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ABSTRACT
The aim of the present study is to describe and analyse how pupils
in 5th grade are doing femininities and masculinities in everyday
school life. A particular focus is placed on how terms such as hora
[‘whore’] and kärring [‘hag’] are used but also to some extent on
how girls construct femininities in relation to one another through
other linguistic and bodily actions. One theoretical point of
departure of the study is the social constructionist perspective, in
which gender is seen as something humans are doing and that
individuals are active agents in this process. Raewyn Connell’s
theoretical framework is used. Connell argues that schools are
both an institutional agent contributing to creating gender and an
arena where young people stage, reinforce or renegotiate
femininity and masculinity. One important point of departure of
the theory is that there exist multiple femininities and
masculinities that are constructed both within and between the
genders in a hierarchical order. At the local level this can be
studied through different kind of gender relations, which creates
prevailing gender regimes. Connell thinks that these gender
regimes most often vary and have different forms at the local level
for example in different schools, but that they both tally with and
deviate from society’s overarching gender order.

The empirical material of the thesis is based on an ethnographic
method where field notes and participant observation were used as
data collection method in three classes in the fifth form in three
different schools in a medium-sized Swedish municipality. The
pupils were 11-12 years old. The three schools are located in
different housing areas in the centre of the municipality. One
school is in a housing area that is inhabited by working-class
families to a great extent and the other two schools are situated in
middle-class areas.

The principal result of the study shows that gender, femininities
and masculinities are doing continuously in everyday school life.
The place, the peer group and the activity are of great importance
for how terms as “whore” and “hag” are used. In this process
power and hierarchy are central components both between and
within the genders. Unlike Connell, who thinks that gender



regimes most often vary locally, this study shows similarities
rather than differences among the three schools.

Keywords: gender, femininities, masculinities, everyday school
life, peer group, place, school activity, gender order, gender regime
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PROLOG

Det var en varm sommarkväll 1988. Jag var 12 år och skulle börja
högstadiet en månad senare. Jag cyklade med min kompis Janne till
affären för att köpa glass, iförd det jag oftast brukade använda,
träningsbyxor och en t-shirt. När vi cyklat en bit och passerade
fotbollsplanen upptäckte vi att det pågick en fotbollsmatch mellan vår
by, Ällinge IF och Kunge FK. Byn Kunge ligger på andra sidan av
staden. Janne hade bott i Kunge och spelat fotboll i ett pojklag innan
han flyttade till Ällinge. Vi stannade upp, beslutade oss för att titta på
matchen i några minuter och gick förbi Kunges avbytarbänk. Janne
hejade på tränaren och pratade litet med honom. Jag stod bredvid och
tränaren frågade om Janne hade börjat spela fotboll i Ällinge. Han
svarade att det hade han gjort och att det var ett bra lag. Tränaren sade
plötsligt till Janne och tittade på mig din kompis, spelar han också
fotboll, ni kanske spelar i samma lag? Jag blir stående och bara stirrar
på tränaren medan Janne säger det är ingen han, det är en hon men
hon spelar också fotboll, i ett tjejlag då. I min förskräckelse var det
enda jag fick fram jag heter Anna. Tränaren tittade på mig och log
jaha, ja du var så lik en grabb. Janne sade att nu skulle vi vidare och
köpa glass och sade ”hejdå” till tränaren. Själv hade jag hunnit bli arg
och sade inget men på väg till affären tänkte jag bara på en sak, såg
jag verkligen ut som en pojke? När vi gick in i affären passerade jag
förbi kyldisken och en bit längre bort, invid grönsaksdisken, fanns en
spegel. Jag tittade i den och tänkte: hur ser jag egentligen ut? Var det
något större fel? Bilden i spegeln som visades var en kortklippt tjej
iklädd träningsbyxor, en t-shirt och träningsskor. Jag gick till
kyldisken, tog upp en glass, betalade den och cyklade hem.

En månad senare började jag högstadiet vilket var häftigt. Nu gick
man i en skola i stadens centrum och inte hemma i byn. Nya kompisar
skulle lära kännas och rykten gick att det fanns en del snygga killar i
nian. Så kom då den där dagen när vi skulle ta klasskort till
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skolkatalogen. Håret hade inte hunnit växa mer än en centimeter på en
månad. Jag var klädd i jeans och en tröja, hade sprayat håret i en frisyr
som inte skulle påminna om en pojkes. Fotografen placerade mig
sittande på nedersta raden. Det var jag och sex killar. Två rader
ovanför stod resterande tjejer och killar. Det bestämdes att Lotta skulle
ligga på killarnas ben. Jag fick hennes armbåge i mitt knä.

En månad senare gick rykten i korridoren att skolkatalogen kommit.
Det fanns ett exemplar som hängde utanför vaktmästarens dörr i vilket
man fick titta. Givetvis sprang vi tjejer i klassen dit och slog upp vår
klass. Jag var nöjd med hur jag såg ut både på klasskortet och det
individuella kortet. I vår skola fanns det två läger, ”vi” och ”dom”.
”Vi” bestod av tre klasser från vår by Ällinge samt en klass från en
annan by. ”Dom” var fem klasser som kom från staden samt en annan
by. De gick på ”andra sidan” skolan. Vi hade hört talas om att där
kunde det förekomma knark och många andra problem. Sen rökte de
också. Vid jultid, precis innan lovet fick jag veta att någon ”på andra
sidan” tyckte att jag var snygg, till och med tre stycken. Jag slog upp
skolkatalogen och gick igenom alla killar och undrade vilka de kunde
vara, men det var inte så lätt att komma på. Efter jullovet stötte jag
ihop med en klasskamrat från lågstadiet. Hon gick på den ”andra
sidan” och kände först inte igen mig. När vi pratat ett tag sade hon att
hon bara var tvungen att berätta en sak för mig men att jag inte skulle
ta illa upp. Det var tre tjejer i hennes parallellklass som tyckte att jag
var snygg och hade ”spanat” på mig. Jag blev alldeles stel och förstod
ingenting innan hon fortsatte sin berättelse. Flickorna hade först sett
mig i skolkatalogen, tyckt jag var snygg och sedan lagt märke till mig
några gånger på väg till matsalen.

Jag fick inte fram ett ord, bara stod allmänt förvirrad. Såg jag
verkligen fortfarande ut som en pojke? Kom att tänka på händelsen
under sommaren med Janne och fotbollstränaren. Jag var nog inte så
kvinnlig trots allt, saknade nästan bröst, sminkade mig aldrig, umgicks
en del med killar och den kortklippta frisyr som jag trodde mig fått en
kvinnlig touch på, vad var det för fel? Kläderna? Vad var det för
signaler som gjorde att jag kunde tas för en pojke? Kanske hade jag
litet för pösiga kläder men jeans har väl både tjejer och killar. Jag
kunde inte förstå. På bussen hem den dagen bestämde jag mig helt
enkelt att ändra på mig och framhäva att jag var kvinna! Även om
håret inte var så långt skulle jag permanenta det och låta det växa tills
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jag kunde ha en pagefrisyr. Jag skulle köpa nya kläder, men inte
sminka mig då det vore att gå för långt.

Det är troligt att dessa händelser ligger bakom min undran över vad
könet egentligen består av och har motiverat mig att som vuxen
undersöka detta i avhandlingsform.
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Kapitel 1

INLEDNING

År 1998 skrev jag en D-uppsats i pedagogik Högstadieelevers
matvanor – sambandet mellan kost, hälsa och skolprestation
(Berglund & Öqvist, 1999). Under intervjuer med flickor i den studien
framkom en bild av att de inte var nöjda med sig själva och hade en
mer negativ självbild än pojkar. Många flickor ansåg sig också väga
för mycket, trots att de med medicinska mått mätt inte gjorde detta,
utan de utgick från de normer och ideal som idag präglar ungdomar.
Deras upplevda övervikt tycktes hänga samman med en rädsla av att
uppfattas och bli benämnd för ”hora” man vill ju inte se ut som en
fläskhora och ingen vill ju vara hora. När jag senare arbetade som
forskningsassistent i ett projekt som låg nära min D-uppsats
upprepades mönstret där flickor återigen visade oro kring vikt och var
rädda för att bli betraktade som en ”hora”. Det berörde mig mycket
och förde med sig att jag ville veta mer om detta.

En förstudie

Jag gick vidare med att studera det jag då definierade som sexuella
trakasserier i skolmiljön. En förstudie genomfördes med en grupp
flickor på 11-12 år i år 5 (Öqvist, 2003). Under ett läsår genomfördes
fem gruppintervjuer där syftet var att ta reda på hur flickorna upplevde
och uppfattade sexuella trakasserier. Resultatet visade utifrån deras
berättelser att pojkar dagligen använde benämningar som hora, fitta
och slampa riktat mot flickor. Det var enligt flickorna, mer eller
mindre, vardagsmat. Det blev också tydligt hur flickorna omfattades
av ett kvinnoideal där massmedier såsom TV och tidningar var stora
influenser. De trodde att användning av smink, modekläder och en
”perfekt” kropp bland annat skulle rädda dem från att bli benämnda,
men också att det skulle ge dem framgång till både en lyckad karriär
och en heterosexuell relation.
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Förstudien indikerade att flickors konstruktion av sig själva skedde i
relation till pojkar. Jag blev därmed mer och mer medveten om hur
femininiteter och maskuliniteter görs i relation till varandra. I
förstudien framkom att benämningar som hora och kärring även var
könsbestämda och av särskild betydelse för flickornas konstruktion av
femininitet. Av den anledningen har jag i avhandlingen särskilt
fokuserat hur elever i år 5 använder benämningar som hora och
kärring i skolvardagen.

Disposition

Avhandlingen är uppdelad i tre delar med totalt elva kapitel. I
avhandlingens första del, Innan ridån går upp, ger kapitel 1 en kort
inledning till studiens fokus. I kapitel 2 redovisas studiens teoretiska
perspektiv där det centrala är att kön görs i en ständigt pågående
process i sampel och i relation till andra individer genom språk och
konkreta handlingar. Här knyts an till Raewyn (fd Robert) Connells
teori för hur multipla femininiteter och maskuliniteter görs och hur
olika genusrelationer bidrar till att genusregimer skapas inom skolan
som institution gentemot samhällets övergripande genusordning. Här
presenteras också skolan som agent och arena i görandet av
femininiteter och maskuliniteter. Kapitel 3 tar upp skolan som social
arena där genus produceras. Jag lyfter här fram tidigare forskning i
relation till vad som är relevant för studien. I Kapitel 4 preciseras
studiens övergripande syfte och frågeställningar. Här redovisas också
studiens genomförande och metod. Inledningsvis presenteras en
urvalsprocess av de tre klasserna som ingår i studien. Fortsättningsvis
följer en diskussion om etiska överväganden. Därefter presenteras
studiens metod, som är inspirerad av den etnografiska metoden där
deltagande observation använts i kombination med fältanteckningar,
och hur studiens analyser är gjorda. Kapitlet avslutas med en
diskussion kring studiens tillförlitlighet och reflexivitet.

I studiens andra del, Spelet kan börja, får läsaren i kapitel 5 får följa
med mig till skolans vardag och ta del av hur en skoldag i respektive
klasser kan se ut med fokus på hur benämningar som hora och kärring
används. I kapitel 6-10 beskrivs och analyseras hur femininiteter och
maskuliniteter, på olika platser i skolmiljön, görs med ett särskilt
fokus på hur benämningar som hora och kärring. Eftersom flickorna
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inte använder dessa benämningar analyseras och beskrivs även hur de
gör femininiteter genom andra språkliga och kroppsliga handlingar. I
studiens tredje del, Upplösningen, förs i ett avslutande kapitel 11 en
sammanfattande diskussion kring studiens resultat.
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Kapitel 2

TEORETISKA PERSPEKTIV

Sluta hora med bollen, du är väl ingen tjej heller?!

Fy fan vilken hora du är, hora!

Som Hanna och Anette ser ut borde vara olagligt!

Det socialkonstruktionistiska perspektivets inflytande över de trettio
senaste åren har gett ett betydelsefullt bidrag till vår förståelse av hur
genus skapas och omskapas i den kultur vi lever i. Feministiska
forskare har problematiserat relationen mellan det biologiska könet
och det sociala könet (genus) genom att argumentera för hur
kategorierna kön (kvinnligt/manligt) är en produkt av genus (istället
för det omvända). I denna forskning ses kön i enlighet med detta som
något konstruerat och som varierar beroende på tid, rum och kontext
(Fuss, 1989). En central kritik i denna forskning riktas mot
essentialismen där sanningar och dualismer om det naturliga könet ses
som någonting fixerat, naturligt, stabilt och sammanhängande. Utifrån
det perspektivet ses identiteter, kategorier och andra bestämningar
som något som dagligen konstrueras genom språk och kroppsliga
handlingar. Det innebär dels att flickor och pojkar inte ses som statiska
kategorier, dels att det essentialistiska könsskillnadstänkandet
utmanas, det vill säga att kön inte är något vi har utan något som görs
i en ständigt pågående process genom upprepade praktiker (Davies,
1989; Whitehead, 2002; Connell, 1996a; Butler, 1993; Thorne, 1993;
Davies, 1989; West & Zimmerman, 1987).

Idén att genus inte är något som vi ”har” utan något som vi
kontinuerligt ”gör” genom dagliga sociala och kulturella praktiker har
utvecklats av Judith Butler genom konceptet ”performativitet”.
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Det är ett begrepp som används för att betona hur alla människor
aktivt förhåller sig till genusordningen. I boken Gender Trouble
(1990) betonar hon hur kön blir till genom att normer upprepas och
praktiseras. Genom att könskategorierna och de reglerande normer
som historiskt knutits till beteckningarna ”man” och ”kvinna”
dagligen praktiseras, förkroppsligas normerna och två varandra
uteslutande och motsatta kön sedimenteras i våra kroppar. De
upprepande praktiker där kön görs kan ses som en sorts iscensatta
föreställningar eller performance. Poängen med hennes idé om genus
som performativt är, att det inte finns naturligt och ursprungligt, utan
det är genom upprepning och upprätthållning av stereotypiserade
beteenden och verbala framställningar som föreställningar om kön
konstrueras. Könsidentiteter blir därigenom inte en inre kärna som styr
hur vi beter oss, utan kulturella ideal som vi människor dagligen
försöker efterlikna, vilka i sin tur tillskrivs individen på grund av
biologiskt kön.

Inom det utbildningsvetenskapliga området är den australiensiska
forskaren Bronwyn Davies (1989) en av de första som visat hur små
barns könsidentiteter är en social konstruktion. Genom att använda sig
av barns lekar, deras samtal och deras reaktioner på feministiska
sagor, illustrerade hon hur barn konstruerar multipla maskuliniteter
och femininiteter. Samtidigt visade hon hur barn producerar och
omproducerar stelbenta dualistiska bilder av kvinna/man. Några år
senare kom Barrie Thorne (1993) ut med boken Gender Play där hon
tittade på hur genus fungerar i barnens liv. Som observatör var hon
intresserad av överföringen från dem som är äldre och hur barnen
snappade upp detaljerna i genusbeteendet. Hon intresserade sig också
för skillnaderna mellan flickors och pojkars informella samspel –
vilka lekar de lekte, i vilka utrymmen de uppehöll sig, vilka ord de
använde och så vidare. Hon fann att genusskillnader uppstod i vissa
situationer och nonchalerades eller åsidosattes i andra, vilket ledde till
att hon började betrakta genusskillnaderna som situationella. Thorne
upptäckte hur barnen synliggjorde dessa genusskillnader genom ett
upprätthållande arbete vilket hon benämner för borderwork
(gränsarbete) och definierar som ”forms of cross-sex interaction which
are based upon and reaffirm boundaries and asymmetries between
girls and boys groups” (1986, s. 172). När genusgränser aktiveras, blir
den löst hopfogade samlingen ”pojkar och flickor” separerade i de två
konkreta grupper ”flickorna” och ”pojkarna”.
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Det finns idag en växande skara av empirisk forskning, i det fält som
omfattar genus och utbildning, som understryker genus som
mångfaldigt och relationellt, speciellt hur femininiteter och
maskuliniteter konstrueras i motsats och i relation till varandra (se
Francis & Skelton, 2001). Genom bland annat Davies (1989) och
framförallt Thornes (1993) arbete, gjordes ett betydelsefullt
perspektivskifte. Från att barnet sågs som en individ som
socialiserades in i en könsroll, en manlig och en kvinnlig, dit pojkar
och flickor invigdes var för sig i den rätta rollens normer och
förväntningar genom en överföring från vuxenvärlden, till att barnet
börjar framställas som aktiv agent i genusprocessen. Barnen rör sig in
och ut ur genusbaserade grupperingar. Ibland stöttar de upp
genusgränserna, ibland överskrider de dem.

Förutom att utgångsläget i den här studien är att kön är något flickor
och pojkar gör, finns en annan viktig utgångspunkt: flickor och pojkar
är inte homogena grupper utan det finns inomgruppsliga variationer.
Vid studier av femininiteter och maskuliniteter blir det därför viktigt
att synliggöra hur olika maktordningar och ojämlikheter samverkar
och konstruerar varandra ömsesidigt. I enlighet med detta används
begreppet intersektionalitet för att visa på hur genus, ålder, klass och
etnicitet verkar med eller mot varandra på olika nivåer i denna process
(de los Reyes & Mulinari, 2005; Lykke, 2003). För att fånga in olika
variationer har jag tagit stöd av delar i det teoretiska ramverk som
utvecklats av Raewyn (tidigare Robert) Connell. I överensstämmelse
med det intersektionella perspektivet menar Connell (1996b) att det är
omöjligt att strikt avgränsa sig till att enbart studera kön eftersom det
skär tvärs igenom andra uppdelningar såsom klass och etnicitet. Han
har dock i sina analyser framförallt utgått från kön. Denna
utgångspunkt har också jag även om jag försöker se till andra
hierarkiska ordningar. Jag vill slutligen betona att trots att Connells
teori i huvudsak utgår från män och maskuliniteter, ger den flera
öppningar till att kunna användas vid studier av kvinnor och
femininiteter (se t.ex Holm, 2008; Forsberg, 2002; Jeffner, 1997).
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Genus som struktur av social praktik

Genusordning och genusregim

Connells sociala teori om kön bygger på att genus är ”configuration of
practice” med betoning på ”on what people actually do, not on what is
expected or imagined” (Connell, 1996c). Genusrelationer är ett
resultat av vardagligt samspel i en social praktik som hela tiden
refererar till kroppar och det kroppar gör (Connell, 1996a). Den
kroppsliga dimensionen blir därför ofrånkomlig vid konstruktionen av
femininiteter och maskuliniteter. Kroppen är både objekt för och agent
i sociala praktiker som konstant produceras och reproduceras
(Connell, 1996a, 2003). I denna process menar han att samhället är en
reproduktiv arena som riktar sig till våra kroppar och spelar på
reproduktiva skillnader. Kroppar används i sociala processer där vårt
sociala beteende gör någonting med de reproduktiva skillnaderna
(Connell, 2003).

Connell bygger sin sociala teori om kön utifrån en kritik riktad mot
könsrollsteorin vilken först utvecklades i artikeln The concept of role
and what to do with it (Connell, 1979). Connells huvudkritik av
könsrollsteorin är att den ser kön som fixerade uppsättningar av
sociala normer och att den inte teoretiserar frågor om makt och
förändring. Han menar att det inte räcker med att dela in samhället i
män och kvinnor för att synliggöra de komplexa maktstrukturer som
existerar. Enligt honom finns det en rad andra faktorer som spelar in,
exempelvis klass och etnicitet. I boken Gender and Power (1987)
kritiserar han könsrollsteorin för att identifiera den sociala strukturen
med biologiska skillnader vilket reducerar kön till två homogena och
kompletterande kategorier och således förnekar de sociala
ojämlikheter och maktförhållanden som existerar. Genom detta
förnekande av makt, menar Connell, att könsrollsteorin misslyckas
med att synliggöra maktrelationer inom och mellan könen. Den
”kvinnliga rollen” och den ”manliga rollen” tenderar att behandlas lika
och ömsesidigt beroende av varandra och där maktaspekten saknas.
Han menar att problemen med könsrollsteorin börjar i föreställningen
normalitet. Detta skapar intryck av att den normerande könsrollen är
dominerande och det som avviker är socialt marginaliserade.
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Genom den kritik Connell riktat mot könsrollsteorin är det inte särskilt
överraskande att maktrelationer, både mellan och inom könen, ligger
till grund för vad han i sin teori benämner genusordning (gender
order). Han använder begreppet för att beskriva ”a historically
constructed pattern of power relations between men and woman and
definitions of femininity and masculinity” (Connell, 1987 s. 98). För
att fånga maktrelationerna mellan och inom könen är det viktigt att
släppa fokus på skillnaderna och istället studera de sociala
relationerna mellan och inom de båda könen. Detta eftersom
genusordningen inte enbart bygger på mäns dominanta position i
förhållande till kvinnor, utan det finns också en inre relationshierarki
mellan olika grupper av män och olika grupper av kvinnor. Det finns
således multipla former av maskulinitet och femininitet (Connell,
1996a, 1987).

Enligt Connell kan genusordningen, som han ser som är en strukturell
övergripande ordning i hela samhället, studeras på olika nivåer:
global, regional och lokal nivå. Den globala nivån handlar om
internationella relationer, medan den regionala handlar om relationer
på kulturell och samhällelig nivå. Den lokala nivån handlar i sin tur
om ”ansikte mot ansikte” relationer i vardagen. Då genusordningen
studeras på lokal nivå inom avgränsade delar av samhället, exempelvis
en arbetsplats eller skola, kan man tala om genusregim (gender
regime) (Connell, 1987 s. 120). Inom dessa institutioner kan således,
enligt Connell, relationerna mellan könen överensstämma med
samhällets övergripande genusordning, men de kan också ta sig helt
andra uttryck beroende på lokala förutsättningar. Kvinnor är inte
underordnade män i alla situationer och sammanhang utan innebörden
av att vara kvinna respektive man kan variera utifrån lokal kontext.
Connell (1996d) menar att genusmönster oftast varierar mellan olika
skolor och ser olika ut samtidigt som det finns en mer övergripande
genusordning i samhället. Han urskiljer fyra typer av genusrelationer
som kan studeras i skolkontexten och som tillsammans skapar den
genusregim som råder på respektive skola: maktrelationer,
arbetsdelning, emotionella mönster och symboliska relationer.

Maktrelationerna handlar till exempel om olika dominansmönster
bland eleverna och hur kontroll över en plats i skolmiljön kan vara
betydelsefull för upprätthållandet och dominansen. Connell beskriver
också hur vissa elever genom dominansmönster, kränkningar och
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kontroll över situationer kan tillskansa sig makt i skolan. Vidare
beskrivs hur arbetsdelningen, vilken handlar om hur olika sysslor,
skolämnen eller platser på skolan, kopplas till endera flickor eller
pojkar. De emotionella mönstren handlar om hur vissa känslor och
beteenden ofta förknippas med ett visst kön. Ett av de viktigaste
emotionella mönstren i skolan är sexualiteten, där heterosexuella utgör
norm och homosexuella underordnas. Den sista genusrelationen är de
symboliska relationerna. De innefattar olika språkliga koder som
förmedlas via framförallt språket men också via kläder, smink och
gester. Connell menar till exempel att olika ämnen, där vissa områden
definieras som ”manliga” och andra som ”kvinnliga”, kan ses som
könskodade vilket han definierar som att en könssymbolik skapas. I
skolan har framförallt sport en betydande roll för könssymboliken i
och med att här länkas den samman med såväl makt som känslor.
Inom idrotten hyllas traditionellt manligt definierade kompetenser
som aggressivitet och dominans, medan egenskaper som förknippas
med kvinnor, exempelvis omsorg marginaliseras. Skolidrotten kan på
så vis bidra till att underordna såväl flickor som vissa former av
maskuliniteter.

Maskuliniteter

När Connell har granskat maskulinitet har han kommit fram till ett
flertal antaganden. Han menar att i varje samhälle kan man inte
urskilja endast en utan flera former av maskulinitet. Hierarkin mellan
könen återspeglas också mellan män och interagerar med andra sociala
strukturer såsom etnicitet, klass, ålder, sexuell läggning etc.
Relationerna dem emellan bygger på dominans, allianser och
underordning (Connell, 1996a). Bland alla dessa strukturer finns det i
samhället en historisk föränderlig, idealiserad och reglerande
manlighetsföreställning, som både underordnar kvinnor och de män
som inte följer de idealiserade normerna. Connell benämner denna
dominerande och heterosexuellt förankrade maskulinitetsform för
hegemonisk maskulinitet (1996a, s.101). Sedan slutet på 1980-talet har
”hegemonisk maskulinitet” blivit en av de huvudsakliga
analysbegreppen genom vilket maskulinitet i skolbaserad forskning
har blivit teoretiserad (se t.ex Holm, 2008; Jonsson, 2007; Frosh,
Phenix & Pattman, 2002; Skelton, 2001; Connolly, 1998; Mac an
Ghaill, 1994). Den kan ses som den position i genusordningen till
vilken alla femininiteter och maskuliniteter underordnas och relateras.
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Den bygger på en förgivettagen uppfattning om vad som vid en given
tidpunkt är normalt och eftersträvansvärt i kulturen och kan sägas
uttrycka vilka kulturella föreställningar och egenskaper en ”riktig”
man skall ha. Det är dock endast ett fåtal män som förkroppsligar
denna hegemoniska form av maskulinitet vilket leder till att det inte
handlar om normalt i statistisk mening utan snarare om något
normativt (Connell & Messerschmidt, 2005). I boken Gender and
Power försökte Connell lokalisera alla maskuliniteter och
femininiteter i termer av ett enskilt mönster av makt ”the global
dominance of men over woman” (Connell, 1987, s. 123). Detta har
dock stött på mycket kritik av nutida forskning som kritiserar talet om
ett enda mönster istället för att tala om att det existerar multipla
hegemoniska maskuliniteter (se t.ex Jefferson, 2002; Demetriou,
2001). Det är särskilt på den lokala nivån som färsk forskning visar
hur olika konstruktioner av maskulinitet pekar på att det råder multipla
former av hegemonisk maskulinitet (se t.ex Nordberg, 2005), att
sådana lokala versioner varierar i olika lokala kontexter och
oundvikligen skiljer sig något ifrån varandra. Ytterligare kritik mot att
använda begreppet hegemonisk maskulinitet för att teoretisera
dominans och makt av vissa maskuliniteter har framförts, speciellt att
det tenderar att producera fixerade typer (Hearn, 2006; Francis, 2000).
I artikeln Hegemonic masculinity. Rethinking the concept bemöter
Connell & Messerschmidt (2005) bland annat denna kritik och
föreslår existensen av variationer av hegemonisk maskulinitet
framförallt på lokal nivå. Dessa kan skilja sig åt lokalt, medan de på
regional nivå generellt överensstämmer med varandra och att det där
finns en symbolisk modell av hegemonisk maskulinitet och inte flera.
Liksom Renold (2005) och Skelton (2001) argumenterar jag för att
tanken att konceptet skulle leda till fixerade typer, snarare handlar om
att begreppet är alltför löst använt.

Trots att de flesta män inte lyckas leva upp till denna dominerande
maskulinitetsform kan de ändå ta del av de fördelar de som grupp
vinner på kvinnornas underordnande ställning. De understödjer och
skapar allianser med den hegemoniska maskuliniteten. Denna position
benämner Connell (1996a, s. 103) för delaktig maskulinitet. Längst
ner i maskulinitetshierarkin finns ytterligare en grupp maskuliniteter
vilka Connell kallar för underordnade (1996a, s. 102). Dessa
förknippas främst med homosexuella män och de som uppfattas som
kvinnliga/feminina, men även med män som på ett eller annat sätt
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uppfattas som svaga, veka eller klena. Samspelet mellan genus och
andra strukturer som klass och ras skapar ytterligare en maskulinitet
vilken benämns för marginaliserad i vilken han hänvisar till
relationerna mellan maskuliniteter i dominanta och underordnade
klasser eller etniska grupper. Connell anser det viktigt att de olika
maskulinitetsformerna inte ses som statiska karaktärer, utan är
konfigurationer av praktiken. Han betonar istället variationen, det vill
säga att en och samma man kan pendla mellan de olika positionerna.

Femininiteter

På samma sätt som det existerar olika former av maskulinitet, finns
det lika många olika former av femininitet. Då alla versioner av
femininitet är konstruerade i en kontext av en total underordning av
kvinnor till män, och därigenom definieras utifrån sin underordning
och anpassning till mäns önskningar och intressen, kan en femininitet
inte ses som hegemonisk (Connell, 1987). Däremot finns det en
kvinnlig motsvarighet till den hegemoniska maskuliniteten,
”emphasized femininity” (betonad femininitet), (1987, s.183). Denna
form av femininitet ses som ett komplement och har en
understödjande funktion i relation till den hegemoniska
maskuliniteten. Förutom den betonade femininiteten konstrueras även
andra former av femininitet i relation till den hegemoniska
maskuliniteten.  En form visar upp enbart motstånd och en annan visar
upp kombinationer av tillmötesgående, motstånd och samarbete. På
liknande sätt som att den hegemoniska maskuliniteten är ett
normerande ideal bland pojkar/män menar Connell (1987) att den
betonade femininiteten fungerar som ett normerande ideal till vilket
alla femininiteter på ett eller annat sätt förhåller sig. Den bygger på en
allmän acceptans och att andra alternativa former förhindras eller
osynliggörs, det vill säga andra modeller förhindras att konkurrera.
Han framhåller också att relationerna mellan olika femininiteter ska
analyseras på samma sätt som maskuliniteter. Man kan då urskilja
relationerna mellan olika femininiteter och dess under- och
överordnande positioner gentemot varandra.

En kritik som riktats mot Connells teori är hans fokusering på
maskuliniteter medan femininiteter närmast saknas helt. I Gender and
Power (1987) fokuserar han dock både på maskuliniteter och
femininiteter medan han i sina senare skrifter endast fokuserar på
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relationer mellan män och maskuliniteter, till exempel i hans mest
lästa bok Masculinities (1996a). Connell och Messerschmidt (2005)
bemöter denna kritik och menar att det fortsättningsvis ska läggas
större tonvikt på femininiteters agentskap, både i konstruktionen av
femininiteter och maskuliniteter. De påpekar också att det finns ett
utökat behov av att studera kvinnor och relationen mellan
femininiteter och maskuliniteter då den understödjande femininiteten
alltmer utmanas av nya konfigurationer framförallt bland unga
kvinnor.

Skolan som agent och arena i görandet av femininiteter och
maskuliniteter

I görandet av femininiteter och maskuliniteter menar Connell (1996d)
att skolan utgör en av de viktigaste institutionerna och platserna för
detta. Han menar att skolan i denna process kan studeras som en
institutionell agent – både som en agent som bidrar till att skapa genus
och som en arena där unga iscensätter, förstärker eller omförhandlar
femininiteter och maskuliniteter. Femininiteter och maskuliniteter
konstrueras därmed kollektivt i relation till de villkor och förhållanden
som skolmiljön erbjuder (Peachter 2006; Kehily 2002; Thorne, 1993).

Kamratkulturer

En särskilt betydande roll i denna process har, enligt Connell,
informella kamratkulturer. Han betonar i detta sammanhang
betydelsen av den kollektiva dimensionen ”The peer groups, not
individuals, are the bearers of gender definitions” (1996d, s. 220).
Betydelsen av kamratgruppen som genusskapande praktik är även
något som andra forskare lyft fram som centralt vid formandet
identiteter, sociala relationer, värderingar, normer och språkbruk
(Goodwin, 2006, 2002, 1990; Evaldsson, 2005, 2003, 2002a, 1993;
Corsaro, 1997; Eder, Collins & Evans, 1995; Thorne, 1993). Makt och
hierarki är här centralt i många kulturer och i olika åldrar (Goodwin,
2006, 2002, 1990; Evaldsson, 2002a; Kyratzis, Marx & Wade, 2001;
Adler & Adler, 1998). Även Connell (1996d) menar att sexualitet
används konstant för att skapa hierarkier. ”Kärring”, ”fjolla” och
”bög” och liknande uttryck är då vanliga förekommande som
nedsättande beteckningar för avvikande beteenden. Förutom sexualitet
menar Connell också att kamratkulturen är influerad av massmedia
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som bidrar med tolkningar och föreställningar av femininitet och
maskulinitet. Dessa når skolan där de omvandlas i elevernas dagliga
samtal.

Språkliga uttryck och språkliga aktiviteter

Flera studier av kamratgruppsinteraktion har gjorts om hur barn
ordnar sin sociala tillvaro i språkliga aktiviteter. Förutom att kön är
någonting som görs och att det finns inomgruppsliga variationer, ses
även språkliga uttryck och språkliga aktiviteter som centrala i
görandet av femininiteter och maskuliniteter. Förutom att Butler
(1990) utvecklat begreppet performativitet för att lyfta fram att vi
genom olika handlingar gör kön, var det från början språkfilosofen
John L Austin (1975 [1962]) som myntade begreppet och
koncentrerade sig på att lyfta fram hur vissa språkliga yttranden
innebär ett handlande. Han utgår ifrån att språket inte bara är ett
verktyg för att kommunicera vad vi tänker eller hur världen är
beskaffad. Genom ord, uttryck, samtal, olika sätt att tala på eller olika
berättelser kan vi också göra något. Till exempel om en pojke
benämner en flicka eller en annan pojke för hora är det i sig inte bara
en handling om hur pojken som talade tänkte. Det sagda ordet hora
gör någonting mer än så i situationen. Flickor och pojkar konstrueras
då som feminina respektive maskulina. Därigenom utövar
benämningarna makt. Lakoff (1975) framhåller till exempel att
feminint och maskulint språk innefattar en maktaspekt där sättet att
tala både kan reflektera och reproducera kvinnors underordning i
samhället. Även Coates (2003, 1997) lyfter fram språkets maktaspekt
och hävdar att genom språket konstrueras genus och att män använder
olika maskulint kodade samtalsformer för att iscensätta maskulinitet.

I detta kapitel vill jag avslutningsvis lyfta fram olika språkliga
aktiviteter i vilka språkliga uttryck som hora och kärring kan ingå. En
sådan aktivitet är skvaller (se Goodwin 2006, 1990; Eckert &
McConell-Ginet, 2003; Evaldsson, 2002a; Coates, 1996). Det
karakteristiska för själva skvallret är dess huvudsysselsättning och
upptagenhet med att två eller flera personer i en grupp samtalar om
personliga erfarenheter, händelser och upplevelser. De försöker att
både kontrollera normer i samhället men också bygga upp identiteter
genom diskussioner av andras beteenden i deras frånvaro. Evaldsson
(2002a) menar att barnen i kamratgruppen, genom skvaller, bygger
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upp identiteter och sanktionerar avvikande beteenden. En ytterligare
språklig aktivitet som är relevant för denna studie är förolämpningar
(se Evaldsson, 2005; Eder m.fl., 1995; Rampton, 1995; Goodwin,
1990). De syftar till att utesluta och avvisa någon eller för att påvisa
olikhet eller avvikande beteende i en individs direkta närvaro.
Evaldsson (2005) visar hur förolämpningar används rutinmässigt av
pojkar – till pojkar - och detta menar hon producerar en lokal
maskulin ordning.

Från att i detta kapitel ha presenterat den teoretiska ram avhandlingen
utgår ifrån kommer jag fortsättningsvis i nästkommande kapitel att
presentera forskning som producerats kring hur femininiteter och
maskuliniteter görs i skolan och där skolan fungerat både som agent
och arena i denna process.
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Kapitel 3

SKOLAN SOM SOCIAL ARENA DÄR
GENUS PRODUCERAS

Skolan har en viktig uppgift att förmedla och förankra hos elever de
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på, till exempel
jämställdhet mellan kvinnor och män. I den bemärkelsen har skolan
ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster (Läroplan för det
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 1994,
s. 6). Tidigare forskning har gett en bild av att flickor, generellt sett, är
mer fogliga och anpassningsbara i klassrummet till skillnad från
pojkarna som visar sig vara mer utåtagerande, slarviga, ta mer av
talutrymmet i klassrummet och kräver mer uppmärksamhet (Öhrn,
1990). Andra studier visar att flickor med lågutbildade föräldrar är
tystare och skötsammare i klassrummet än flickor från intellektuella
mellanskiktsområden (Nielsen & Rudberg, 1994; Staberg, 1992). I
skolan finns dock flickor som tar avstånd från att vara fogliga elever,
och som snarare visar en vilja att vara rebelliska. De vill inte ses som
alltför ”good girls” eftersom de då lätt uppfattas som ”nördar” och
plugghästar. Istället skryter de om sitt öppna motstånd och om sina
dåliga skolresultat (Honkatukia, 1999). Dessa flickor, som öppet
kritiserar och protesterar i skolan fördöms ofta av lärare vilka
beskriver dem som värre än pojkar och som svårare att handskas med.
Forskning visar också att de löper risken att uppfattas som en grupp,
ett gäng eller en maffia på ett sätt som inte drabbar pojkar. De få fall
där flickor beskrivs positivt då de öppet driver frågor tycks ha skett
när de följer regelverket (Connell, 1996d).

Nyare forskning visar att gamla mönster upprepar sig men även att
förändringar har skett. Trots att flickorna generellt sett har börjat inta
starkare positioner i klassrummet än vad de tidigare gjort verkar det
som att resultaten från tidigare forskning fortfarande existerar. Pojkar
tenderar att idag få mer av både talutrymmet och det fysiska rummet
medan flickor tar förhållandevis litet utrymme i klassrummet och intar
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en lugnare och tystare position (Einarsson & Granström 2002; Öhrn,
2002). Utöver att flickor börjar inta en starkare position i klassrummet
har deras prestationer ökat jämfört med pojkarnas, vilket pekar på att
genusmönstren i skolan inte är helt oförändrade (Wernersson, 2006;
Skelton, 2006; Biddulph, 1998; Wiener, Arnot & Miriam, 1997).
Varför gamla mönster fortfarande råder i skolan handlar om att pojkar
och flickor förstås som separerade från varandra och inte i relation till
varandra, menar vissa forskare. Den dualistiska genusordning som
råder, enligt dem, blir därför ett hinder för alla barn, oavsett om de är
flickor eller pojkar (Davies & Banks, 1995; Thorne, 1993;
Walkerdine, 1990). Dessa forskare menar också att de förändringar
som leder till en uppluckring eller upplösning av den dualism som
fördelar mänskligheten i två delar, kvinnor och män, skulle gagna
både pojkar och flickor. Bland annat Thorne (1993) menar att om man
lyckas fånga mångfalden, överlappningarna, tvetydigheterna och
motsägelserna i den värld där barns kön socialt konstrueras kan
skillnader och överensstämmelser mellan flickor och pojkar
synliggöras. Detta kräver dock att elevernas konstruktion av kön ses i
sin kontext.

Utöver de traditionella könsmönster som råder i klassrummet är
skolan också en arena där flickor och pojkar förhandlar och etablerar
sina sociala liv. Skolan erbjuder både hinder och möjligheter för
eleverna att på olika sätt positionera sig i förhållande till sitt kön
(Karlsson, 2002). Genom könsbestämning av attityder, beteenden och
ämnen deltar skolan som institution i ordnandet av den sociala
tolkningen av världen (Björnsson, 2005). Förutom att skolan är
medkonstruktör av genus finns en rad olika utifrån liggande krafter
och föreställningar om hur en normal flicka och pojke bör vara. Bengs
(2000) visar bland annat på den starka koppling som finns mellan
elevernas skolvardag och konsumtionssamhället där medier såsom tv,
radio, internet, film och tidningar har stort inflytande. Receptet om hur
den ideala kroppen kan skapas återkommer ständigt. Att testa olika
frisyrer, prova smink och köpa kläder ses som en del i att vara kvinna
och den kvinna som inte ställer upp på detta riskerar att få sin
kvinnlighet ifrågasatt. Bengs framhåller också att medan den manliga
kroppen är ett subjekt som handlar, är den kvinnliga ett objekt för
människor att betrakta.
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Normerande genus

Mycket av genusskapandet handlar om en strävan efter att bli ett
normalt barn och flera studier har lyft fram just det arbete elever är
upptagna av för att konstruera ett normerande genus i skolan (se
Holm, 2008; Jonsson, 2007; Renold, 2005; Ambjörnsson, 2004;
Bäckman, 2003; Lundgren, 2000; Mac an Ghaill, 1994; Thorne,
1993). Skolan ställer stora krav på att eleverna ska prestera på många
plan. De blir bedömda, inte bara för sitt arbete och sitt utseende utan
också för sitt sätt att vara. Samtidigt som femininiteter och
maskuliniteter aktivt konstrueras skapas ständigt normer om hur man
förväntas uppträda som flicka och pojke på olika platser i skolan
(Lundgren, 2007; Wernersson, 2003). Därigenom konstrueras vad som
ses som normalt och icke normalt, vilket bland annat Fanny
Ambjörnsson (2004) uppmärksammat då hon menar att normalitet inte
bara är en neutral beskrivning av ett sätt att vara utan en uppmaning
om hur man bör vara:

Normalitet kan definieras som en sammanblandning av hur de flesta
människor är och föreställningarna om hur de bör vara. Normalitet är alltså
inte enbart en neutral beskrivning av de mest genomsnittliga och vanliga
sättet att vara, utan även en uppmaning om hur man bör vara. Därigenom har
begreppet kommit att närma sig föreställningen om det ideala. Det åtråvärda
med normaliteten stavas nämligen sällan genomsnittlig. Och den person som,
mot alla odds, kan visa upp helt igenom genomsnittliga värden är i sig inte
representativ och därigenom heller inte normal (Ambjörnsson, 2004 s. 299).

För att vara flicka och pojke på rätt sätt i skolan krävs alltså
anpassning till existerande normer. När någon i en situation blir
ifrågasatt för att uppträda utanför normens gränser uppstår en
avvikelse. En avvikelse från normen skapar till skillnad från
normaliteten obehag och frustration men är samtidigt normalitetens
förutsättning då normer aldrig finns i kraft av sig själva. Varje norm
förutsätter det avvikande, den behöver sin motsats för att definieras
och det är i just relationen mellan dessa två som normer ständigt
skapas. Pojkar och flickor vet att de är pojkar och flickor genom
insikten om vad de inte är (Jonsson, 2007; Ambjörnsson, 2004;
Trondman, 1999).
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Flickors och pojkars iscensättning av
femininiteter och maskuliniteter

Jag har tidigare lyft fram att vi görs till flicka och pojke i relation, det
vill säga att femininitet konstrueras gentemot maskulinitet och
maskulinitet konstrueras gentemot femininitet. Men det är inte enbart i
relation till pojkar som flickor skapar och upprätthåller femininitet,
och vice versa, utan femininitet och maskulinitet skapas och
upprätthålls även inom den egna enkönade kamratgruppen. Alla
flickgrupper respektive pojkgrupper konstruerar nödvändigtvis inte
heller samma ideal att vara flicka och pojke på, utan olika definitioner
existerar på vad som anses vara det ideala sättet att vara flicka och
pojke i skolan. Genom en enkätundersökning bland elever i år 5, år 8
samt elever i gymnasieskolans andra år, visar Osbeck, Holm &
Wernersson (2003) att flickor och pojkar har skilda ideal att förhålla
sig till. För flickor är kraven på utseende, användandet av rätt kläder
och smink mer framskjutna ideal, vilka av flickorna definierades som
att vara en attraktiv tonåring och som en strategi för att uppnå
popularitet. Pojkarna hade i jämförelse med flickorna helt andra ideal
att förhålla sig till, pressen att vara ”killig”, det vill säga att synas och
höras, men det fanns också ett grupptryck av att vara rolig i
klassrummet. För att inte bli betraktad som feminin och bög var
pojkarnas krav på utseende och kläder inte lika stort som flickornas.

Ann-Sofie Holm (2008) lyfter fram en annan bild i sin avhandling
Relationer i skolan. En studie av femininiteter och maskuliniteter i år
9. Hon visar att bilden av de normerande idealen hos flickor och
pojkar på högstadiet visar på mer likheter än skillnader. Dessa handlar,
enligt henne, mer om grad- än artskillnader. Via observationer och
intervjuer visar hon hur egenskaper, beteenden och intressen
framträder och beskrivs av elever som både önskvärda och socialt
belönade bland flickor och pojkar i kamratgruppen på två olika skolor.
Genom att använda uttrycket ”popularitet” i sina intervjuer fick hon
eleverna att synliggöra olika aspekter de ansåg bidra till att man som
flicka och pojke blir populär och därigenom kan uppnå hög social
status i skolan (se även Frosh m.fl., 2002). Dessa normerande
egenskaper bildar tillsammans basen för den normerande bild hon
benämner för ideal femininitet och ideal maskulinitet vilka flickor och
pojkar har att förhålla sig till i vardagen. Bland annat framställdes
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utseende som viktigt för både flickor och pojkar och
experimenterande med utseendet användes av båda könen som ett sätt
att konstruera kön. Den heterosexuella normen framställdes tydligt då
utseendet ansågs vara viktigt för att attrahera det motsatta könet. Detta
resultat tyder på att attityden till pojkar/män har ändrats under de
senare åren då en ökad utseendefokusering börjat iakttas. Idag ska och
kan män/pojkar bry sig om sin kropp och sitt utseende men det finns
en hårfin gräns. Om de bryr sig och tänker allt för mycket på sitt
utseende anses de vara fåfänga och omanliga och kan benämnas för
fjollor eller bögar (Martino & Pallotta-Chaiarolli, 2003; Frosh m.fl,
2002; Jacobsson, 1998).

Fortsättningsvis lyfter Holm (2008) fram kroppsidealet som en annan
popularitetsaspekt att sträva efter. Att vara vältränad hade en viss
betydelse för statusen i gruppen. För flickor handlade kroppsidealet
om att vara smal medan pojkar ska ha en stark och muskulös kropp.
Flickor förknippades med svaghet och pojkar med styrka. Även andra
studier visar liknande resultat där en maskulin kropp med viss volym
utstrålar styrka och kontroll, vilket uppfattades som en normal
maskulinitet och blev inte ifrågasatt (t.ex Martino & Pallotta-
Chaiarolli, 2003; Frosh m.fl., 2002; Bengs, 2000). Sociala relationer
och mognad är enligt Holm (2008) ytterligare popularitetsaspekter och
två sätt att nå högre social status. För båda könen gällde det att vara
utåtriktad och social samt att ha bra självförtroende. När det gällde
mognad utkristalliserades en hierarkisk rangordning mellan
flickgrupperna. De flickor som uppfyllde flest normerande egenskaper
och popularitetsaspekter hamnade högst upp i hierarkin och de
flickgrupper som hade svårast att uppfylla dessa hamnar längre ner.

Femininiteter

Att femininiteter är multipla och att de aktivt positioneras hierarkiskt
både av sig själva och andra visar även Renold (2005). I sin
etnografiska studie följde hon under ett läsår 11-12 åriga elever i år 6
på två skolor i Storbritannien. Hon identifierar mellanstadiet som en
huvudarena i vilken genus och sexualitet görs och hur eleverna är
aktivt engagerade i produktionen av femininiteter och maskuliniteter.
Renold fokuserade på och lyfte fram skolgården som en central plats i
denna process och definierade framförallt tre olika femininiteter i de
två klasserna, nämligen ”Girle-girls”, ”Square-girls” och ”Top-girls”.
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”Girlie-girls” bestod av två tredjedelar av flickorna i båda klasserna
där majoriteten var från medelklassbakgrund. Dessa flickor sågs som
den normerande och heterosexuella femininiteten och ägnade mycket
tid till att skapa den perfekta kroppen framförallt med hjälp av kläder
och smink. De kodade både sina egna och andras kroppar som
representativa eller mindre representativa för det kroppsliga idealet,
vilket bestod i att vara vacker och smal. Flickorna konstruerade sin
feminintet i nära relation till pojkar och den hegemoniska
maskuliniteten vilket bland annat visade sig genom att de producerade
sina egna kroppar i syfte att vara heterosexuellt åtråvärda. Detta blev
inte minst tydligt på lunchrasterna då flickorna vistades på toaletten i
tio minuter för att sminka till sig och fixa skoluniformerna. De gick
sedan likt på en ”catwalk” fram till fotbollsplanen där pojkarna
spelade fotboll, ställde sig på sidolinjen och tittade på pojkarna, vilka i
sin tur tittade på dem.

Trots att de flesta flickor i Renolds studie investerade i en ”Girlie-girl”
femininitet fanns det framförallt två kamratgrupper, en i vardera
klass/skola, som gjorde sin femininitet i motsats till denna. De
utmanade aktivt det sätt på vilka flickor är objekt, subjekt och agenter
av en heterosexuell manlig värderande blick (se även Paechter, 1998)
och samtidigt understödde den hegemoniska maskuliniteten. Den ena
gruppen, ”Square-girls”, var flickor med medelklassbakgrund som var
intensivt upptagna av att prestera högt och arbeta hårt i skolarbetet och
samtidigt hade ett bristande intresse för pojkar, kläder och smink. De
kritiserade inte direkt ”Girlie-girl” flickorna för hur de klädde och
sminkade sig för att göra intryck på pojkar. Ändå distansierade de sig
genom att positionera dem i en kultur som barnsliga för att de genom
kläder och smink åtrådde att se äldre ut än vad de egentligen var. Den
andra gruppen, ”Top-girls”, var en tätt knuten kamratgrupp med en
mix av olika akademiska förmågor och sociala bakgrunder. Den
kritiserade öppet ”Girlie-girls” flickorna där en central aspekt var
deras besatthet av kroppsstorlek, smink, vikt och
heterosexualiserandet av flickors kroppar som konstant är i den
manliga blickpunkten. För både ”Square-girls” och ”Top-girls” var
samhörighetskänslan av en stark kamratgrupp, där de gör ett kollektivt
motstånd, en av de mest framgångsrika formerna av motstånd mot
genusnormer (se även Kehily, 2002; Francis, 1998; Lees, 1993).
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Att det finns multipla former av femininiteter som görs hierarkiskt
både i relation till varandra och till pojkar visar inte bara studier från
mellan- och högstadiet. Reay (2001) lyfter fram hur detta även
utspelas på lågstadiet i år 1 bland 7-åringar. I sin etnografiska studie
genomförd på en skola i London identifierade hon liksom Renold
(2005) olika feminintetsformer. ”Nice Girls” utgjordes av hårt
skolarbetande och skötsamma medelklassflickor som var produktiva i
sitt skolarbete och uppfattades som tråkiga. De talar illa om andra
flickor som inte är lika duktiga och högpresterande som de själva.
”Girlies” var arbetarklassflickor som anammade den betonade
femininiteten (Connell, 1987) och understödde den hegemoniska
maskuliniteten genom att aktivt upprätthålla heterosexuella relationer
och visa ett heterosexuellt intresse. Detta blev inte minst synligt
genom att de ofta skrev kärleksbrev, flirtade och engagerade sig i
diskussioner om vem som skulle vara tillsammans med vem. Dessa
flickor ansågs som dumma och fjantiga av andra. Gruppen ”Spice
Girls” utgjordes av arbetarklassflickor och visade också de upp ett
heterosexuellt intresse. Även dessa flickor var aktiva med att skriva
kärleksbrev, tala om pojkvänner, kärlek och krossade hjärtan. Till
skillnad mot ”Girlies” agerade de mer aktivt gentemot pojkar och
överskred ofta de rådande könsnormerna. De uppvisade vad Reay
kallar för ”Girl power” och uppfattades av lärarna som ”real bitches”
med dåligt inflytande över andra. Den sista femininitetsformen
benämner hon för ”Tomboys”. Dessa flickor hyllade pojkarnas
aktiviteter och spelade själva fotboll samtidigt som de talade
nedsättande om andra flickor.

Att heterosexualitet är normerande och att flickor gör sina kroppar för
att vara heterosexuellt åtråvärda visar även Fanny Ambjörnsson
(2004) i sin avhandling I en klass för sig. Efter att ha tillbringat ett
läsår tillsammans med två olika gymnasieklasser lyfter hon fram
betydelsen av klassbegreppet i tjejers formande av den normativa
femininiteten. I hennes studie framkom att de tjejer som går på
gymnasieskolans Samhällsvetenskapsprogram behärskade och
förkroppsligade den normerande femininiteten som bland annat
innefattade det måttfulla. Däremot förhöll sig tjejerna från Barn- och
Fritidsprogrammet mot denna feminina norm genom att bryta mot det
måttfulla, vilket Ambjörnsson tolkar som en ovilja att identifiera sig
med en gemenskap, som de i grunden känner sig uteslutna från. En
central punkt i konstruerandet av att vara flicka var att ha pojkvän men
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också att prata om pojkar på ett speciellt sätt. Att känna att man hade
möjlighet att attrahera en kille med rätt utseende, etnicitet, klass och
sexualitet var ett avgörande sätt för en flicka att nå status av att vara
framgångsrik och normal. Vidare menar Ambjörnsson, liksom tidigare
ovannämnda studier, att kroppen är en symbol och ett redskap för
produktionen av att vara heterosexuell tjej och att den normerande
femininiteten är kopplad till en speciell typ av kropp: genom smink,
hår, kläder och träning är kvinnors kroppar naturligt kvinnliga.

Det är många studier som visar att det är just i kamratgruppen som
flickor, genom samtal med varandra, konstruerar sig själva både som
flickor men också som vänner. Genom att bestämma avvikande
feminint beteende som underordnat, konstrueras i kamratgruppen den
ideala flickan och det rätta och normala sättet att vara flicka på (t ex
Evaldsson, 2007; Hey, 1997). Detta ideal kan ses som en dominerande
femininitet vilka en del flickor är mer benägna att påverkas av medan
andra flickor gör sig själva i motsats till detta. Dessa flickor
medverkar till en generell förståelse, antingen genom sin explicita
eller implicita uteslutning eller genom att de ingår i en underordnad
grupp. Varje konstruktion som görs utifrån det rätta sättet att vara
flicka på, görs inte enbart i relation till det maskulina utan också
gentemot andra föreställningar av femininitet. Detta genom att de i
gruppen tvingar fram hårdare definitioner om vad som är accepterat i
varje huvudsakliga grupp (Adams & Bettis, 2003; Kehily, 2003; Hey,
1997; Eder m.fl, 1995; Thorne, 1993; Connell, 1987).

Maskuliniteter

När det gäller pojkarna och konstruktionen av maskulinitet i skolan
menar Connell (1996d) att de inte är fria individer som kan välja att
anstränga sig för bra skolresultat, utan det är något de dagligen måste
förhandla om i förhållande till andra pojkar med olika status. Om
maskulinitet i många sammanhang består av tuffhet, hårdhet,
aggressivitet och konfrontation innebär det att pojkar, som är inställda
på ”stillsamt skolarbete” och sätter skolans ideal högt, riskerar att bli
mobbade och ansedda som lågstatus bland såväl pojkar som flickor.
Om pojkarna däremot ger intryck av att göra litet eller inget skolarbete
kombineras det med intryck av att samtidigt vara råa, tuffa och farliga.
Studier har visat att genom kontroll av varandras beteenden bevakar
pojkar de uppsatta gränserna för maskulinitet. Tuffhet är väsentlig för
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deras status i skolan, i synnerhet för dem som inte kan framträda som
en kulturell eller ekonomisk elit (se t.ex Evaldsson, 2002a; Frosh
m.fl., 2002; Epstein 1998; Mac an Ghaill 1994). Eftersom
skolinriktning ligger mer i linje med förväntningar kopplade till
flickor riskerar pojkar som visar upp sådana drag att bli sedda som
feminina bland kamraterna (Berge & Forsberg, 2006; Frosh m.fl.,
2002; Epstein, 1998; Willis, 1977). Det blir med andra ord en anti-
pluggkultur som inverkar på många pojkar och blir en del av hur
pojkar uppfattar och i olika grad strävar efter popularitet och
maskulinitet. En medelväg för dem blir en finhårig balansgång mellan
att just pendla mellan inget skolarbete alls, litet eller mycket. Skolan
handlar inte bara om att skaffa sig kunskap och betyg utan lika mycket
om utformandet av identitet och social position. Pojkarna blir, vare sig
de vill eller inte, involverade i sociala positioneringar som går i
motsatt riktning mot skolans ideal om goda skolresultat och ”lust att
lära”.

Anti-pluggkulturen och motståndet mot skolan är något som Paul
Willis (1977) också framhållit i sin klassiska studie Learning to
labour. Han menar att pojkar i arbetarklassen genom sitt motstånd mot
skolan reproducerar sin klassposition. I hans studie tog sig motståndet
bland annat uttryck genom att pojkarna störde lektioner och hävdade
sig gentemot de skötsamma eleverna. Dessa elever, som använde
skolan som en inkörsport till en framtida karriär ansågs vara
”smilfinkar” och definierades som feminina av arbetsklasspojkarna.
Det var således en maskulinitetsstil som arbetarklasspojkarna gjorde
motstånd mot. Likt Willis har även Mac an Ghaill (1994) visat i en
etnografisk studie hur pojkar i olika kamratgrupper gör maskulinitet i
relation till både varandra och flickorna men också i relation till
skolan. Han identifierade fyra olika maskulinitetsstilar:
”Machogänget” som tog avstånd från skolans regler och innehåll, ”de
akademiskt inriktade” med mål om karriär, ”de nya entreprenörerna”
som satsade på att tillägna sig tekniska färdigheter för framtida
företagsverksamhet och ”de riktiga engelsmännen” som hyllade
”ansträngningsfri” prestation och bildning och som tänkte studera
vidare. Dessa grupper förhöll sig på olika sätt till skolan. De
akademiskt inriktade använde den som en väg till social mobilitet
medan detta stod i kontrast mot till exempel Machogänget som
använde skolan till en annan mer fysiskt utvecklande maskulinitet.
Mac an Ghaill beskriver också hur pojkarna i studien lär sig att bli
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pojkar utifrån tre grundläggande element: heterosexualitet,
kvinnofientlighet och homofobi (se även Epstein, 1997). Han visar hur
olika slags maskuliniteter närs av att femininitet och vissa
maskuliniteter (som homosexuella) nedvärderas och marginaliseras i
skolan. Bland annat är bögstigmat det mest påtagliga hotet för de
pojkar som inte betedde sig enligt det normerande manliga sättet.
Pojkar utövar och skapar på så sätt sin maskulinitet i förhållande till
vad som är icke feminint och som inte förknippas med homosexualitet
(se även Mandel & Shakehaft, 2000). ”Riktiga pojkar” ska inte låta sig
utkonkurreras av flickor, ett budskap både om
tävlingens/konkurrensens primat och om flickors underordning.

En annan studie som lyft fram pojkar och maskulinitet i skolan är
Frosh m.fl (2002) i boken Young masculinities. Studien är genomförd
bland 245 pojkar och 27 flickor i 11-14 års ålder vid ett tiotal
högstadieskolor i London. Genom både grupp- och individuella
intervjuer ringade de in pojkars, och i viss mån flickors, syn på
hegemonisk maskulinitet. För pojkar var det viktigt att skilja sig från
flickor och undvika det feminint kodade. Gick man över gränsen blev
man lätt uppfattad som feminin. Till exempel var kunskaper och
färdigheter i fotboll någonting som pojkar skulle inneha och intressera
sig för. De pojkar som inte visade upp detta ansågs svaga och
feminina och blev benämnda för ”bög”. Homofobi var en
huvudsysselsättning för pojkar vilket inte minst märktes i just
fotbollen. Framgång i sport, hårdhet, vara cool samt att betrakta och
hantera skolarbetet som något ont, var ytterligare ingredienser som
ingick i det hegemoniska maskulinitetsidealet pojkarna strävade efter
att uppnå och där heterosexualitet ingick och sågs som normerande.

Språkbruket som genusskapande praktik: horan,
kärringen och bögen

I Ambjörnssons (2004) studie framkom även att flickor ansåg
benämningen hora vara det värsta ord man kan bli behäftad med som
tjej. Benämningar som hora men även bög har varit i fokus, inte bara
ute bland landets skolor, utan har också uppmärksammats i
massmedia. Ofta har man läst att hora är ett ord som används av
pojkar som ett sätt att såra och förtrycka flickor. Hora som begrepp
har dock en lång historia. Margareta Svahn har i Den liderliga kvinnan
och den osynlige mannen (1999) gjort en historisk inventering av
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könstypiska tillmälen och skällsord och hon visar där hur den liderliga
kvinnan är den ojämförbart mest stigmatiserade kvinnopositionen.
Redan i 1300-talets Sverige var hora det tillmäle som troligtvis hade
störst effekt om man ville såra eller förnedra en kvinna. Begreppet
hade dock en vidare betydelse än vad det har idag. I de medeltida
lagarna betydde hora en kvinna som har (eller anses ha/kunnat ha)
sexuell förbindelse utan att vara gift. Hora var alltså redan på den
tiden en verbal kränkning mot en kvinna (Svahn, 1999). Även
Frykman (1977) har uppmärksammat hur horan ofta kom i uttryck när
den ogifta modern uppträdde i fel social kontext och skulle erinras om
sin roll. Ville man slippa bli kallad hora, skulle man med andra ord
passa noga på var och hur man uppträdde.

Idag är begreppet hora inte enbart kopplat till kvinnors sexualitet och
sexuella tillgänglighet utan flera studier har på senare tid
uppmärksammat ordens vidare betydelse och verkan i skolans miljö
(Eliasson, 2007; Jonsson, 2007; Ambjörnsson, 2004; Bäckman, 2003;
Renold, 2002; Eder m.fl., 1995; Lees, 1993, 1986; Thorne, 1993).
Undersökningar på hur genus konstrueras i skolan har lokaliserat
benämningar som hora, käring och bög som vanligt använda ord i
genusrelationer mellan elever och som bidrar till att producera och
reproducera ojämlikheter mellan könen (Eliasson, 2007; Davies, 1989;
Connell, 1996d; Eder m.fl., 1995; Mac an Ghaill, 1994; Walkerdine,
1990).

Eder m.fl (1995) har i en i en etnografisk studie visat hur benämningar
som hora, kärring och bög ingår i språkliga aktiviteter såsom retande,
skvaller och förolämpningar i informella samtal bland vita
amerikanska skolbarn i år 6 till år 8. I studien lyfts det fram hur
sociala hierarkier skapades av sådana språkliga aktiviteter där pojkar
med låg status blev mest utsatta för att bli benämnda av
förolämpningar av övriga pojkar. Pojkar med hög status däremot,
speciellt de som engagerade sig i sportaktiviteter, riktade
förolämpande benämningar till varandra för att övertyga vikten av
maskulin tuffhet och samtidigt demonstrera högre status. Liknande
mönster visar även Thorne (1993, 1986). Hon lyfter fram hur flickor
och pojkar ofta definierade aktiviteter eller grupper som antingen
feminina eller maskulina och att de elever som går över könsgränserna
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ofta blir offer för att bli benämnda ”kärring”, ”bög” eller ”tjej”. Hon
framhåller att det framförallt är pojkar som, genom ett gränsarbete,
bevakas hårdast när de går över till feminina zoner.

I en annan etnografisk studie Blatte betyder kompis har Rickard
Jonsson (2007) dels skildrat hur några invandrarkillar i en
högstadieskola iscensätter maskulinitet genom olika språkliga uttryck,
dels hur stereotypen ”invandrarkillar” växer fram i skolvardagens
kommunikation. Jonsson menar att ”invandrarkillen” inte är en fast
eller given identitet utan växer fram genom elevers och skolpersonals
språkanvändning samt hur en dominerande föreställning om unga män
och de språk de antas tala, reproduceras i och utanför skolan. Jonsson
har visat hur det sexistiska språkbruk som talas av ”invandrarkillarna”
inte bara är en förortsslang som talas av killarna i förorten utan är en
del av samma heterosexuella meningssystem som under lektioner och
raster uppmuntras i skolan av såväl elever som personal. Han menar
att uppträda som kille på rätt sätt kräver en iscensättning av
heterosexuell maskulinitet. Pojkarnas tal och skämt om ”bögen” blev
en mall för det killar ska göra och säga samtidigt som det angav vad
som ligger utanför det accepterade. Genom stereotypen av
”invandrarkillen” och ”bögen” konstituerades en normerande
maskulinitet. I en annan etnografisk studie som fokuserat på
invandrarkillar, har Evaldsson (2005) visat hur förolämpningar, som
att bli benämnd för hora, kärring och bög, är producerade och
besvarade i konversation bland 7-9 åriga pojkar med arbetarklass
bakgrund. Hon visar hur dessa förolämpningssekvenser används i
konstruktionen av en lokal maskulin ordning. Förolämpningarna var
rutinmässigt uttalade av pojkar och riktade till andra pojkar, och
fungerade till att reglera beteenden och ometablera vissa maskulina
normer. Detta genom att binda samman mottagaren till negativa
karakteristiska kännetecken som fel kläder, ålder, fattigdom eller
bristande skicklighet i det svenska språket.

Om tidigare studier fokuserat mer på pojkars användning av
benämningar som hora, kärring och bög, visar Ambjörnsson (2004) i
sin studie hur ordet hora är märkt av klass bland de gymnasietjejer hon
studerade. Ordets innebörd och användningen av ordet tedde sig olika
beroende på om det var tjejer från Barn- och fritidsprogrammet eller
Samhällsvetenskapliga programmet som tog det i bruk. Medan de från
Samhällsvetenskapliga programmet ansåg att ordet hora var det värsta
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stigma man kunde råka ut för lekte tjejerna från Barn- och
fritidsprogrammet med orden hora och slampa. Ibland använde de
orden som en social, kamratlig gest och andra gånger som en uttalad
stigmatisering. De visste att de på grund av sin klasstillhörighet löpte
stor risk att ses som horor av andra på skolan. Till skillnad från
samhällstjejerna ansåg de sig ha svårt att leva upp till normen om hur
en normal tjej bör vara. De upplevde den som ett medelklassideal de
hade svårt att leva upp till eftersom de betraktades och själva ansåg sig
vara underprivilegierade på grund av sin sociala klass. Därför blev
lekandet med ordet hora en strategi för att utmana och ta avstånd från
normen. När Samhällstjejerna pratade om hora och slampa avsåg de
”kickers”, som de menade ständigt hängde i skolkorridoren eller
tjuvrökte på skolgården, istället för att delta i undervisningen eller läsa
läxor. De ansågs också skrika fula ord till varandra, såsom hora, fitta
och slampa. De på Barn- och fritidsprogrammet var tjejer som i
mångas ögon betraktades som just ”kickers”.

I tidigare genusforskning har benämningar som hora och kärring
ingått som en del i många studier med vidare fokus på hur genus görs i
skolan istället för att enbart fokusera på hur själva benämningarna
bidrar till att göra kön. Ett undantag är Miriam Eliassons (2007)
avhandling Verbal abuse in school – Constructing gender and age in
social interaction. Hennes studie bygger på dels en kvantitativ och
dels en kvalitativ undersökning. Den kvantitativa delen innehåller en
enkätundersökning bland ca 1000 elever i år 6 och år 8 i en medelstor
svensk stad. Resultatet visade att varje månad utsätts nästan hälften av
eleverna för grova muntliga påhopp. Hela 21,8 procent av tjejerna
kallas för hora minst en gång i månaden och 2,4 procent varje dag.
Undersökningen visade också genus- och åldersrelaterade mönster.
Mestadels var det pojkar som använde benämningar som hora, kärring
och bög gentemot flickor och andra pojkar, vilket även
överensstämmer med andra studier (t.ex Peets & Kikas, 2006;
Roberto, Meyer, Boster & Roberto 2003; Lees, 1993). Eliasson menar
också att benämningarna var mest vanliga bland eleverna i år 8 än för
eleverna i år 6. Detta tolkar hon som att dessa benämningar är mer
framträdande för konstruktionen av maskulinitet för äldre pojkar (14-
15 år) än för yngre pojkar (12-13 år). I den kvalitativa delen av studien
fokuserar hon endast på eleverna i år 8. Via observationer och
intervjuer i två år 8 klasser koncentrerar hon sig på att undersöka
meningen bakom användandet av verbala övergrepp i dess praktik.
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Eliasson menar att användandet av benämningar som hora, kärring
och bög är ett sätt att vara ”riktiga killar” och något pojkarna använde
när de skämtade med varandra (se även Frosh m.fl., 2002; Renold,
2002; Kehily & Nayak, 1997). Om man som populär pojke var tuff på
rätt sätt var det accepterat. Om man var alltför stökig och verbalt
aggressiv på fel sätt blev man istället betraktad som en ”looser”. De
pojkar som inte alls var verbalt aggressiva betraktades som litet
mesiga och hamnade ganska långt ner i hierarkin av olika
maskuliniteter. Om det för pojkar fanns en koppling mellan verbal
aggression och maskulinitet så fanns det ingen sådan koppling för
flickor.

Avslutningsvis i detta kapitel vill jag betona att trots att tidigare
forskning har uppmärksammat benämningar som hora och kärring,
dess användning i olika språkliga aktiviteter i skolmiljön och dess
verkan, finns det en kunskapsbrist och kanske ett behov då det saknas
ett tydligt fokus på hur benämningarna i sig framträder i skolmiljön
och hur dessa bidrar till att göra femininiteter och maskuliniteter. Ett
undantag är Eliassons (2007) studie som fokuserar på högstadiet
medan användandet på mellanstadiet är mindre utforskat. Denna
studie fokuserar främst på hur femininiteter och maskuliniteter görs i
relation till varandra i skolvardagen med ett särskilt fokus på hur
benämningar som hora och kärring används i tre år 5 klasser på tre
olika skolor på mellanstadiet. Studien kommer framförallt att påvisa
hur kamratgruppen och skolmiljön med dess många olika platser har
en stor inverkan på hur benämningarna används, men också på hur
flickor genom andra språkliga uttryck och kroppsliga handlingar gör
femininiteter i relation till varandra. Innan vi kliver in i studiens
empiri som är skolans vardag, kommer jag i kommande kapitel
närmare redogöra för studiens syfte och dess genomförande.
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Kapitel 4

STUDIENS SYFTE OCH
GENOMFÖRANDE

Övergripande syfte

Förstudien indikerar, liksom den forskning och teorier som
presenterats, att femininiteter och maskuliniteter görs i relation till
varandra. Med stöd av denna forskning och det teoretiska perspektiv
som presenterats formulerades följande övergripande syfte för studien:
att beskriva och analysera hur femininiteter och maskuliniteter görs i
relation till varandra i skolvardagen med ett särskilt fokus på
benämningar som hora och kärring. För att studera detta syfte har jag
formulerat följande frågeställningar:

Frågeställningar

• Vem eller vilka använder benämningar som hora och kärring
och vem riktar man dem till?

• När, var och hur används benämningar som hora och kärring i
skolvardagen?

• Hur bidrar benämningar som hora och kärring till att göra
femininiteter och maskuliniteter?

• Var, när och hur gör flickor femininiteter i relation till
varandra?

• Skapar användningen av benämningar som hora och kärring
samt flickornas femininitetskapande i relation till varandra
genusregimer?
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Genomförande

Med inspiration av en etnografisk ansats

För att beskriva och analysera hur femininiteter och maskuliniteter
görs i relation till varandra i skolvardagen med ett särskilt fokus på
benämningar som hora och kärring, ansåg jag det vara av största vikt
att vara närvarade när dessa benämningar användes av eleverna i
skolmiljön. Utgångspunkten var att studera praktik samt att de samtal
som fördes med eleverna var intimt kopplade till deras görande.
Därför har jag valt att använda en etnografiskt inspirerad ansats som
betonar vikten av att forskaren studerar människor i de situationer och
sammanhang som de dagligen befinner sig i. Etnografisk forskning
utmärks av att forskaren deltar i människors dagliga liv och samlar in
data genom att observera, lyssna och ställa frågor. Det handlar till stor
del om att närma sig människor i deras vardag och göra en
beskrivning av människors vardagsliv och undersöka hur de ordnar
och skapar mening (Wolcott, 1999; Fetterman, 1989; Kullberg, 1996;
Hammersley & Atkinson, 1995; Bogdan & Biklen, 1998). Fetterman
definierar etnografi som ”konsten och vetenskapen om att beskriva en
grupp eller en kultur” (Fetterman, 1989 s. 11). Detta förutsätter en
närkontakt med den studerande gruppens vardagsliv där det centrala är
att just ”ha varit där” (Geertz, 1988).

Det finns fortfarande, som jag uppfattar det, ett axiom i etnografi att
fältarbeten innebär att forskaren vistas under längre tid i fält (Fangen,
2005; Fetterman, 1989; Hammersley & Atkinson, 1995). Mitt
fältarbete är kort. Jag har valt att inte vistas mer än totalt sex veckor
ute i klasserna, vilket kan definieras som ett kortare fältarbete
(Fangen, 2005). Den korta tidsperioden bestämdes utifrån att jag i
förväg hade bestämt vad jag skulle titta på. Jag gick ut med det
Hammersley och Atkinson (1995) benämner för selektiv approach och
hade i förväg bestämt mig för vad jag skulle observera: hur
femininiteter och maskuliniteter görs i relation till hur benämningar
som hora och kärring användes av eleverna. Detta står dock i kontrast
mot vad som vanligen utmärker etnografisk forskning där designen
inte är färdig från början utan sker via en successiv planering under
studiens gång. Istället förespråkas ett explorativt tillvägagångssätt där
utformandet av problemställningar oftast inte är helt färdigt förrän
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fältarbetet klarats av och att ett utformande av problemställningar på
förhand kan hindra forskaren från att öppna sig tillräckligt mot fältet
(Hammersley & Atkinson, 1995; Schatzman & Strauss, 1973).
Silverman (2000) visar dock en motsatt ytterpunkt. Han menar att
deltagande observationsstudier med fördel kan struktureras strängare
och ha en mer avgränsad utgångspunkt än vad som ofta är fallet. En
möjlig utgångspunkt är att avgränsa vad man är ute efter till några
generella och allmänna frågor för att minimera risken att famla i
blindo när observationerna genomförs (se även Patton, 1990; Wolcott,
1999).

Trots att jag gick ut till fältet med i förväg bestämda frågeställningar
kopplade till benämningar som hora och kärring, visade jag samtidigt
öppenhet. Jag upptäckte redan från första dagen att flickor använde
andra språkliga och kroppsliga handlingar som hade med multipla
femininiteter att göra. Jag vill poängtera att om jag hade gått ut med
icke definierade frågeställningar och valt att göra ett längre fältarbete
hade kanske inte benämningarna framstått som lika centrala som vad
de gör nu, men å andra sidan kanske jag inte hade fått syn på detta om
jag inte hade haft mina forskningsfrågor.

Urval

Tre klasser i år 5 från tre olika skolor i en medelstor norrländsk
kommun valdes ut för studien. Här benämnda som 5D, 5E och 5F.
Åldern på samtliga elever var 11-12 år. Urvalet av skolor skedde på
kommunnivå med utgångspunkt i bostadsområdenas socioekonomiska
status. De tre skolor eleverna går i, ligger i varsitt bostadsområde
inom tätorten, helt skilda ifrån varandra. Eleverna i klass 5D kommer
från två närliggande bostadsområden. Det ena bostadsområdet bebos i
hög utsträckning av arbetarfamiljer och det andra av
medelklassfamiljer. Skolan ligger i arbetarområdet. Eleverna i klass
5E och 5F bor i medelklassområden. Samtliga elever är väl förankrade
i sina bostadsområden och bor i närheten av skolan. Några barn cyklar
och andra promenerar till skolan. Efter en överenskommelse med
skolornas rektorer och berörda klasslärare beskrivs inte skolorna
närmare eftersom de inte ska vara möjliga att identifieras.

Precis som Ambjörnsson (2004) och Lundgren (2000) påpekar i sina
studier är lärare en yrkeskår som ofta står i mediala blåsväder. Det var
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därför inte enkelt för mig att få de tre lärarnas tillstånd att under två
veckor komma och följa deras klasser hela dagarna. Tre månader
innan studien påbörjades tog jag telefonkontakt med rektorerna på de
utvalda skolorna, lämnade en kort information om studien och dess
syfte samt bad om skolans deltagande. Samtliga rektorer gav sitt
godkännande, de lovade att en klass i år 5 skulle medverka och
återkom senare till mig med namn på ansvariga klasslärare. Jag tog
kontakt med dessa och berättade om studien. Trots att jag påpekade att
läraren ej stod i fokus angav de som tackade nej att de kände sig för
osäkra i sin yrkesroll och skulle känna sig iakttagna. Däremot så
tyckte de lärare som tackade ja att det var roligt och intressant att en
forskare kom och intresserade sig för verksamheten

Sammanlagt vistades jag två hela skolveckor i varje klass, det vill säga
totalt sex veckor. I samtliga tre klasser var majoriteten av eleverna
flickor, fördelningen och antal elever i varje klass var följande:

5D: 23 elever, varav 14 flickor respektive 9 pojkar
5E: 17 elever, varav 10 flickor respektive 7 pojkar
5F: 25 elever, varav 16 flickor respektive 9 pojkar

Etiska överväganden

När en studie ska genomföras finns alltid etiska ställningstaganden att
ta hänsyn till. I studien har jag följt Vetenskapsrådets etiska regler.
Reglerna består av fyra krav för att en undersökning ska ge
individskydd i forskningen: informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).
Föräldrarna informerades om min studie via föräldramöten och/eller
informationsbrev hem via klasslärare. Föräldrarna fick då en möjlighet
att samtycka till studien och de fick också veta skriftligt att materialet
behandlades konfidentiellt i avhandlingen (se bilaga 1). Efter min
medverkan i samtliga klasser fick de ytterligare ett brev (se bilaga 2)
där syftet var att få kompletterande information gällande föräldrarnas
socioekonomiska bakgrund, såsom föräldrarnas yrke och utbildning.
Även här betonades att all information skulle behandlas konfidentiellt.
De besvarade enkäterna uppgick till 90%. Efter att ha analyserat dessa
uppgifter närmare i relation till mina empiriska data framkom inga
tydliga mönster och därför har jag inte gått vidare med detta.
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Eleverna fick kännedom och information om min ankomst och mitt
deltagande av sina respektive klasslärare någon vecka innan studien
påbörjades. De verkade vara förberedda då jag första dagen klev in i
deras klassrum. Jag informerade eleverna att jag var forskare och att
de skulle ingå i en studie som skulle resultera i en bok som handlar om
vad elever gör i skolan under lektioner och raster. För att elevernas
interaktion med varandra inte skulle påverkas av min forskarroll gavs
en allmän beskrivning av vad jag avsåg att studera och anteckna.
Eleverna tyckte att det var roligt att ha en forskare i klassen och att
saker de gjorde uppmärksammades av mig och dessutom skulle
hamna i en bok. Kommer mitt namn att stå där var en ofta
förekommande fråga när det gällde boken. Jag var noga med att
poängtera att eleverna, men också skolorna, skulle behandlas
konfidentiellt och om namn användes så skulle det vara fingerade
namn.

Under mina veckor i fält vistades jag med eleverna hela skoldagar och
fanns ständigt i deras närhet. Som deltagande observatör ingick jag i
skolans vardag tillsammans med elever och lärare. Liksom andra
forskare (t.ex Jonsson, 2007; Ambjörnsson, 2004; Lundgren, 2000)
blev jag under min vistelse i klasserna en person som eleverna gärna
anförtrodde sig åt. Här uppstod emellanåt ett svårt vägval. Det som
var av forskningsintresse kunde kollidera med respekt för de elever
som deltog i studien. Jag har dock försökt handskas med dessa
förtroenden så gott jag har kunnat.

Jag vill betona att det är eleverna som varit i fokus för studien.
Lärarna har dock funnits med i egenskap av sin yrkesutövning. Ibland
har läraren nämnts när hon eller han varit med i situationen.

Tillträde till fältet

Min vistelse i de tre klasserna startade med att jag berättade om
avsikten med mitt deltagande. Det var viktigt att från början få en bra
kontakt med eleverna och inge ett förtroende. Därför poängterades för
eleverna att jag inte skulle vara någon extralärare eller ta något
personalansvar. I likhet med andra studier uppfattade jag min roll som
snarare ganska ovanlig för att vara en vuxens roll i skolan (Gustafson,
2006; Ivarsson, 2003; Strandell, 1994), någonting som
uppmärksammades första dagen i klass 5F. Pojkarna testade mig på en
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lektion då läraren hade gått till personalrummet i ett ärende. Jag satt i
soffan längst ner i klassrummet och skrev i mitt anteckningsblock.
Pojkarna började helt plötsligt kasta suddgummin i hela klassrummet
och sparka i stolar. De tittade på mig med jämna mellanrum och
inväntade någon slags reaktion. Jag tittade upp mot pojkarna men
fortsatte sedan skriva. Efter en stund när pojkarna insåg att jag inte
gav någon respons uttryckte de: hon säger inte åt oss…vad
konstigt…hon bryr sig inte, hon är då ingen lärare.

För att ytterligare understryka min roll som forskare lade jag stor vikt
vid att alltid hänvisa till lärarna om eleverna frågade mig någonting
gällande skolarbetet eller andra saker som rörde skolan. Jag var även
noga med att låta min presentation i de tre klasserna få vara ett
moment där även eleverna fick tycka till och ställa frågor och jag
försökte besvara dem så gott jag kunde. I samtliga klasser ägnades
ganska stor del av första lektionen till min presentation då eleverna
var mycket nyfikna och frågvisa. Det var allt från frågor som rörde sig
om jag hade pojkvän till frågor om vilket som var mitt favoritlag i
ishockey.

Deltagande observation

Genom att svara på deras frågor, delade jag med mig av Anna som
privatperson, vem jag var, mina intressen, mitt civilstånd, favoritdjur
etcetera, bröts troligen också isen. Det blev aldrig konstigt när jag
sedan blev en person som ständigt fanns i deras närvaro. De vande sig
snabbt och visade snarare ett intresse av att fortsätta prata och ville
gärna ha med mig i sina aktiviteter. En utgångspunkt då jag närmade
mig fältet var den deltagande observationen. Det är en metod som
framförallt gett mig möjligheter till att kunna tillägna mig kunskap
genom förstahandserfarenheter, men också genom att kunna jämföra
observationerna med det som eleverna gjorde och sade spontant i en
rad situationer. Deltagande observation är en metod som används
inom etnografiskt fältarbete eftersom sociala processer och strukturer
ofta är svåra att klä i ord och därmed inte lätta att ta del av genom
återberättelser. Samtidigt har den också fördelen av att den inte är
beroende av deltagarnas förmåga att delge information utan istället av
vad observatören iakttar (Fangen, 2005; Hammersley & Atkinson
1995; Adler & Adler, 1994).
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Precis som eleverna hade sina platser i klassrummet hade jag min till
en början. En soffa längst ner i elevernas klassrum fungerade som min
bas, men också som min plats när hela klassen hade samlad aktivitet
där. Att välja att sitta i den bakre regionen tydliggjorde ytterligare att
jag inte var någon lärare då en lärare av tradition haft sin symboliska
plats längst fram (jfr Lundgren, 2000). När det till exempel gällde
idrott, slöjd och musik krävde skolschemat att lektionerna flyttades
utanför klassrummets och korridorens väggar. Vid slöjd och musik var
alla elever samlade i ett rum och det fanns sällan lediga bord över.
Därför blev min plats tillsammans med eleverna vid något av deras
bord. På idrotten vistades eleverna både utomhus och inomhus. Där
intog jag ibland en fast plats sittande på en bänk, men förflyttade mig
också bland eleverna när de utförde aktiviteterna. Ute på raster var det
desto svårare att ha överblick över eleverna. På samtliga tre skolor var
skolgården stor och inrymde många olika platser för eleverna att
aktivera sig på. Några var mer synliga än andra. Jag fann mig själv
ofta vandrande omkring med olika stopp där jag fann situationer och
händelser som ansågs vara intressanta för studiens syfte. Det var också
mycket sällan jag följde med eleverna till matsalen och åt lunch, det
hände nästan aldrig. Jag insåg första dagen i respektive klass att
många elever var snabba på att äta och var lika snabbt ute på
lunchrast. Istället för att gå till matsalen gick jag till personalrummet
och åt för att sedan klä på mig och gå ut på lunchrast.

De flesta skolämnena var trots allt knutna till klassrummet. Det
innebar däremot inte att hela klassen befann sig där under lektionstid
utan det var faktiskt vanligare att den var splittrad då många elever
valde att utföra skolarbetet i korridoren. Där fanns ingen vuxen fysiskt
närvarande mer än att de ”tittade till” eleverna någon gång. Det blev
därför naturligt att jag ofta förflyttade mig dit. Man kan med andra ord
säga att jag medvetet riktade min blick dit jag upplevde mig se
händelser och situationer som var intressanta för studiens syfte och
frågeställningar (jfr Lundgren, 2000). Korridoren blev en plats där jag
ofta placerade mig, ibland bredvid en grupp eller mellan två eller tre
grupper. Vid andra tillfällen satt jag tillsammans med grupperna i
informella samtal eller diskussioner.

Var jag än befann mig på skolan blev jag mer eller mindre involverad i
elevernas aktiviteter. Hammersley och Atkinson (1995) betonar att en
forskare kan inta varierande roller under fältarbetet beroende på grad
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och typ av delaktighet i den studerade sociala praktiken. Man kan säga
att graden av mitt deltagande har varierat i mina observationer.
Avsikten har aldrig varit att vara deltagande i elevernas skolarbete.
Det hände dock många gånger att jag blev inbjuden av eleverna i deras
samtal, speciellt av flickorna i deras mångfaldiga och ständigt
återkommande samtal om kärlek, sex, kropp, relationer, hur man ska
vara som tjej och om livet i allmänhet. Jag initierade också informella
samtal i elevernas aktiviteter. När till exempel pojkarna använde
benämningar som hora och kärring i olika situationer följdes det oftast
upp det direkt efteråt med spontana samtal där jag ställde frågor för att
förstå den bakomliggande orsaken till användandet och samtidigt ta
del av deras egna tankar bakom det sagda (jfr Fangen, 2005;
Hammersley & Atkinson, 1995; Adler & Adler, 1994). På det sättet
var min grad av deltagande i elevernas skolvardag högre och aktivare,
jag var med andra ord deltagande observatör. Vid andra tillfällen var
jag emellertid mindre aktiv och satt för mig själv på en avskild plats i
nära anslutning till eleverna och skrev ner händelser och dialoger som
spelades upp framför mig. Graden av deltagande var då lägre och jag
var därmed delvis deltagande i elevernas skolvardag (Fangen, 2005).

Kombinationen mellan att vara deltagande och delvis deltagande
visade sig vara fruktbar trots att det innebar vissa svårigheter.
Svårigheten att balansera mellan dessa två gav sig mer tillkänna ju fler
dagar som spenderades med eleverna. Då jag ville ta del av den mer
informella informationen eleverna emellan var deltagandet av största
vikt. Genom att de delade med sig av informationen gav de mig ett
förtroende och tillät mig vara med i deras samtal. Detta hände speciellt
bland flickorna och kunde ibland bli en svårighet då jag ofta ville
fungera som delvis deltagande och aktivt kunna skriva ner dialoger,
situationer och händelser som utspelades framför mig. Eleverna
respekterade dock att jag ibland ville sitta för mig själv och skriva.
Ändå infann sig ett gnagande dåligt samvete när jag tackade nej till att
medverka i deras diskussioner. Att tacka nej medförde också en viss
oro att de inte skulle vilja bjuda in mig i sina samtal vid senare
tillfällen. Jag riskerade också att gå miste om värdefull information.
Att växla mellan att ibland vara deltagande och ibland delvis
deltagande kunde uppfattas som frustrerande och balansgången
däremellan var ansträngande.
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Totalt sett har den deltagande observationen inneburit att jag har
kunnat vara med i olika sammanhang och situationer, närvara då
händelser ägt rum och diskuterats av eleverna. Jag har också genom
blick och hörsel kunnat studera eleverna direkt i deras skolvardag
vilket öppnat möjligheten att se vilka aktiviteter de själva satte igång.
Att få vara med i interaktionen och se hur situationer/aktiviteter
uppstod i sitt sammanhang där gester, rörelser, blickar och
benämningar utspelade sig hade varit svårt att fånga i intervjuer eller
genom andra dokument där intervjuer hade blivit redovisningar av hur
enskilda individer uppfattat något som skett (jfr Ambjörnsson, 2004).
Observationen i sig gav också möjlighet att studera hur elevernas
framträdanden inför varandra skilde sig beroende på om de befann sig
inom eller bortom de vuxnas kontroll.

Fältanteckningar

Var jag än befann mig när jag observerade, såväl ute som inne, fanns
mitt anteckningsblock ständigt med. Det var på många sätt min livlina
som kom att hänga med mig överallt och påminna mig om händelser
och situationer som ständigt inträffade. Eleverna undrade många
gånger nyfiket vad jag egentligen skrev och de försökte vid något
tillfälle ta blocket från mig. Då jag inte ville att de skulle ta del av
mina anteckningar, skämtade jag ofta bort deras försök att få fatt på
anteckningsblocket. Fältanteckningarna är mitt datamaterial så det har
varit viktigt att de är av god kvalitet. Det är i dessa anteckningar som
illustrationer till viktiga slutsatser i den färdiga texten hittats (Fangen,
2005; Emerson, Fretz & Shaw, 1995; Hammersley & Atkinson, 1995).
Den selektiva approach jag utgått ifrån när jag observerat och skrivit
har varit en fördel för att undvika ändlösa referat, vilka hade kommit
till liten användning senare. Därför har jag försökt att förhålla mig till
studiens syfte när jag observerat. Trots detta har jag ändå en stor
mängd empiriskt material.

Att använda mig av fältanteckningar har inneburit att skriva ner
händelser, dialoger och situationer, vända dessa från en passerad
händelse som endast existerar i just det ögonblick det förekom, till en
betraktelse och representation, vilket i sin tur existerar genom det
nedskrivna och därmed kan gestaltas om och om igen (Emerson m.fl.,
1995; Geertz, 1973). Nedskrivna fältanteckningar är alltså en produkt
av en transformering av bevittnade händelser, personer och platser till
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ord/text på papper. Denna transformering involverar oundvikligen
processer av urval. Forskaren skriver om vissa saker som tycks vara
signifikanta och därför ”ignorerar” och nödvändigtvis utelämnar andra
saker. Fältanteckningarna blir därför oundvikligen selektiva. De
presenterar och ramar in objekt i specifika sammanhang. Denna
presentation återspeglar och införlivar den lyhördhet, mening och
förståelse som jag i fält har samlat ihop efter att ha varit nära och
deltagit i de beskrivna händelserna (Emerson m.fl., 1995).

När det gäller representation och selektivitet ger inte fältanteckningar i
denna bemärkelse en fullständig bild av elevernas skolvardag. Att
benämningar som hora och kärring användes fortlöpande mellan
eleverna innebar inte att det var det mest centrala i deras skolvardag.
Det fanns andra aktiviteter som pågick samtidigt och som kanske
framstod som mer centrala. Eftersom jag utgick från en selektiv
approach där fokus och forskningsfrågor riktade sig mot benämningar
som hora och kärring, blir de mycket centrala i min avhandling och
upptar en stor plats i relation till andra aktiviteter. Till exempel då
pojkarna spelar basket på skolgården. Fokus för pojkarna är att spela
basket och inte att benämna varandra för hora och kärring. Min avsikt
är inte att framställa pojkarna grövre än vad som är i fokus, att spela
basket. Det händer mycket mer i pojkarnas basketspelande än att ropa
hora och kärring åt varandra, till exempel slår de passningar, springer
efter bollen, gör mål etcetera. Eftersom syftet är att beskriva och
analysera hur femininiteter och maskuliniteter görs i relation till
varandra med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring,
blir dessa mer centrala än vad de egentligen är eftersom det är det jag
utgått från att studera och därigenom valt bort andra saker. Samma sak
gäller flickornas görande av femininiteter i relation till varandra. De
ägnade sig inte enbart åt att prata om killar/pojkvänner, kropp,
utseende och hur man bör vara som tjej. Även om detta var någonting
som var mycket vanligt förekommande och centralt i deras
skolvardag, vill jag poängtera att det fanns andra aktiviteter de ägnade
sig åt. De flickor jag valde att följa i den här processen var också
duktiga och flitiga i skolarbetet, vilket framförallt visades när de
befann sig i klassrummet.

Fältanteckningar kan skrivas och organiseras på olika sätt. Medan
många exempelvis skriver ner observationerna som en löpande logg i
slutet på dagen har jag valt att skriva fältanteckningar kontinuerligt
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medan jag bevittnade en relevant händelse eller så snabbt som möjligt
efteråt. Observationerna skrevs ned dels genom mentala anteckningar
”mental notes” och dels genom direkt skrivna anteckningar ”jotted
notes” (Emerson m.fl., 1995; Lofland & Lofland, 1995). Dessa två
olika sätt att anteckna kompletterade varandra under hela min tid i fält.
En utgångspunkt var att alltid börja mina observationer med att notera
vilken plats jag och eleverna befann oss på, vilka elever som var
närvarande, vilken lektion det gällde, hur eleverna satt och hur
stämningen var i rummet. En annan utgångspunkt var att alltid direkt
skriva löpande och detaljerande fältanteckningar när relevanta
händelser uppstod. Dessa två utgångspunkter visade sig ganska snabbt
vara svåra att efterfölja. Så länge jag var delvis deltagande fullföljdes
detta och jag använde mig av vad Emerson m.fl (1995) benämner för
”speed writing”, ett intensivt skrivande där jag snabbt och aktivt skrev
ner fraser, stödord, dialoger och vad eleverna gjorde. Svårigheten
uppstod när jag var deltagande i elevernas aktiviteter. Då skrevs
observationen ner så fort som möjligt i efterhand med hjälp av
mentala anteckningar, där några stödord och enstaka dialoger hjälpte
mig att komma ihåg händelserna mer i detalj. Längst bak i mitt
anteckningsblock fanns alltid några tomma A4-ark som jag tog fram
särskilt i sådana situationer. Dessa placerades högst upp på
anteckningsblocket vilket i sin tur lokaliserades i mitt knä under
bordet när jag satt tillsammans med eleverna. Samtidigt som jag
deltog i elevernas aktiviteter kunde jag anteckna några ord och
dialoger som eleverna förde. Trots att jag inte såg papperet lärde jag
mig snabbt att skriva på det sättet. Eleverna blev då heller inte störda
av mitt skrivande och jag fick ner nödvändiga ord och dialoger som
blev viktiga för att komma ihåg händelser som uppstod. På idrotten
och skolgården blev det dock svårare då jag inte hade någonstans att
”gömma” mitt anteckningsblock. Så länge jag hade ögonkontakt med
eleverna verkade dock inte mitt skrivande störa dem nämnvärt.

I mitt anteckningsblock fanns det två kolumner: en stor för
fältanteckningar och en mindre för reflektioner och tolkningar. I
kolumnen för reflektioner och tolkningar skrev jag även ner mina egna
upplevelser av situationerna, vilket både skedde under och efter
observationen. När olika mönster började framträda drog jag slutsatser
och ställde upp antaganden. Redan från början organiserades
fältanteckningarna och olika reflektioner och tolkningar gjordes för att
underlätta analysarbetet (Fangen, 2005; Fetterman, 1989; Hammersley
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& Atkinson, 1995). Denna organisering gjordes efter varje avslutad
dag i fältet. Observationerna skrevs upp i fulla fältanteckningar. Både
mentala och skrivna anteckningar förvandlades till detaljerade
redogörelser där mina egna ord användes samtidigt som elevernas
uttalanden och dialoger vävdes in. Varje observation och händelse
skrevs som en fristående akt. Detta förfaringssätt benämner Emerson
m.fl (1995) för att man som forskare skapar ”scener”. Det är ett sätt att
rama in de olika händelserna för att underlätta inför det slutiga
analysarbetet. Det ska också poängteras att genom valda ord och
metoder för organisering av fältanteckningarna presenteras en version
av olika händelser i elevernas skolvardag. Att skriva fältanteckningar
innebär således att jag som forskare gör en konstruktion av världen
(Emerson m.fl., 1995; Atkinson, 1990).

Innan jag går över till analysen vill jag avslutningsvis framhålla att
från detta perspektiv har fältanteckningar bidragit till en produktion av
data som på ett tillfredställande sätt relaterar till och som kan ge svar
på de forskningsfrågor som ställs i denna studie. Kanske kan det ses
som en svaghet i att återge individers språkliga aktiviteter i form av
fältanteckningar då det ej kan garanteras total återgivning av det
sagda. Andra studier som exempelvis studerat skolbarns samspel och
identitetsarbete i kamratgrupp (t.ex Goodwin, 2006, 2002, 1990;
Evaldsson, 2005, 2004, 2002a, 1993) har främst använt sig av
videodokumentation i kombination med fältarbete. Det har gett
möjligheter till att mer ingående studera språkliga aktiviteter och
kroppsliga rörelser hos en viss grupp barn där till exempel gester och
miner kunnat ha en avgörande betydelse för förståelsen av ett skeende.
Videodokumentation hade också kunnat ge möjligheten att återvända
till inspelade episoder och se och lyssna exakt på vad eleverna sade
och gjorde flera gånger om i olika situationer och därigenom kanske
upptäcka sådant som gått obemärkt förbi (se även Hurtig, 2007;
Simonsson, 2004; Sparrman, 2002; Johansson, 1999). Det hade även
kunnat bli en annan version av skolvardagen än den jag beskriver.
Troligen hade det dock blivit svårt att med videoupptagning få med
alla de händelser som jag med hjälp av fältanteckningar kunde fånga
upp. Den begränsade kameravinkeln hade kunnat ge detaljerad
information om en viss grupps aktivitet på en specifik plats men hade
kanske missat övriga aktiviteter som samtidigt utspelades på samma
plats och som låg utanför kameravinkeln. Videoupptagningen hade
därmed begränsat mig till en del av den sociala interaktionen. Vad som
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hade inspelats hade berott på när, var och hur utrustningen är
positionerad och aktiverad, vad den kan fånga upp tekniskt och hur de
som blir inspelade reagerar på dess närvaro (Fangen, 2005; Emerson
m.fl., 1995). Då jag rörde mig i hela skolmiljön och studerade mer än
en grupp elever hade denna kombination blivit svår att bemästra och
kanske som en följd, hade jag då missat många av de otaliga händelser
som fältanteckningarna bidragit med till mitt resultat, framför allt
platsens betydelse i konstruktionen av femininiteter och
maskuliniteter. Intervjuer hade också kunnat användas i kombination
till fältanteckningarna, men då fokus låg i att studera praktik och att de
samtal som fördes med eleverna var intimt kopplade till deras
görande, fann jag de spontana samtalen med eleverna direkt efter en
händelse/situation som avgörande för att få direkt återkoppling.

Analys

Målet för etnografin är att skapa en levande rekonstruktion av den
grupp eller kultur som blir studerad (Hammersley & Atkinson, 1995;
Le Comple & Preissle, 1993). Jag har med denna avhandling avsett att
utifrån mina observationer försöka beskriva hur femininiteter och
maskuliniteter görs i skolvardagen. I ett etnografiskt arbete menar
Hammersley och Atkinson (1995) att analysen inte ska betraktas som
separat från andra delar av forskningsarbetet. Det karaktäriserar även
mitt arbete. Så fort första bokstaven var skriven var även analysarbetet
i full gång. Reflektioner, tolkningar och antaganden i kombination
med att jag på plats kunde be om elevernas förtydliganden av
resonemang eller ageranden och ställa följdfrågor, verifierade mina
tolkningar.

Efter sex veckor drog jag mig tillbaka från fältet och fokuserade på
analysen som blev mer intensiv, koncentrerad och omfattande. Som ett
första steg arbetade jag inledningsvis med hela det empiriska
materialet och läste fältdagböckerna om och om igen, vilket har varit
tidskrävande men nödvändigt. En inspirationskälla och analysverktyg
inför den slutliga analysen har varit Erving Goffmans (2004 [1959])
bok Jaget och maskerna. I den intresserade han sig för det sociala
livets microaspekter, det vill säga vad som händer i människors möten.
Han såg interaktionen som ett möte mellan två eller flera individer i en
specifik situation på en specifik plats. I sitt arbete kom han i kontakt
med dramaturger vilket resulterade i att han försökte förklara socialt
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beteende som något som utspelas på en teaterscen och använde sig av
ett dramaturgiskt perspektiv när han analyserade människan som en
aktör i vardagslivet. Goffman betonade språkets roll i interaktionen.
Det är enligt honom inte bara ett medel för utbyte av ord och tankar,
det är även en social handling där man presenterar sig och gör klart
för varandra vilka vi är (och samtidigt vilka vi inte är) och vill vara i
den aktuella situationen. När vi umgås och möter varandra i olika
situationer befinner vi oss alltid på en specifik plats där möten sker, en
scen. Han tolkar den vardagliga sociala interaktionen och människors
beteenden och ageranden på olika scener som ett framträdande eller
föreställning. För att det ska bli en föreställning möter aktören
medaktörer och publik.

Le Comple och Preissle (1993) liknar analysen med att bygga pussel.
Ramen skall läggas först och sedan fyllas på med resterande bitar som
utgör innehållet i ramverket. Jag fann Goffmans dramaturgiska
perspektiv användbart och såg mina fältanteckningar och det som
utspelats i skolmiljön som en dramaturgi där handlingen kretsade
kring hur flickor och pojkar gör femininiteter och maskuliniteter i
skolvardagen. Det var framförallt några av hans begrepp (aktör,
presenterar sig, scen, framträdande, medaktör, publik) som användes i
analysen för att lägga detta pussel och framför allt för att bilda
ramverket till att förstå hur femininiteter och maskuliniteter görs och
kommer till uttryck i olika situationer. Det jag tidigare definierade
som händelser och som var gestaltade i olika akter eller scener
övergick nu till att i steg två i analysen betecknas, med Goffmanska
termer, som framträdanden. Jag gick in i var och en av dessa och
studerade handlingen och ställde frågor: på vilken plats i skolmiljön
befinner sig eleverna, det vill säga vilken scen vistas de på? Vem är
aktör/aktörer och medaktör/medaktörer? Vad gör aktören/aktörerna
och medaktören/medaktörerna? Hur presenterar de sig? Finns det
någon publik, det vill säga någon mer än aktör/aktörer och
medaktör/medaktörer på scen? Vad försöker de åstadkomma?

Efter flertalet genomläsningar framstod vissa mönster och som ett
tredje steg i analysen strukturerades de olika framträdandena efter
vilken plats de utspelades på: klassrummet, korridoren, idrotten,
skolgården och slöjden. Återigen gick jag in i var och en av de olika
framträdandena, men till skillnad mot för tidigare, jämfördes de olika
framträdandena på de olika scenerna med varandra för att finna
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variationer för hur femininiteter och maskuliniteter görs. För att nå en
vidare förståelse av detta lyftes det fortlöpande till ett teoretiskt plan,
framförallt genom den lästa litteraturen i ämnet. Utifrån den nya
förståelsen har jag sedan åter gått tillbaka till de olika framträdandena
för att utmana de analyser som tidigare gjorts. De olika
scenerna/platserna synliggjorde olika aspekter av hur flickor och
pojkar gör femininiteter och maskuliniteter i skolvardagen.

Inför den slutgiltiga texten har ett urval gjorts för vilka platser som får
illustrera denna process. Dessa har valts ut för att de passande
illustrerar återkommande mönster och typiska situationer som uppstått
i den aktuella platsen (Emerson m.fl., 1995). Då scenerna innehåller
långa och vida beskrivningar har de gestaltats utifrån det Emerson
m.fl benämner för ”episoder”. Detta innebär att scenerna har
komprimerats till en mindre text och således i den slutgiltiga texten
illustrerar hur femininiteter och maskuliniteter görs i en specifik
situation och på en specifik plats i skolvardagen. Detta går också i
linje med vad Geertz (1973) benämner som ”thick description” (tjocka
beskrivningar), vilka ses som utförliga och detaljerade beskrivningar
av olika framträdanden och dess betydelse i relation till varandra, den
omgivande kontexten och samhället. Det innebär att tränga in under
ytan på det direkt iakttagbara, det vill säga att studera meningar,
innebörder och budskap i det till synes enskilda och enkla.

Jag vill avslutningsvis betona att den slutgiltiga texten inte
representerar alla flickor och pojkar. Under observationerna blev det
naturligt att jag följde de elever som var mest synliga i användandet av
benämningar som hora och kärring och de flickor som var mest
synliga i att göra femininiteter utifrån andra språkliga handlingar. Det
innebar att vissa elever blev mer synliga än andra. Hos flickorna
utkristaliserades två flickgrupper som tydligt gjorde femininiteter i
motsats- och i förhållande till varandra: de ”mesiga” flickorna och de
”tuffa” flickorna. Mitt fokus riktades dock i första hand mot de ”tuffa”
flickorna. Hos pojkarna fanns inga uttalade grupperingar förutom att
vissa pojkar umgicks mer med varandra än andra men de talade aldrig
om varandra i samma termer som flickorna gjorde. Därför talar jag
endast om dem som ”pojkarna”.
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Studiens tillförlitlighet

Möjligheten att avgöra studiens tillförlitlighet är avhängig min
förmåga att noggrant redovisa studiens tillvägagångssätt och resultat.
Min strävan har varit att beskriva de delar i studien som tillsammans
utgör det empiriska underlaget på ett så utförligt sätt som möjligt. Jag
har strävat efter att tydliggöra de val som skett och beslut som tagits
om bland annat teorival, val av metod, val av analysmetod och hur jag
valt att redovisa studien i denna avhandling. När det gäller
presentationen av resultatet har jag gjort detta tillgängligt via episoder.
Där presenteras händelser i elevernas skolvardag som återkommande
visat sig och framträtt tydligt i materialet, vilket möjliggör för läsaren
att själv bild sig en uppfattning och värdera mina utgångspunkter,
mina empiriska resultat och mina analyser (Kvale, 1997).

Avsikten med studien har inte varit att ge en generaliserbar bild av
problemområdet. Jag menar dock, liksom den amerikanske fallstudie
forskaren Robert Stake (1995), att fallstudier av det slag som jag
genomfört, ger, tillsammans med resultat från anda studier, värdefull
kunskap.

Min koncentration på benämningarna under observationerna har
möjligen uteslutit annan intressant form av dynamik mellan eleverna.
Fokuseringen på elevernas interaktion och inte på hela
undervisningsförloppet, vad gäller de olika platser som jag studerat,
kan möjligen också leda till att undervisningen och skolprestationerna
ses som någon form av bakgrundsbrus. Det är därför viktigt att
återigen betona att mina observationer inte ger en fullständig bild av
elevernas skolvardag.

Reflexivitet

Det är eleverna som har varit huvudpersonerna i detta arbete. Men
som det gamla talesättet säger; det krävs två för att dansa tango. Utan
elever blir det ingen föreställning och utan mig som forskare blir det
ingen slutföreställning där ridån går ner och vi vet hur skolvardagens
dramaturgi, som regisserats av mig, slutat. I denna process blir det
viktigt med reflexivitet, att ägna sig åt tänkandet om det egna
tänkandet och handlandet (Ehn & Klein, 1994). Det går inte att
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beskriva verkligheten utan att påverka den och det är viktigt att vara
medveten om att forskaren interagerar med och påverkar sin studie.

Att mina observationer är koncentrerade på hur femininiteter och
maskuliniteter görs i skolvardagen, innebar att jag satte på mig
glasögon och skiftade från flickor och pojkar som lösa
sammanklumpningar till ”pojkarna” och ”flickorna” som
självmedvetna, genusbaserade grupper. I efterhand då jag reflekterat
över mitt skrivande, har jag i likhet med Thorne (1993) upptäckt att
jag använt ett dualistiskt tänkande då jag skrivit om ”flickor” och
”pojkar” som två kategorier istället för en enhetlig kategori
”eleverna”. Att skriva på det sättet gör en viss skillnad, till exempel ”i
korridoren sitter fyra pojkar och fem flickor” istället för ”i korridoren
sitter nio elever”. I det förstnämnda synliggörs och betonas genus
medan det inte alls betonas i det andra. Detta leder automatiskt in på
en annan reflektion i skrivprocessen, nämligen hur jag språkligt
refererade till eleverna. När jag pratade med dem använde jag orden
”tjejer” och ”killar”, vilka var de uttryck de själva använde om
varandra förutom tilltalsnamn. I mina fältanteckningar står det
”flickor” och ”pojkar” eller deras tilltalsnamn. Fram till långt in i
analysarbetet använde jag mig av ”flickor” och ”pojkar” som senare
ändrades till ”tjejer och ”killar” och ännu senare, inför den slutliga
texten, ändrades till att använda både och. Ett beslut som detta
grundades på var att avhandlingen skulle representera elevernas språk
men även mitt ur ett vuxen/forskarperspektiv.

Att studera barn i skolan innebar att komma till en plats med många
minnen och upplevelser, dels som före detta lärare och dels som före
detta elev. Skolan var med andra ord en känd miljö där jag kunde
använda min egen skolerfarenhet för att få tillgång till fältet (jfr
Jonsson, 2007; Gustafsson, 2006; Thorne, 1993). Trots knapphändiga
kontakter med skolvärlden under några år kändes den både bekant och
obekant när fältarbetet påbörjades. Bekant i den bemärkelsen att jag
kände till rutiner, gemenskapen och skolan som institution. Känslan av
att vara obekant gav sig till känna genom att byggnaderna var
annorlunda, lokalerna samt andra aktörer och interiörer var helt nya
för mig.

Att jag har bakgrund som lärare innebar både fördelar och nackdelar.
Risken att falla tillbaka och inta en lärarroll hade jag brottats med
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innan men jag tycker att jag lyckades bemästra det rätt bra. Det kändes
märkligt och ibland frustrerande att sitta på andra sidan och se vad
som utspelade sig på scenen då jag tidigare varit den som agerat på
den. Jag var van att gripa in i situationer och ha kontroll över det som
händer och en känsla av maktlöshet och känslan av att vara en ”dålig”
pedagog som sitter och tittar på uppstod ibland. Samtidigt infann sig
en obehagskänsla. Många händelser inträffade bakom ryggen på
lärarna och gjorde så säkerligen även under min verksamma tid som
lärare. Medvetenheten om detta visade på hur olika lärarrollen och
forskarrollen kunde te sig och om vilken information dessa två besitter
och får tillgång till.

En fråga som jag brottats med under genomförandet av studien är hur
jag som forskare påverkat flickornas och pojkarnas tillvaro i skolan.
Hammersley och Atkinson (1995) menar att forskarens påverkan inte
kan eller ens behöver elimineras, den bör snarare erkännas samtidigt
som den behöver utsättas för reflektion. Många var samtalen och
diskussionerna med eleverna som jag tog initiativ till. Det var jag som
ställde frågorna, ledde samtalen och fick eleverna att tänka över
händelser som inträffat. Exempelvis då pojkarna genom mina frågor
fick reflektera över deras användning av benämningar som hora och
kärring i specifika situationer, vilket troligtvis inte hade skett om jag
varit frånvarande. Samtidigt ställdes jag under min tid ute på fältet
inför många andra situationer där jag blev engagerad i elevernas
privata spörsmål. Framför allt flickorna ville ha med mig i deras
diskussioner om kärlek, sex, relationer och vänskap. En trolig orsak
till varför jag blev en intressant person att ha med kan dels bero på
min ålder, dels på att de identifierade sig med mig på grund av mitt
kön, att jag var tjej. Många gånger i dessa diskussioner och samtal fick
jag en känsla av att mina svar på elevernas frågor kunde vara
avgörande för hur de skulle agera, till exempel om eleverna skulle
färga håret eller inte, vilken färg på läppstiftet de skulle köpa, om de
skulle bli ihop med en kille eller inte samt i några fall avgöra eller
bekräfta elevernas sociala status. Jag fick också många förtroenden,
till exempel en flicka som berättade om sin situation i skolan och hur
illa hon tyckte sig bli behandlad av sina klasskamrater. Kvale (1997)
menar att samtidigt som forskaren behöver hålla viss distans behöver
hon/han också värna om en god relation till eleverna. Liksom Holm
(2008) försökte jag dock att vara så neutral jag bara kunde i alla
frågor, lyssna och ge råd, både som vuxen och som med människa.
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Mötet med eleverna blev också en påminnelse om det maktförhållande
som råder mellan forskare och den beforskade (jfr Ambjörnsson,
2004). Eleverna står i ett maktförhållande till mig genom att de när
som helst kan avbryta sin medverkan i studien. Som forskare befinner
jag mig i en maktposition i förhållande till de elever jag observerat
dels genom att jag har selekterat ut vad som ska observeras och dels
haft tolkningsföreträdet vid analysen av materialet. Det är även jag
som slutgiltigt format berättelsen om skolvardagens dramaturgi i de
tre klasserna. Som forskare har jag därigenom haft stor påverkan på
den slutgiltiga texten och är den som har konstruerat den version eller
bild som ges av det studerade fenomenet.

Avhandlingens kommande framställning

Avhandlingens första del är nu avslutad. När vi går över till den andra
delen, Spelet kan börja, förflyttar vi oss in i elevernas skolvardag för
att se hur femininiteter och maskuliniteter görs i relation till varandra i
skolvardagen med ett särskilt fokus på benämningar som hora och
kärring. Utifrån steg två i analysen, har jag i kommande kapitel 5
beskrivit hur en skolvardag kan se ut i respektive klass. De
sammanlagda framträdandena som observerades under en dag har
vävts samman till en helhet för att ge en beskrivning som av dels hur
benämningarna kontinuerligt framträder under en skoldag och dels av
flickornas relationer mellan varandra. Utifrån steg tre i analysen,
övergår jag i kapitel 6-10 att med hjälp av olika episoder beskriva och
analysera hur femininiteter och maskuliniteter görs och hierarkiskt
organiseras på olika platser i skolvardagen: klassrummet, korridoren,
idrotten, skolgården och slöjden. Detta dels utifrån hur benämningar
som hora och kärring används och dels hur flickor gör femininiteter
utifrån andra språkliga och kroppsliga handlingar. I de beskrivande
skolvardagarna och i efterkommande empirikapitlen är elevernas egna
utsagor i kursiv stil. Det förekommer även att mina ord samt titel på
böcker eller artiklar är i kursiv stil. Det framgår dock i sammanhanget
vems röst som talar. Episoderna i texten är markerade med mindre
teckenstorlek i förhållande till övrig text samt att de är indragna. För
att skilja episoderna från varandra används små stjärnor för att
markera när en episod avslutas och en ny tar vid. Jag avslutar således
avhandlingen i del 3, Upplösningen, i ett avslutande kapitel 11 med en
sammanfattande diskussion.
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Kapitel 5

EN SKOLVARDAG I TRE KLASSER

I denna del av avhandlingen kommer läsaren att få följa med mig till
skolans vardag och ta del av den dramatik som utspelades mellan
eleverna. Då syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera hur
femininiteter och maskuliniteter görs i relation till varandra i
skolvardagen med ett särskilt fokus på benämningar som hora och
kärring, ger detta kapitel en beskrivning av hur skolvardagen kan se ut
i varje klass. Avsikten är att introducera läsaren till den värld jag mötte
i de tre geografiskt avskilda skolorna och återge en kontext där
benämningar som hora och kärring förekommer och dels ge en
beskrivning hur benämningarna kontinuerligt framträder under en
skolvardag i respektive klass. Ett särskilt fokus riktas mot: vem eller
vilka använder benämningarna och vem/vilka riktar man dem till samt
när, var och hur benämningarna används. Beskrivningarna ger också
en bild av var, när och hur flickors relationer mellan varandra
kontinuerligt framträder under en skolvardag.

Jag vill återigen betona att den skolvardag som skildras inte avspeglar
den totala bilden av vad som utspelas i skolmiljön under en dag.

En måndag i Klass 5D

Lektion i engelska – vad vet du om hockey egentligen?

Jag och Axel, läraren i klassen, går in i klassrummet på morgonen.
Han ställer sig vid katedern och jag sätter mig längst bak i soffan.
Dagen börjar med en lektion i engelska och Axel går igenom glosor.
De flesta pojkar pratar rakt ut utan att räcka upp handen och flickorna
sitter mest tysta. Axel påminner Vera, som jobbar åt skoltidningen, om
att hon ska intervjua spelare ur ett elitserielag i ishockey idag och
fotografera dem. Efter Axels genomgång av glosor får eleverna arbeta
fritt i boken i engelska. Svante och Dennis börjar plötsligt högljutt
protestera mot att Vera ska intervjua hockeyspelarna varför ska du åka
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och intervjua, du är ju dessutom tjej och vad vet du om det här? Hon
säger: jag jobbar ju åt skoltidningen. Dennis vänder sig mot henne:
vad vet du om hockey egentligen, det är orättvist. Vera öppnar nu
bänklocket och plockar upp några färgpennor samtidigt som hon
slänger några blickar mot Svante och Dennis.

Efter en stund knackar Axel hårt med handen i katedern och får
elevernas uppmärksamhet. Han tycker det är surrigt i klassrummet och
ber eleverna lägga bort böckerna i engelska, men behålla pennan och
ta fram ett papper. De ombedes att skriva ner en kort historia
tillsammans med sin bänkkamrat och får skriva om vad de vill. Efter
tio minuter samlar Axel in elevernas papper och läser högt upp vad
alla skrivit. När han kommer till Maggans och Willes historia börjar
eleverna plötsligt skratta. Historien handlar om kärlek mellan en
kvinna och en man. Wille sätter sig framåtlutad i stolen det är Maggan
som har skrivit det. Maggan tittar på honom du sa ju vad jag skulle
skriva. Hon blir röd i ansiktet och uppfattar situationen som väldigt
pinsam. Kent skrattar och pekar mot Wille och Maggan bra jobbat.
Wille fortsätter skylla på Maggan så alla ska förstå att det inte är han
som skrivit detta. Både flickorna och pojkarna verkar tro på vad Wille
säger. Även Maggan verkar ha uppfattat situationen på det sättet. Hon
blir tyst och är röd som en tomat i ansiktet.

Rast - att hora med bollen

Axel klappar händerna och meddelar att det är rast. De flesta pojkar
rusar ut till tamburen och försvinner snabbt mot basketplanen som
ligger på skolgården utanför klassrummet. Solveig, Nina och Bettan
stannar kvar i klassrummet. De samlas runt två bänkar. Resten av
flickorna står i tamburen och klär på sig. Flickorna i klassrummet
börjar prata om Vera och Maggan åsså trodde ju då Maggan att jag
ville vara med henne. Flickorna skrattar å den där Vera…jag
menar…hallå, hur kan man ha sån där frisyr? Man behöver ju bara
titta på kläderna. Alla fortsätter att skratta. Efter en liten stunds
kommenterande om Vera och Maggans utseende går flickorna ut på
rast.

Samtidigt som flickorna är fullt upptagna med att vandra varv efter
varv runt skolgården spelar alla pojkar basket på basketplanen.
Plötsligt ropar Wille till Staffan som tappar bollen till Kent sluta hora
dig nu med bollen, vi är väl inga kärringar för fan! Vid flera tillfällen
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i matchen när någon pojke ger ett dåligt pass, blir av med bollen eller
missar ett skott blir kommentarerna du kastar ju som en tjej, spela nu
inte som en kärring, visa nu att du inte är en tjej för fan.

Lektion i svenska – man skriver inte till killar

Axel berättar för klassen att det var länge sedan eleverna skrev brev
till sina brevkompisar i Stockholm. Klassen brevväxlar med en annan
klass i år 5 och eleverna får välja vilken elev i den klassen som de vill
skriva till. Axel undrar om någon flicka kan tänka sig att
skriva/brevväxla med en pojke aldrig i livet, absolut blankt nej. Pojkar
skriver till pojkar och flickor till flickor. Idag ska brevskrivandet
påbörjas. Eleverna väljer vilken färg de vill ha på papperet och delar
sedan upp sig. En grupp pojkar och flickor sätter sig i korridoren.
Pojkarna skriver på blått och gult papper och flickorna mestadels på
rött och rosa. I korridoren sitter flickorna vid ett runt bord som är
avskärmat med bokhyllor och skärmväggar. Lite längre bort sitter
pojkarna vid ett annat runt bord. Flickorna och pojkarna ser inte
varandra, bokhyllorna och skärmarna skiljer dem åt. Jag sitter mitt
emellan dem på en bänk. Mia kommer fram till mig och frågar om jag
ser vad som står på hennes papper. Jag läser vad som står och hon
frågar om jag vill komma och sitta med dem. Jag accepterar
erbjudandet och går till flickornas bord efter en stund.

Flickorna vill veta hur mitt kärleksliv ser ut. Nina menar att jag
kanske träffade någon som var intressant på bussen på väg hem igår.
Hon menar att konstigare saker har inträffat. Samtalet återgår kring
breven de skriver och varför de inte brevväxlar med någon pojke.
Flickorna anser att det är helt otänkbart. Mia tycker killar är så
konstiga och får medhåll av Nina och Bettan. Innehållet i flickornas
brev handlar bland annat om husdjur, killar, kläder och tv-program.
Nina tycker inte att man kan brevväxla med en kille och skriva sådana
här saker killar fattar inte, de skulle aldrig fatta. Bettan skulle dock
trots allt kunna tänka sig att brevväxla med en kille man behöver ju
bara ändra lite i det man skriver. Dörren från klassrummet öppnas,
Axel kommer ut och samtalet bryts. En stund senare när Axel lämnat
flickorna börjar de prata om shopping. Mia hade varit på stan igår. De
andra flickorna undrar nyfiket om hon köpt någonting. Det hade hon
inte, bara fikat. Nina informerar att hon ska på stan imorgon och köpa
nya kläder en ny tröja och kanske en byxa och så smink såklart, jag
har 515 kronor att handla för. Bettan byter helt plötsligt samtalsämne
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och frågar henne varför i hela friden hon har håret uppsatt i hästsvans
idag. Nina berättar att hon hade färgat håret igår och det blev inte så
bra. Bettan suckar men du kan ju inte ha håret i svans, man ska ju ha
det utsläppt juh. Nina säger att det är en enkel sak att fixa tills
imorgon. Mia tittar på mig, böjer sig fram och frågar lite försiktigt du
har ju håret i hästsvans, du hade ingen kille va?

Vid pojkarnas bord börjar rösterna höjas. Svante har ritat en bil som
tydligen inte ser så bra ut sådär kan du ju inte rita, du ritar ju som en
kärring, det ska vara mer fyrkantigt fattar du juh. Övriga pojkar
skrattar med. I samma veva kommer Axel ut igen och undrar hur det
går med skrivandet. Bjarne säger att det går bra men det är svårt att
komma på något bra att skriva. Axel fortsätter att gå, han ska till
personalrummet och kopiera. Jag förflyttar mig från korridoren till
klassrummet. Kent irriterar Solveig genom att flaxa omkring med en
bok framför hennes näsa sluta nu och plugga så förbaskat, plugghäst.
Solveig tittar upp bry dig inte! Kent bara skrattar åt henne är du en
surfitta idag? Solveig säger att hon bara vill ha lugn och ro och tycker
att det är onödigt att han irriterar henne. Han fortsätter skratta och
ropar högt Solveig är en surfitta, hora haha! Samtidigt kastar några
pojkar omkring böcker i klassrummet och sprättar omkring
suddgummin. Till slut försöker Maggan och Vera skapa ordning skärp
er! Men det hjälper inte och Wille svarar: håll käften, jävla horor! En
fotboll kommer plötsligt rullandes i klassrummet. Eleverna är
medvetna om att ingen boll får användas under lektionstid, bara på
rasten. Bettan tar upp bollen. Ante säger: få hit bollen! Bettan säger:
nej! Ante blir irriterad få hit bollen kärring! Bettan ger mig bollen och
säger att jag ska vakta den.

Lektion i svenska/matematik – räkna på hora!

Efter lunch är det dags för en kort lektion i svenska/matematik.
Eleverna får välja ett av de två ämnena. Bettan, Solveig och Mia går
ut i korridoren och börjar diskutera läppstift. Skulle Solveig kanske
ändå använda en röd nyans istället för en rosa? Bettan menar att hon
skulle få fylligare läppar med en rödare nyans och plutet på läpparna
skulle framhävas bättre. Det skulle se sexigare ut. Mia går och hämtar
sitt läppstift, smörjer in läpparna och formar munnen i en pussrörelse
hur det ser ut, blir det något plut? Solveig tycker inte det och föreslår
att de går på stan någon dag och väljer ut ett läppstift som passar.
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I klassrummet frågar pojkarna konstant varandra hur långt de kommit
i boken i matematik. Kent inser att han ligger efter och jobbar
intensivt i en minut. Därefter förhör han sig om var Dennis är. Han
fortsätter jobba intensivt i en minut till innan han börjar leka med
linjalen och slår den i bordet flera gånger. Nina blir störd i sitt arbete
kan du räkna istället för att störa? Kent vänder sig mot henne fan vad
du är känslig då. Nina svarar du får väl räkna som alla andra, annars
kommer du ju ingen vart. Kent fnyser räkna på du, hora! Nina
fortsätter att räkna och frågar efter en stund Gunilla om de ska sätta
sig någon annanstans. De går ut till korridoren och börjar diskutera
hur deras hårfärg går ihop med färgen på deras tröjor. Detta leder till
att de fortsätter diskutera kläder och kommenterar Maggans byxor. De
ser alldeles för små ut för att inte tala om hennes skor som ser
konstiga ut, menar flickorna.

Slöjd - Beckham är en fjolla

På eftermiddagen har eleverna slöjd. Två gånger i veckan har halva
klassen textilslöjd och den andra halvan trä- och metallslöjd. Det är
blandat flickor och pojkar i båda grupperna. På textilslöjden sitter
pojkarna vid ett eget bord och flickorna har delat upp sig på två bord.
De har som uppgift att brodera en duk som sedan ska fästas på den
träställning som senare ska tillverkas på trä- och metallslöjden.
Slutprodukten ska bli ett tidningsställ eller för förvaring av vantar eller
sockar. Efter ett litet tag börjar pojkarna prata livligt. De diskuterar
David Beckham han är en stor fjolla, en riktig tjej. Jag frågar varför.
Han har ju svans. Jasså, säger jag…har han långt hår? Nej, men han
har dragit ihop allt hår bakom huvudet och satt en gummisnodd. Sen
har jag sett att han går omkring i tjejkläder. Jag frågar vad fjolla
betyder. Fjolla är samma sak som en tjej. Efter en stund säger Kent:
fan, tjejerna broderar ju så lite, vi killar broderar ju mycket mer, får
de brodera sådär lite? Textilslöjdsläraren säger att man får brodera
vad man vill. Malin vänder sig mot pojkarna jag får väl göra vad jag
vill, Kent säger men du har ju bara broderat det där och skrivit BSK,
gud så töntigt.

Vid flickornas bord har Solveig tappat arbetslusten. Flickorna börjar
prata om att färga håret. Kristin ska färga håret blått. Mia funderar
över vilken som egentligen är hennes riktiga hårfärg är det där din
riktiga hårfärg? Är du rödhårig eller? Kristin svarar nja, lite toning är
det allt. Mia konstaterar att det är ett bra förslag att färga håret ja, gör
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det, det tycker nog vi alla blir fint. Flickorna runt bordet börjar skratta
men Kristin som ska färga håret säger det blir coolt med blått, jag blir
cool.

Man skrattar mycket runt pojkarnas bord. De pratar om att Dennis
broderar som en tjej. Samtalet fortsätter sedan att handla om fotboll
igen. En djurgårdsspelare är minsann en riktig fotbollspelare i
jämförelse med Beckham. Jag frågar vad som utmärker att
djurgårdsspelaren är en riktig fotbollspelare. Pojkarna svarar han har
inte hästsvans, går ej omkring i tjejkläder och han är tuff och hård,
Han är också bra fotbollspelare, inte bara bra på frisparkar. Tjejerna
tycker ju han är sååå snygg…fattar inte varför. Jag inflikar att de kan
ju fråga tjejerna varför de tycker att han är snygg. Nej, jag bryr mig
inte…det är säkert för att han är blond och är hipp…jag förstår mig
inte på tjejer.

Efter en stund går jag över till trä- och metallslöjden. Eleverna ska
göra en hållare till något som de senare ska brodera på textilslöjden.
Flickorna sitter för sig och pojkarna för sig. Några av flickorna skriver
tjejnamn på whiteboardtavlan. Nina har tagit brännkolven och bränner
in olika namn på en träbit. Maggan gör det hon ska göra, hyvlar sina
träbitar till det som så småningom ska bli ett tidningsställ. De andra
flickorna gör helt andra saker det är så tråkigt, det är inge kul med
träslöjd. Alla pojkar arbetar under tystnad och turas om att använda
svarvmaskinen. Det är skitkul! Flickorna börjar nu leka med den sug
som suger upp sågspån från bänkar och golv. De bortfilade träflisorna
ser enligt flickorna ut som krulligt hår och de sätter träflisorna i
varandras hår och gör ”frisyrer”. Det finns inget intresse för träslöjd
hos flickorna. Läraren ropar till Nina att hon ska slipa sina träbitar så
de får en fin yta. Hon suckar och tittar på de övriga flickorna jag gör
det bara en gång, river av och sen får det va bra. Hon slipar snabbt av
träytan en gång och anser att det är klart. Träbitarna är inte speciellt
fina och de är definitivt inte slipade det duger, jag ids inte hålla på
med detta, så tråkigt.

Idrott - håll käft kärringjävel

Dagens sista lektion är idrott. Eleverna ska spela ett spel där de ska
”bränna” varandra. Pojkarna ropar ivrigt till idrottsläraren tjejerna mot
killarna! Han meddelar att idag får de spela i mixade lag. Eleverna
delas sedan upp i två lag. Bänkar ska skilja de båda lagen åt och
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samtidigt utgöra spelplanen. En brännare ska utses i varje lag och får i
uppgift att kasta en boll vilken ska träffa en motspelare så denne blir
bränd. Till slut finns bara en person kvar och dennes lag har vunnit.
Efter lagindelningen får eleverna i uppgift att placera ut bänkarna i
gymnastiksalen medan idrottsläraren går iväg och ordnar med något
annat. Flickorna och pojkarna ska placera ut tre bänkar vardera.
Flickorna hinner placera ut sina först men det saknas en bänk för
pojkarna vilket innebär att de ska gå till förrådet och hämta ytterligare
en. Pojkarna kommer och försöker stjäla en av flickornas bänkar. Mia
tar då tag i den och säger att de kan ju inte komma och ta deras bänk.
Ronny säger håll käft kärring! Mia fortsätter att hålla i bänken så han
inte kan ta den. Med tryck i rösten säger Ronny igen jag sa, håll käft
kärringjävel! Mia släpper bänken. Hon och tre andra flickor går iväg
till förrådet och hämtar den sista bänken.

Spelet börjar, eleverna bränner ut varandra hela tiden. Till slut är bara
Vera och Staffan kvar i ett lag. På uppmaning passar Vera hela tiden
bollen till Staffan för att han skall kasta det brännande kastet på den
enda deltagaren i det andra laget. Efter några försök prickar han och
laget vinner. Han blir hjälte, alla pojkarna i laget springer fram och
dunkar honom i ryggen och berättar hur bra han är. Ingen berömmer
Vera, trots att det var hon som gjorde alla framspel och hjälpte till.

En ny omgång börjar och pojkarna passar hela tiden till varandra. De
tar hela tiden bollen från flickorna och kastar. När pojkarna
misslyckas med att träffa någon i motståndarlaget låter det du kastar
som en jävla kärring och visa att du är kille för fan. Då en flicka får
tag i bollen skriker pojkarna hennes namn så att hon fort ska passa till
dem. Flickorna tittar sig snabbt omkring, kollar vilka pojkar som ropar
hennes namn för att besluta vilken pojke hon ska passa till. Spelet
utvecklar sig så att Staffan, som vann förra omgången, bli bränd. Han
ramlar i backen och börjar gråta men försöker dölja det och går av
banan besviken över att ha åkt ut. Det blir istället Maggan som
bränner ut den sista pojken i motståndarlaget vilket leder till att
hennes lag vinner. Ingen berömmer henne utan bänkarna plockas
snabbt ihop och lektionen är slut. Idrottsläraren uppmanar eleverna att
hjälpas åt att ställa tillbaka bänkarna. Sedan går de och duschar,
skoldagen är slut.
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Summering

I klass 5D:s skolvardag visar pojkarna upp beteenden som kan
beskrivas med ordet stökig. De är fysiskt aktiva särskilt på rasterna
och deltar i olika sportaktiviteter så fort tillfället ges. De visar också
en bild av att pojkar inte ska skriva om kärlek och känslor och inte
brevväxla med flickor. Det är också pojkar som på olika platser i
skolmiljön använder benämningar som hora, kärring, fjolla, tjej,
surfitta. De benämner varandra om en pojke visar upp ett avvikande
beteende, främst när de ritar, skriver och väljer färger i korridoren,
broderar som en tjej eller talar om andra pojkar/män på slöjden men
också när de utövar sportaktiviteter. Pojkar i klassen benämner även
flickor i olika situationer, till exempel när de anses vara ”plugghästar”
och försöker skapa ordning i klassrummet eller hindrar pojkarna att
under idrotten ta en bänk.

Flickorna i klassen ger generellt ett lugnare intryck. Vissa av dem är
mer synliga och hörs mer än andra. Dessa flickor utmärker sig genom
att gärna på lektionstid – främst i korridoren - prata öppet om
relationer, pojkvänner, kroppen, utseendet och kärlek. De tycks också
kategorisera och bedöma andra flickor på grundval av deras kläder
och utseende. Flickorna visar också en bild av att de inte tycker om
träslöjd.

Efter en beskrivning av klass 5D:s skolvardag förflyttar vi oss till
klass 5E för att ta del av det som utspelar sig där.
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En onsdag i klass 5E

Lektion i svenska - hon är ju fet

Eleverna står som vanligt utanför dörren till klassrummet. Några har
redan ställt sig i kö bakom dörren i väntan på att Lena ska komma och
låsa upp. Några av pojkarna puttas och knuffas och en grupp flickor
sitter vid det runda bordet och pratar. Lena kommer gående från
personalrummet och låser upp. Eleverna strömmar in i klassrummet
och intar sina platser. Lena börjar dagen med högläsning för eleverna i
20 minuter. Det är mycket tyst och många elever ritar under tiden i
sina ritböcker. När Lena läst klart får eleverna ta fram sina egna
läseböcker, sätta sig på något skönt ställe och fortsätta att läsa på egen
hand.

Några pojkar sätter sig i grupprummet som ligger i anslutning till
klassrummet. Dörren är på glänt. De pratar ganska mycket, bland
annat om gårdagens hockeymatch. Spelarna var ruskigt bra på isen.
Motståndarna spelade som kärringar, inte konstigt att de förlorade. Ute
i korridoren sitter fem flickor: Kajsa, Malin, Jessica, Elin och Madde.
De viskar och gestikulerar en hel del och pratar om Anette. Kajsa
säger: hon är ju fet, man vill ju bara spy. De andra flickorna vid
bordet fnittrar samtidigt som de alla tittar på Anette genom dörren där
hon sitter och läser tillsammans med Emma. Malin lutar sig bakåt i
stolen man vill ju inte ens vara med hon. Jessica tycker att även Emma
minsann har fett, flottigt, stripigt och fult hår man måste väl ändå
tänka på hur man ser ut, det ser äckligt ut. I samma stund reser sig
Annette för att gå och vässa pennan. Kajsa ser genom dörröppningen,
börjar fnittra och kommenterar Annettes byxor kolla hänget i byxorna,
hur fan kan man ha sånna där byxor.

Förmiddagsrast – du slåss som en tjej

Hanna och Annette vandrar omkring på skolgården. Tre pojkar från
sexan går förbi, tittar på dem och gör grimaser. En av pojkarna tittar
på Hanna och Anette och säger: hora! Flickorna fortsätter och
försöker att inte bry sig, vilket pojkarna uppmärksammar så de tar
småstenar från marken och kastar på dem. Hanna får en i huvudet,
börjar gråta och springer in i personalrummet. På andra delen av
skolgården börjar Andreas och en pojke från andra femman bråka, de
brottas och det resulterar i ett slagsmål. Det låter: svagis, du slåss som
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en tjej och självdå, kärring. Två flickor springer och hämtar två lärare
och slagsmålet avbryts. Resterande pojkar i klassen är på
fotbollsplanen. Kajsa, Malin, Jessica, Elin och Madde vandrar varv
efter varv runt skolgården.

Lektion i bild – en riktig surfitta är du!

Eleverna ska nu ha lektion i bild. Klas kommer in senare än de andra
eleverna från rasten, ser bekymrad och ledsen ut och berättar att han
blivit retad igen. Det är tre flickor i andra femman som retat honom.
Lena skriver upp namnen på flickorna och tar med sig Klas för att
genast prata med dem. Eleverna är nu själva i klassrummet och börjar
prata intensivt. Anette och Sara tar fram ett mindre block som de
skriver i. Janne och Lukas ser att flickorna skriver någonting som
verkar vara hemligt. Janne frågar Anette vad det står i blocket. Hon
tittar på Sara och sedan på Janne jag läser inte när du är här. Janne
signalerar till de övriga pojkarna i klassen att något är på gång. Lukas,
Henke och Tobbe kommer dit. Annette och Sara blir arga och ber att
dem att gå därifrån gå då, jag läser inte när ni är här. Pojkarna
kommer överens om att försöka ta blocket ifrån flickorna. Lukas gör
ett försök men lyckas inte. Sara blir arg lägg av! Nu gör Tobbe ett
försök. Han får tag i blocket och springer iväg med Anette och Sara
bakom sig. Flickorna hoppar på honom och tar tillbaka blocket. De
andra pojkarna undrar ivrigt vad som stod i blocket jag såg bara att
det stod något ord. Pojkarna samlas vid ett av borden ni tror att ni är
nått men det är ni inte, slampor! Lena och Klas kommer in i
klassrummet, eleverna blir tysta.

En första uppgift är att rita en teckning till Hampus, en pojke i klassen
som ska sluta. Vid ett bord sitter Annette, Hanna, Tobbe och Klas.
Annette ger mig en teckning som hon ritat till mig dagen innan. Kajsa
ser det, kommer fram till mig och frågar vad det är. Jag berättar att jag
fått en teckning. Kajsa frågar vem jag fått den av och jag säger att jag
fått den av Annette. Kajsa vill se den och säger jaha, Annette. Efter en
stund är Annette, Hanna, Tobbe och Klas färdiga med sina teckningar
till Hampus. I väntan på att de övriga eleverna ska bli klara går Tobbe
och Klas in i grupprummet och arbetar med att lära sig mer om
planeterna. Tobbe kommer plötsligt på att han istället ska rita en lastbil
till Hampus. Han går in i klassrummet och hämtar papper och pennor.
De övriga pojkarna i klassen har börjat springa omkring och kasta
suddgummin på varandra. Tobbe går tillbaka in i grupprummet och
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Janne följer med. Efter en studs ritande kommenterar Janne du ritar
som en tjej. Tobbe tittar upp från bordet vad är det för tjejigt med en
lastbil? Janne pekar på teckningen ja, men du har ju ritat i en massa
tjejfärger. Vad är det där för tjejgrejer du gör egentligen? Tobbe slutar
rita och fortsätter med planeterna.

Samtidigt har Kajsa, Malin, Jessica, Elin och Madde flyttat på sig och
sitter ute i korridoren. De har knappt påbörjat sina teckningar utan
pratar istället om frisyrer, kläder, smink, hur de ska klippa sig och vad
de ska köpa för kläder. Madde berättar att hon har köpt nya skor och
beskriver hur dom ser ut. Malin och Jessica säger att ska nog gå och
köpa likadana skor eftersom de är snygga. Madde talar om var hon har
köpt dem. Flickorna pratar vidare och när någon av dem nämner att de
ska köpa ett klädesplagg vill de andra ha likadant. Flickorna fortsätter
prata om andra kamrater i klassen, framförallt om Hanna vad tycker ni
om hennes byxor? Och vad tycker ni om hennes hår? Samt kolla hur
hon går omkring, ser ju inte klokt ut och hallå, vet man inte vad som
är innemode eller?! Lena kommer ut och avbryter. Klassen ska samlas
i klassrummet. De ska jobba med, vad enligt Lena är kalla och varma
färger, och arbeta gruppvis. Varje grupp får två A3 papper där de ska
måla en varm och en kall färg med vattenfärg. När det är klart och
papperna torkat ska de riva sönder dem i småbitar och bygga ett träd
eller en växt.

Vid bord ett har de målat klart och papperen har torkat. Henke, Klas,
Sara och Emma ska nu riva dem i småbitar och bestämma vad de ska
bygga. De är litet oense om vad slutresultatet ska bli, träd eller växt,
men bestämmer sig för att rösta. Sara har ett förslag som inte Henke
och Klas röstar på utan röstar istället på sina egna. Henke säger till
Sara då hon undrar vad det var för fel på hennes förslag fan vad sur du
är då, surjävel, en riktig surfitta är du! Sara pillar med fingrarna på
papperet det är jag inte alls. Henke fortsätter håll igen käften, hora!
Sara går med på pojkarnas förslag och fortsätter arbeta efter det.

Vid bord två börjar de tala om Lunarstorm. Andreas och Janne frågar
vad Malin har för mailadress och användarnamn. Det vill Malin inte
berätta och då säger Janne snälla, du kan väl tala om det? Till slut ger
Malin efter och berättar. Efteråt ställer hon sig tveksam till beslutet
och tittar på Jessica det var nog inte så smart att ge ut den. Jessica
böjer sig fram mot Malin lika bra att ge ut den så slipper man tjaffset.
Samtidigt som de klistrar de olika småbitarna till ett träd börjar de
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samtala om Jessicas fest. Janne påpekar att hon inte har bjudit någon
kille och tillägger att han faktiskt har varit på två tjejkalas. Jessica
frågar vems kalas han har varit på och han svarar att det var på två
tjejkompisars, men vill inte nämna några namn. Jessica säger att hon
har ändå inte tänkt bjuda någon kille. Vi kommer i alla fall säger
Janne. Jessica suckar ni vet inte vart jag bor. Janne kontrar snabbt är
du dum, det vet vi väl. Jessica börjar skratta om ni kommer pussar vi er
och då sticker ni på en gång. Janne skruvar på sig i stolen och börjar
prata om något annat. Han beslutar sig för att inte komma på festen.

Lektion i idrott – man vill ju inte misslyckas!

Efter lunch har eleverna idrott, dagens sista lektion, ett dubbelpass.
Stefan, idrottsläraren, samlar ihop eleverna i ett hörn i gymnastiksalen.
Han berättar att de ska hoppa höjdhopp och informerar att de finns tre
olika stationer; en lätt, en medelsvår och en svår. På den lätta stationen
står två personer och håller i ett snöre som man ska hoppa över. Det är
lätt att höja och sänka snöret så att den som hoppar klarar det. På den
medelsvåra är det en fast ribba mellan de två stolparna. Där är lättare
att riva än på den första stationen. Svåra stationen är likadan som den
medelsvåra men här hoppar den som vill hoppa högre höjder och få
möjlighet att själv reglera höjden.

Stefan säger till eleverna att börja värma upp. Medan de gör detta
placerar han ut tre madrasser, en på vardera stationen. Stefan samlar
eleverna och ger kort information och uppmanar dem sedan att gå till
den station de valt. Alla pojkar går till den svåraste och alla flickor till
lättaste stationen. På flickornas station är det meningen att de direkt
efter sitt hopp ska hålla i snöret för den som hoppar efter. När nästa
flicka hoppat kommer hon och avlöser och man ställer sig i kö för att
hoppa igen. Då Kajsa, Malin, Jessica, Elin och Madde hoppar hjälper
de varandra med snöret. Innan de hoppar fäller de kommentarer som
usch, jag är dålig, jag kommer riva och kolla in rivningen nu samt jag
är inte så bra. När någon annan hoppar ställer de sig direkt i kön och
hjälper inte till med att hålla i snöret.

Det är nu dags för Anettes första hopp. Hon går bakåt och tar sats.
Plötsligt börjar Kajsa, Malin, Jessica, Elin och Madde klappa
händerna och fnittra. Anette vill att de slutar lägg av, jag vill inte att ni
klappar händerna och skrattar. Flickorna slutar klappa händerna.
Anette tar ny sats och flickorna fnittrar och klappar igen. Anette
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hinner springa halvvägs innan hon stannar sluta! Flickorna skrattar
och Stefan kommer dit. Anette hoppar medan Stefan tittar på. De
andra fickorna står en bit bort och iakttar. De bestämmer sig för att
flytta till station två där man hoppar över en ribba men på litet lägre
höjd. Väl på plats står de och viskar till varandra. Även Hanna
beslutar sig för att gå till station två.

Kajsa ska göra sitt första hopp på andra stationen. Hon springer mot
ribban, hoppar och river. Hon kliver upp från madrassen, går iväg till
kön och sätter inte tillbaka ribban som hon rev. Hanna och Madde går
fram för att hjälpa till att sätta tillbaka ribban. Kajsa går fram till
Hanna och säger jag är väl inte handikappad heller, jag har två armar,
förresten, vad gör du här? Måste du vara här? Hanna vänder sig om
mot Madde jag tänkte bara hjälpa till…Hanna tar illa vid sig, de andra
flickorna stirrar på stationen, tittar på henne och skrattar. Hanna ställer
sig i kön igen. Det blir nu hennes tur att hoppa. Hon tar sats, springer
mot ribban och hoppar över. Kajsa tar ett steg fram fattar du inte vad
vi sagt, stick! Hanna ser ledsen ut och går därifrån med gråten i
halsen. Hon går tillbaka till station ett där de resterande flickorna
fortfarande är kvar.

Stefan återkommer. Hanna ser ut ledsen fortfarande och vill prata med
honom. Stefan säger något till henne och går sedan över till pojkarna
igen. Hon återvänder till första stationen där nu även tjejgänget
befinner sig och ställer sig sist i kön. Kajsa hoppar, sedan Madde och
Jessica. När de efter sina hopp kommer tillbaka till kön tränger de sig
förbi Hanna träng dig inte och vi är före dig samt du behöver inte
hoppa och ställ dig sist i ledet. Hanna tittar på dem men jag har ju
stått sist, ni trängde er ju före mig. Jessica kliver fram det är vår tur
nu, du ska inte hoppa. Hanna blir besviken och kommer och sätter sig
bredvid mig nu får jag inte ens hoppa, de är så dumma med mig. Efter
en stund återvänder hon till höjdhoppet.

Tjejgänget sneglar då och då åt pojkarnas håll för att se om de lägger
märke till hur flickorna hoppar. Pojkarna har fullt upp på sin egen
station. De peppar varandra hela tiden till att klara de höjder de ställs
inför och ger varandra beröm som bra Tobbe, du klarar det nästa gång
och snyggt hoppat Lukas och nästa gång klarar du, det var så nära
den här gången samt deppa inte för det där, du kommer igen nästa
hopp. Pojkarna är inte alls intresserade av vad flickorna gör eller hur
de hoppar. De har fullt upp med att klara av att hoppa över ribban och
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att hjälpa de övriga pojkarna att ta sig över. Stefan blåser i visselpipan
och meddelar att eleverna har gjort ett bra jobb. Alla hjälps åt att
plocka ihop utrustningen och madrasserna. Sedan går eleverna in i
duschen, skoldagen är slut.

Summering

I klass 5E tycks några flickor ägna stor del av sin tid under skoldagen
att i hög grad uttala sig negativt och kommentera andra flickors
kroppar, utseenden och beteenden. De ägnar också lektionstid, precis
som flickgruppen i klass 5D, till att prata om kärlek, relationer,
pojkvänner och kroppen. Trots sin synliga tuffhet på lektionerna visar
dessa flickor på idrotten stor osäkerhet när det gäller den egna
prestationsförmågan. Samtidigt fryser de ut andra flickor som är
säkrare på idrotten. Till skillnad från flickorna visar pojkarna på
idrotten en bild som ligger i linje med omhändertagande och
relationsorientering. De stöder, uppmuntrar och hjälper varandra att
lyckas i idrottsprestationerna.

Pojkarna visar i övrigt, liksom pojkarna i klass 5D, att de bevakar
varandra och andras beteenden men även att de är fysiskt aktiva på
rasterna genom sitt deltagande i olika sportaktiviteter. Att sport är en
viktig del av deras tillvaro visas också då det ingår som en naturlig del
i deras samtal under lektionstid. Det blir också synligt, liksom i klass
5D, att pojkar på olika platser i skolmiljön använder benämningar som
hora, kärring, surfitta, surjävel, tjej, och slampa. Dels när de bevakar
varandras och andra pojkars/mäns beteenden, främst när de ritar fel
saker, ritar med fel färger, talar om sporthändelser i grupprummet och
när de slåss på skolgården. Dels även riktat till flickor då till exempel
pojkarna i klassrummet inte får läsa vad som står i deras
anteckningsblock och när de inte röstar på pojkarnas förslag i
klassrummet.

Efter att ha fått en skildring av hur det kan se ut i klass 5E:s
skolvardag fortsätter vi och ser vad som utspelar sig i klass 5F.
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En fredag i klass 5F
Lektion i matematik - era jävla horor

Stereon spelas med hög volym. Några elever springer omkring medan
andra sitter och försöker prata i den höga ljudnivån. Mary, den ena av
två kvinnliga lärare i klassen, hälsar eleverna god morgon och ber dem
inta sina platser. Det är dags för lektion i matematik. Eleverna får välja
om de vill sitta och arbeta antingen inne i klassrummet eller ute i
korridoren. Cissi, Linn, Katrin och Ebba väljer att gå ut och sätta sig
vid ett bord längre upp i korridoren. Marie, Lotta och Åsa sätter sig
precis nedanför. Alla pojkar, samt övriga flickor, sitter i klassrummet.

Jag går ut i korridoren där flickorna befinner sig. Cissi, Linn, Katrin
och Ebba sitter och pratar om killar. Elsa i klassen är tillsammans med
Danne och flickorna tycker att Elsa är litet blyg av sig. De frågar mig
om jag verkligen inte är kär i någon kille. Linn tycker det skulle vara
så roligt om jag var tillsammans med någon. De undrar om de inte kan
hjälpa till på något sätt. Jag frågar hur de tänkt. Katrin tycker att vi
kan gå på stan en eftermiddag och se om det inte finns någon snygg
pojke åt mig. Om vi ser en, kan Katrin gå fram till honom och fråga
om han har lust att ”bli ihop”. Jag ska stå en bit bort så Katrin kan
peka på mig. Samtidigt ska jag låtsas titta bort, annars kan det bli
pinsamt. Jag är inte så positiv till Katrins idé. Ebba berättar att det
finns ett par till som är tillsammans i klassen och att hon hoppas på
fler. Några flickor är kära i några pojkar i klassen. Cissi bryter
plötsligt in och undrar om jag är vegetarian. Jag svarar nekande och
säger att jag äter all slags mat. Hon tycker det är märkligt eftersom jag
är smal. Själv ska hon bli vegetarian, äta mycket sallad och bli smal.
Ebba glider in på samtalet om killar igen. Ska man ska ha någon chans
att bli ihop med en kille måste man vara snygg och lite cool. Hon
pekar på Marie, Lotta och Åsa som sitter vid ett bord längre ner i
korridoren och tycker de är mesiga och barnsliga. Cissi säger att ingen
kille vill bli tillsammans med en mes. Jag frågar vad som avgör om
man är en mes. Ebba säger att Marie, Lotta och Åsa leker litet
barnsliga lekar, gillar att klä ut sig till t ex prinsessor, sminkar sig inte,
är blyga, är bara med varandra, verkar inte vara intresserade av killar,
plugghästar och så vidare. Katrin tycker att om man är på det viset får
man inga killar och ingen kille blir kär i en.
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Vid Marie, Lotta och Åsas bord räknar de samtidigt som de pratar med
varandra. Åsa frågar om de inte kan vara tillsammans hemma hos
henne efter skoldagens slut. Jag undrar nyfiket vad de ska hitta på.
Lotta säger att de hade tänkt lyssna på musik och dansa litet. Marie
tycker att det är så roligt att dansa. Åsa tycker att det är litet häftigt att
stå med en mikrofon och mima till låtar, samtidigt som hon
koreograferar en dans. Då hon gått ut skolan vill hon ägna sig åt dans,
teater och sång. Samtidigt som jag sitter med Marie, Lotta och Åsa
kommer några av pojkarna ut i korridoren med sina böcker i
matematik och sätter sig mellan de två flickgrupperna. Pojkarna börjar
sprätta suddgummin och vicka på stolarna. Bengt går fram till
flickorna och vill ha ett suddgummi få hit ett sudd. Cissi tycker att han
kan gå in i klassrummet och hämta ett eget men Bengt vill låna deras.
Ebba drar fingrarna genom håret ni bara kastar iväg dom sen och så
får vi inte tillbaka det, jag vet hur det är. Bengt sätter händerna mot
midjan är du dum i huvudet din jävla kärring, ge hit det då. Cissi
böjer sig fram över bordet hör du inte vad vi säger, du får hämta ett
eget i klassrummet. Bengt släpper ner armarna men era jävla horor,
slipp då! Cissi kastar pennan i bordet du kallar inte mig för hora. Då
är Bengt redan halvvägs tillbaka till sitt bord. Marie säger att sådant
hörs varje dag i skolan, man får bara låta bli att ta åt sig. Lotta tycker
att man inte ska behöva ta vilken skit som helst. Åsa säger att Cissi,
Katrin, Linn och Ebba spelar så tuffa att killarna kanske blir less på
dem, men det är ju ingen ursäkt för att bli kallad hora. Nu kommer
Mary ut i korridoren och vill att alla elever samlas i klassrummet
innan det är dags för rast.

Tiorasten – du skjuter som en kärring!

Pojkarna tar snabbt på sig kläderna och springer ut. Flickorna har inte
lika brått. Cissi, Linn, Katrin, Ebba, Vickan och Terese går mest
omkring på skolgården. Marie, Lotta och Åsa leker med ett hopprep
som de använder som koppel till en häst. Åsa är hästen, Marie håller i
kopplet och Lotta går med som hästskötare. De springer omkring i
skogsdungen, skrattar och byter av varandra så alla får vara häst.
Samtidigt går Cissi, Katrin, Linn, Ebba, Terese och Vickan sitt andra
eller tredje varv runt skolgården. De kommer fram till mig och ställer
sig i en ring och pratar. De pekar upp mot skogen och skrattar åt
Marie, Lotta och Åsa herregud, sånt gjorde man ju när man gick i
lågstadiet. Katrin börjar frysa och vill gå in. Ebba frågar mig vem av
killarna i klassen jag tycker är snyggast. Jag svarar att jag tycker alla
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är gulliga på sitt sätt. Linn berättar att hon är tillsammans med en kille
som går i en annan skola i kommunen. Hon är jätte kär, det ska vara
”dom för livet”. Katrin och Terese säger att de är kära i två killar i
klassen men vet inte riktigt om de ska fråga chans eller inte. Vickan
säger att Katrin har varit tillsammans med så många killar så hon vet
inte riktigt om chanserna till att bli ”ihop” är så stora för henne. Ingen
kille vill ju ha en tjej som varit tillsammans med alltför många killar
det ser inte så bra ut.

Pojkarna spelar bandy på skolgården tillsammans med pojkar från
andra klasser. Varje lag har en målvakt. Från 5F spelar Danne, Nisse,
Patrik, Marcus och Bengt. Bengt är målvakt i ena laget. När en av
pojkarna skjuter på mål och målvakten räddar ropar en av pojkarna i
motståndarlaget du skjuter som en kärring, du måste skjuta hårdare
om du ska få mål! När Marcus får en tackling och ramlar i backen
säger en motståndarspelare du flyger lika lätt som en tjej, orkar du ta
dig upp eller? Två flickor ur sexan går förbi samtidigt som en av
pojkarna skjuter ett hårt skott mot mål. Han fick snedträff och bollen
åker mot de två flickorna som viftar bort den åt ett annat håll. Leffe
som slog bollen slår med klubban i backen och tittar på flickorna vad
fan gör ni, är ni dum i huvudet? Flickorna tar några steg fram du får
väl skylla dig själv, bollen kom ju emot oss. Leffe slår med klubban en
gång till i backen jävla hora, det fattar ni väl att ni inte kan förstöra
spelet. En av flickorna säger men bollen var ju redan långt utanför
plan, det gör ju ont att få en sån på sig, är ni dum eller?! Flickorna
går därifrån och rasten lider mot sitt slut.

Lektion i samhällsorienterade ämnen – de är så himla mesiga

Efter rasten går jag in i klassrummet innan Mary och Leila, den andra
läraren i klassen, kommer. Jag sätter mig på soffan längst ner. Plötsligt
springer Patrik in i Vickans stol då hon sitter och skriver i boken i
svenska. Hon reagerar vad fan gör du, ge upp nån gång. Patrik svarar:
käft på dig jävla hora! Samtidigt börjar Bengt skrika åt Katrin som
påstår att han är kär i Terese är du jävla dum i huvudet, sluta! Terese
drar håret bakom örat jag tror ändå att du är det. Bengt skakar på
huvudet men är du cp-skadad din jävla kärring. Det är hög ljudnivå i
klassrummet. Stereon är på och Patrik och Nisse springer fortfarande
omkring.
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Mary och Leila, den andra läraren i klassen, kliver in i klassrummet.
Eleverna slår av stereon. Mary berättar att de ska slutföra sina
forskningsarbeten. De har själva fått välja både vilken grupp och
vilket område de ska forska inom. Eleverna sprider ut sig gruppvis i
korridoren och klassrummet. Linn, Terese, Katrin och Ebba sitter
längst ner i korridoren. Mary är i klassrummet och Leila är ute i
korridoren men går till personalrummet så eleverna blir själva ett långt
tag. Linn tycker hennes hår blev förfärligt konstigt när hon färgade det
igår. Istället för råttfärgat vill hon ha det blondare. Katrin undrar hur
många killar jag har varit ihop med. Ebba vill veta hur gammal jag var
när jag kysste en kille första gången och när jag tappade oskulden.
Terese har svårt att förstå hur jag kan vara singel när jag fyllt 28 år.
Linn tycker det är konstigt att jag inte frågar chans på någon kille så
jag slipper vara själv. De arbetar inte med sitt forskningsarbete utan
vill hellre tala om relationer, kärlek och sex. Leila kommer från
personalrummet och frågar hur det går med arbetet. Linn säger att det
går fint och att de nästan är klara. Leila fortsätter in i klassrummet.
Katrin börjar prata om Åsa, Lotta och Marie de är så himla mesiga,
dom kommer aldrig få några killar. Terese tycker att Lotta borde tänka
på vad hon har på sig för kläder och inte gå omkring och se ut som en
bondmora. Ebba tror inte någon kille i klassen är intresserad av dem.
Det ska vara disco på eftermiddagen på roliga timmen. Då ska de se
till att Elsa och Danne kysser varandra vi ska spela hångelmusik hela
tiden och se till att de vågar dansa med varandra, jag vill se när de
kysser varandra. Linn tror inte att de törs, att de är för blyga. De
beslutar sig alla fyra att ge dem litet hjälp på traven.

Vid pojkarnas bord längre ner i korridoren hörs höga röster. Man
sprättar suddgummin och en linjal åker i golvet. Pelle sneglar in i
klassrummet och tycker det ser ut som att ”plugghästarna” har det bra
där inne. Plötsligt får han ett suddgummi i kinden som Patrik kastar
men din jävel, du beter dig som en hora. Patrik vickar på stolen om det
är nån som suger kuk så är det väl du. Pelle slår med pennan i bordet
är du störd eller?!. Diskussionen upphör och de skriver litet på sitt
stora vita blädderblock. Efter ett tag börjar pojkarna rapa ikapp och
återigen gunga på sina stolar klarar du av att göra en sån här lång
rap? Nisse visar att han kan göra en mycket längre rap. Flickorna
tycker det är olustigt med rapningarna. Katrin har fått nog kan ni
lägga av det är ju äckligt. Nisse böjer sig fram käft på dig! Pojkarna
fortsätter att rapa. Nu ställer sig Linn upp vet ni hur äckliga ni är, kan
ni lägga av? Pelle flinar men håll igen käften kärring. Leila kommer
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ut i korridoren och frågar hur det går för eleverna. Patrik säger att det
går bra och att de snart är klara. Hon tittar till flickorna och tycker inte
att de har arbetat så mycket. Flickorna säger att de planerar för fullt
och har kommit fram till hur de ska redovisa arbetet. Eleverna samlas
en stund senare i klassrummet, det är dags för lunch.

Lektion i Engelska – jävla hora, hit med det rätta svaret!

Dagens sista lektion är engelska, ett kortare pass innan discot.
Eleverna, eller rättare sagt flickorna, är fortfarande uppspelta efter
skolkorten. Mary håller en kort genomgång i klassrummet där den
engelska grammatiken står i fokus. Efteråt får eleverna olika
arbetsblad som de ska jobba med i anslutning till genomgången.
Några elever går ut i korridoren och andra stannar kvar i klassrummet.
Danne, Marcus och Patrik går och sätter sig vid ett bord i korridoren.
De pratar om en ishockeymatch som spelades i elitserien igår.
Hemmalaget vann och bortalaget hade spelat dåligt hela laget spelade
ju som ett gäng kärringar. Patrik börjar gunga med stolen dom sög
verkligen ute på isen. Marcus tyckte dock att hemmalaget hade visat
litet jävlar anamma. På det sättet vinner man matcher det går inte att
spela som kärringar, då förlorar man.

Elsa, Vickan och Linn kommer ut och sätter sig vid ett bord längre ner.
Linn säger till Elsa att nu får hon faktiskt ta och ”göra nått” med
Danne ni tar ju knappt i varandra. Elsa säger inte så mycket utan
sneglar åt Dannes håll. Linn fortsätter men på discot snart, då måste ni
ju dansa i alla fall. Vickan undrar om de har gjort någonting har ni
gjort nått annat förutom att kyssas? Elsa säger att de har de inte.
Vickan fortsätter har ni ens kysst varandra? Elsa menar att de inte har
så mycket tid att umgås efter skolan. Hon fortsätter och leder in
samtalet på några andra hur många killar tror ni Åsa har kysst då?
Hon är ju inte ens intresserad av killar. Linn säger att det inte är
någon som förväntar sig att Åsa ska kyssa någon, än mindre bli
tillsammans med någon. Killarna tycker bara att de är töntiga. Vickan
tillägger hon borde ju göra något allvarligt åt utseendet, hon ser ju ut
som en mes.

Mary kommer ut i korridoren och tittar till eleverna. Jag går in i
klassrummet där eleverna sitter själva. De ska på arbetsbladen skriva
ner olika böjningar på ord, beroende på vilket tempus det är. Nisse
skriker till Katrin men din jävla hora, hit med det rätta svaret då.
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Katrin tycker att han borde lära sig själv och inte fuska. Nisse går fram
till Katrin och sliter av henne papperet ditt jävla cp, då tar jag det då!
Katrin ställer sig upp ge hit pappret idiot. Hon går efter Nisse jag går
och hämtar Mary. Nisse ger tillbaka papperet och Katrin går och sätter
sig på sin plats.

Skoldiscot

Så var det äntligen dags för disco. Rummet har mörklagts och
gardinerna är fördragna. Ingen vuxen får komma in enligt
överenskommelse. Godis och läsk har eleverna fått innan discokulan
börjat snurra i klassrummet mittemot. Jag sitter tillsammans med
Mary och Leila i hemklassrummet och pratar. Vi funderar alla tre på
vad som händer i discorummet. Jag går dit och tittar in genom fönstret
med huvudet tryckt mot rutan som vätter ut mot korridoren. Händerna
har jag vid sidorna på ansiktet för att hålla borta ljuset från korridoren.
Det spelas en lugn låt, en ”tryckare”. Pojkarna står mot ena långsidan
av väggen och flickorna mot den andra långsidan mittemot. Vickan,
Katrin, Ebba och Cissi försöker putta ut Elsa på golvet. Hon stretar
emot. Ebba går över till pojkarna, säger något till Danne och går sedan
tillbaka igen. Cissi sliter Elsa i armen och försöker dra henne över
dansgolvet till Danne. Elsa stretar emot igen. Nu slutar den lugna låten
och en poppigare låt startar. Vickan går och byter tillbaka till den
lugna låten igen. Den spelas om och om igen. Marie, Lotta och Åsa
står och tittar rakt fram och försöker prata lite med varandra
emellanåt. Alla väntar på att någonting ska hända eller att någon ska
bli uppbjuden.

Vickan och Cissi går över till Danne och drar honom i armen, i ett
försök att få över honom till Elsa. Han puttar bort flickorna. Jag
knackar på dörren, öppnar den försiktigt och frågar om det är okej att
komma in. Det är det. Jag frågar Ebba hur det går för dem. Hon säger
att de kämpar för att få Elsa och Danne att dansa men det går inte
riktigt som de tänkt sig. De är för fega. Jag ställer mig bredvid Åsa
och hon säger att hon ska försöka bjuda upp Markus. Jag nickar och
tycker att hon kan göra det. Det är roligt om någon dansar när det är
disco. Åsa går tvärs över golvet mot pojkarna. Alla flickor tittar på
henne. Hon bjuder upp Markus. Han tackar ja. De går till mitten av
golvet och alla runt omkring tittar. De håller om varandra och dansar
”tryckare”. De hinner dock inte dansa så länge innan nästa låt börjar.
Det är en ”poppig” låt och Åsa hämtar Marie och Lotta. De dansar lite
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rockigare och det svänger rejält om dem. Vickan, Ebba, Katrin, Cissi
och Linn ställer sig också och dansar men de rör bara litet på fötterna
och ser litet buttra ut. Även pojkarna kommer ut på dansgolvet och
börjar dansa. Katrin kommer fram till mig och tycker att Lotta, Marie
och Åsa överdriver litet grann med sina häftiga danser. Jag lämnar
discot och sätter mig i klassrummet igen.

Efter cirka fem minuter kommer Lotta, Marie och Åsa in till
klassrummet. De tar fram boken i matematik. Efter ytterligare någon
minut kommer Bengt, Nisse och Danne. De tycker att discot är tråkigt.
Jag sätter mig tillsammans med Åsa, Lotta och Marie och undrar om
discot redan är slut det var dö-trist! De fick nog då Katrin, Linn, Ebba
och Vickan spelade den där ”tryckarlåten” hela tiden, om och om igen.
Åsa menar att man får ju inte dansa som man vill utan ska stå som en
panelhöna och se på när de ska få ihop Danne och Elsa.

Musiken har tystnat i discorummet och gardinerna är uppdragna.
Katrin, Ebba, Vickan och Linn förstår inte varför inte Elsa bjöd upp
Danne och vice versa. De fick ju hur många chanser som helst.
Eleverna går ut mot tamburen och tar på sig kläderna, skoldagen är
slut.

Summering

Flickorna i klass 5F gestaltar främst två sätt att vara flicka på. Likt
flickorna i klass 5D och 5E, är det några flickor som är mer ”synliga”
än andra och som gärna på lektionstid ofta talar om kroppar, kärlek,
pojkvänner, sex och relationer. De talar även negativt om andra flickor
i klassen, framförallt deras beteenden, kroppar och sätt att vara i
skolan. De flickor som är mer ”osynliga” gör motstånd mot de mer
”synliga” flickorna och deras sätt att vara och bete sig. De visar också
en mer lekfull sida på rasten än de ”synliga” flickorna vilka ägnar sig
åt att vandra runt, runt på skolgården

Klass 5F:s skolvardag tycks bekräfta den tidigare bilden av pojkarnas
sätt att vara i skolan. Det är ett antal pojkar som är stökiga, ägnar sig
åt sportaktiviteter på rasterna och ägnar gärna tid på lektionen att prata
om sport. De bevakar även varandras beteenden vilket blir särskilt
synligt när pojkar använder benämningar som hora, kärring, tjej, cp-
jävel, cp-skadad, jävel, störd, bögigt och fjolligt i sina samtal med
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varandra, särskilt när det uppstår konflikter i form av kastade
suddgummin i klassrummet. Det kan också handla om att bli av med
bandybollen, bli tacklade eller när någon skjuter slagskott
bandymatchen på skolgården. De använder benämningar för att
värdera varandras och professionella idrottarnas sportsliga insatser.
Till flickorna riktas benämningarna i åtskilliga situationer. När flickor
inte lånar ut suddgummin i korridoren, när de är ”i vägen” på
bandyplanen, när de konfronterar pojkar för att springa in i deras
stolar och inte ger rätta svaren på arbetsuppgifter i klassrummet.

Efter att ha tagit del av 5F:s skolvardag, och därmed den sista,
avslutas detta kapitel med en kapitelsammanfattning och med ett
avstamp för studiens fortsatta empirikapitlen.

Kapitelsammanfattning

I detta relativt långa kapitel har en skolvardag i varje klass beskrivits.
Att jag har beskrivit alla tre klasser har inneburit att mycket känts
igen. Det som känns igen bildar mönster. Det som framförallt kan
noteras som ett mönster är att benämningar som hora och kärring
kontinuerligt framträder på olika platser i elevernas skolvardag och
används fortlöpande av pojkar både mellan och inom könen, vilket
bekräftar resultat från andra studier (jfr Eliasson, 2007; Roberto m.fl.,
2003; Lees, 1993; Mahony, 1989). Det är också tydligt att
benämningarna används när pojkar bevakar och synliggör varandras
och andras avvikande beteenden, till exempel när pojkar på raster
ägnar sig åt att vara fysiskt aktiva i olika sportaktiviteter och på
lektioner i diskussioner om olika sporthändelser. Även om hora och
kärring tycktes vara de mest vanligt förekommande benämningarna
pojkarna använde sig av, synliggjordes även andra såsom cp-skadad,
jävel, tjej, slampa, bög och fjolla. Hora, kärring, slampa, tjej, fjolla,
och bög är dock benämningar som är könsbestämda genom att de har
konnotationer till femininitet och det kvinnliga könet (jfr Lundgren,
2000). Därför är dessa i förgrunden då jag fortsättningsvis i
kommande kapitlen beskriver och analyserar hur femininiteter och
maskuliniteter görs i relation till varandra i skolvardagen med ett
särskilt fokus på benämningar som hora och kärring.

Ett annat tydligt mönster i de tre klasserna var hur flickornas
relationer med varandra tedde sig. Det blev särskilt synligt, framförallt
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i korridoren och på rasten, hur några flickor i varje klass observerade
varandra intensivt och talade negativt om andra flickor, kommenterade
deras yttre i kritiska ordalag och kallade dem ”mesiga”. De ägnade
också stor del av tiden i skolan till att prata om kärlek, sex, relationer,
kropp och utseende vilket gjorde att många flickor i klassen
uppfattade dem som ”tuffa”. Därmed synliggjordes två femininiteter
som stod i motsatsförhållande till varandra: de ”tuffa” och de
”mesiga”. Då det var de ”tuffa” flickorna som tycktes vara mest
drivande, synliga och aktiva i denna process, blev det huvudsakligen
dem jag fortsättningsvis valt att följa i kommande kapitlen.

Hos pojkarna fanns det inte några uttalade grupperingar. De pojkar
som till exempel valde att sitta i korridoren och arbeta refererade till
andra pojkar och flickor i klassrummet som ”plugghästar”. Det finns
forskare (t.ex Frosh m.fl., 2002; Epstein, Elwood, May & Haw, 1998;
Mac an Ghaill, 1994; Willis, 1977) som kommit fram till att pojkar
som anses vara ”plugghästar” uppfattas av övriga pojkar som
feminina. De uppfyller inte det mansideal som förknippas med det
”rätta” sättet att vara pojke på. Pojkarna i min studie tycks inte göra
kopplingen mellan ”plugghästar” och femininitet. Snarare handlar det
om andra beteenden som jag kommer in på i kommande kapitlen.

Pojkarnas användning av benämningar som hora och kärring, de
”tuffa” flickornas kritik mot de ”mesiga” flickorna och de ”tuffa”
flickornas samtal om kärlek, sex, relationer, kropp och utseende tycks
vara ett budskap om hur man ska vara och icke vara som flicka
respektive pojke. Det ser ut att handla mycket om identitetsarbete: att
göra kön, femininiteter och maskuliniteter. Oavsett vilken klass jag
vistades i verkade eleverna arbeta med sina bilder av femininitet och
maskulinitet lika ivrigt under lektioner som på raster. Liknande
mönster framträder oavsett i vilken skola eleverna går, vilket
bostadsområde de bor i eller deras socioekonomiska bakgrund. Utifrån
Connells (1996d) resonemang om genusregimer, i vilken lokala
genusordningar kan studeras och där variationer och olikheter av
genusmönster mellan skolor synliggörs, tyder beskrivningen av de tre
skolvardagarna snarare på mer likheter än lokala variationer.

Såsom de tre beskrivna skolvardagarna visas tycktes benämningar
som hora och kärring förekomma överallt i skolmiljön. Ett mönster
som jag upptäckte var att beroende på var eleverna befann sig i
skolmiljön tycktes benämningarna betyda olika saker samt att eleverna
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gjorde annorlunda saker på olika platser då de blev benämnda. Det
leder till en central utgångspunkt i den fortsatta analysen: platsens
betydelse för vad som utspelas på den. Jag har hämtat inspiration från
Goffman (2004 [1959]), som i sina studier av det sociala livets
mikroaspekter, det vill säga vad som händer i människors möten,
menar att de framträdanden människor gör i det vardagliga livet och
betydelsen av dessa, är knutna till speciella platser eller speciella
lokaler. Även Mac an Ghaill (1994, s. 93) talar om en kontextuell
rörlighet där plats, sammanhang och inblandade spelar en roll för hur
olika handlingar förstås. Utifrån denna utgångspunkt kommer jag
närmare analysera hur femininiteter och maskuliniteter görs i relation
till varandra i skolvardagen med ett särskilt fokus på benämningar
som hora och kärring. Fem olika platser har valts ut: klassrummet,
korridoren, skolgården, idrotten och slöjden. Det var på dessa platser
eleverna både på lektionstid och under raster befann sig. Ett undantag
är matsalen som jag valt bort på grund av att jag aldrig befann mig
med eleverna där.

Vidare kommer jag att beskriva och analysera hur benämningar som
hora och kärring används i specifika situationer på olika platser i
skolmiljön och hur detta bidrar till flickors och pojkars görande av
femininiteter och maskuliniteter. Parallellt med detta kommer jag även
att beskriva och analysera hur flickor gör femininiteter genom andra
språkliga och kroppsliga handlingar.
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Kapitel 6

KLASSRUMMET: kampen om kontrollen
I följande kapitel beskrivs och analyseras hur benämningar som hora
och kärring bidrar till att göra femininiteter och maskuliniteter i
klassrummet. Som jag skrev i kapitel 3 har klassrummet varit fokus i
många studier där olika genusmönster framgått. Pojkar har i dessa
studier visat ett mönster av att vara mer utåtagerande, slarviga, kräva
mer uppmärksamhet och ta mer av talutrymmet medan flickorna visar
ett mönster av att vara fogligare, lugnare och anpassningsbara
(Einarsson & Granström, 2002; Öhrn, 2002, 1990; Nielsen &
Rudberg, 1994; Staberg, 1992). Flickorna har dock på senare år intagit
en starkare position jämfört med tidigare och deras prestationer har
ökat relativt jämfört med pojkarnas (Skelton, 2006; Wernersson, 2006;
Biddulph, 1998; Weiner m.fl., 1997), vilket i England, USA och
Australien orsakat en slags moralisk panik (Francis & Skelton, 2005;
Francis, 2000; Kenway & Willis, 1997).

I klassrummet är större delen av elevernas lektioner och skolämnen
förlagda. Det är elevernas hemvist och dess utformning är snarlik i de
tre klasserna med undantag för att klass 5E och 5F som har nyare och
modernare möbler. I klass 5D råder fortfarande det gamla
bänksystemet: en individuell bänk med lock där eleverna förvarar sina
arbetsböcker. Eleverna i de andra klasserna förvarar sina arbetsböcker
i rullhurtschar vilka är placerade antingen i klassrummets mitt eller
mot en vägg i ena änden av rummet. Gemensamt i klasserna är att
eleverna sitter två och två med ansiktet riktat mot katedern. Några
elever i varje klass sitter också tillsammans i en grupp med borden
sammansatta. Katedern står längst fram i klassrummen med en stor
whiteboardtavla på väggen intill. Väggarna är också dekorerade med
elevernas teckningar eller andra av deras utförda arbeten. I alla
klassrum finns en soffa längst ner i rummet och en diskho.
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Flickornas dominans
Klass 5F är uppdelad i två delar. Mary, läraren, är ute i korridoren
med ena halvan, Leila, den andra läraren, sitter kvar i klassrummet
med den andra. Eleverna har några uppgifter i matematik som ska
lösas. Bengt, Nisse, Jerker och Kim sitter tillsammans vid sina bord
i klassrummet. Bredvid dem sitter Sanna, Katrin, Linn och Alicia.
Bengt och Nisse vickar på stolarna och sprättar suddgummin. Jerker
och Kim försöker koncentrera sig på att lösa uppgifterna. Flickorna
skriver för fullt samtidigt som de för dialoger med varandra. De
pratar om ett musikprogram på TV där olika artister slås ut efter det
att svenska folket röstat. Bengt går och vässar pennan. På väg
tillbaka stannar han invid Katrin hur fan har du hunnit så där långt?
Katrin vänder sig om om du är lite ambitiös så kanske du också
hinner en bit. Bengt tar ett steg bort och tittar på Katrin fy fan vilken
hora du är, hora! Katrin ryggar till, tittar på Bengt och ler jaja, vi
får väl se på provet vem som är bäst.

*

Varje vecka har eleverna i 5D nutidsorientering. Det handlar om
den gångna veckans inrikes- och utrikesnyheter. Axel ber eleverna
ta fram penna och papper och rita upp kryssrutor. Nu ska det
bevisas vem som har bäst koll på vad som hänt i världen. Alla
elever är uppmärksamma och ber Axel upprepa frågorna för att
vara på den säkra sidan att de uppfattat frågorna och
svarsalternativen rätt. Sedan rättar eleverna varandras svar och det
visar sig att Maggan och Gunilla har tolv rätt, tätt följd av Annika,
Kicki och Mia som har 11 rätt. Nästan halva klassen har åtta rätt.
Axel gratulerar Maggan och Gunilla till segern och säger att
”tjejerna har varit på hugget” ytterligare en vecka. Han ber
eleverna lägga ner penna och papper i bänken och ta fram boken i
svenska. Det blir väldigt surrigt i klassrummet då man byter från
nutidsorienteringen till svenska. Mia stoltserar högt fan, tjejer vad
vi är bra, vi vann igen! Dennis som sitter alldeles bredvid reagerar
snabbt det var ju inte du som vann. Mia öppnar bänklocket nej,
men nästan, jag hade i alla fall 11 rätt, vad hade du då? Svante
som sitter bredvid Dennis och hör allt svarar innan Dennis ens har
hunnit öppna munnen sluta nu för fan och bete dig som en kärring,
tagga ner. Mia undrar var han hade fått luft ifrån som inte ens är
tilltalad. Svante är irriterad vad fan är det du vill ha sagt? Mia
säger värst vad ni tog illa upp då, dåliga förlorare? Dennis är
riktigt upprörd: det är du som är en förlorare, horor brukar inte
vinna i längden”.

*
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Elin och Madde i 5E plockar fram böckerna i matematik från sina
lådor och sätter sig på sina platser näst längst ner i klassrummet.
Henke och Tobbe sitter snett bakom och räknar, men pratar mest.
Lena kommer gående, stannar till vid Elin och Madde och tittar på
dem så bra, ni har hunnit en bit. Madde tittar upp på Lena jag tog
hem och räknade igår. Elin säger jag brukar också ta hem och
räkna då jag ligger efter. Lena går vidare och stannar högst upp i
klassrummet bredvid Klas och Olle. Henke kastar en pennstump
på Madde vilket fjäskeri. Madde menar att det var väl inget fjäsk.
Tobbe lägger sig i diskussionen men visst fan är det fjäsk, ni ska
låssas vara bra. Madde vänder sig om vi kan ju inte rå för att vi är
bra. Henke ser allvarsam ut bra och bra, hora på ni bara. Elin
fräser ifrån ni är bara avundsjuk. Tobbe menar att någon
avundsjuka är det inte fråga om. Madde undrar varför de ens bryr
sig och säger att de kan ju räkna på istället. Henke slår igen boken
och lägger armarna i kors jävla horor, tala om för mig hur jag ska
göra, aldrig!

*

Ebba i 5F skriver på en uppgift i svenska och är klar med rätt många
arbetsblad. Markus som sitter ganska nära Ebba iakttar att hon
skriver så pennan glöder. Markus undrar om hon är en jävla
plugghäst. Ebba svarar inte och efter en stund lägger hon ifrån sig
pennan, lutar sig mot stolen sååå skönt att vara färdig. Hon frågar
Mary högt vad hon ska göra nu då hon är färdig. Mary säger att hon
kan ta en bok och sätta sig i soffan och läsa. Markus och Nisse
frågar Mary om de också kan ta en bok och läsa. Men det får de
inte, eftersom de inte är klara med arbetsbladet. Mary går ut i
korridoren och tittar till övriga elever. Markus ropar till Ebba som
sitter i soffan fan, det är ditt fel att vi måste sitta här inne. Ebba
fortsätter att läsa. Markus fortsätter att du alltid ska visa fröken, det
drabbar oss nu…jävla kärring. Nisse lutar sig bakåt i stolen och
säger till Markus att de får sitta här inne ett tag till och mögla.
Markus höjer rösten igen just det Ebba, din hora!

I klassrummet är flickorna generellt sett effektiva, flitiga och visar upp
förmågor, vilket i likhet med andra studier kan ses som ett resultat där
flickorna i klassrummet uttrycker en femininitet som ligger i linje med
goda skolresultat (Reay, 2001; Walkerdine, Lucey & Melody, 2001;
Jakobsson, 2000; Öhrn, 1990). Deras medvetenhet om sina goda
prestationer är påtaglig när de jämför sig med pojkarna vi vet att vi är
bättre, vi äger det här stället. Detta kan enligt Mia alltid bevisas
eftersom alla prov och tester oftast visar att flickorna har flest poäng.
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Flickornas bild av att de har ett prestationsmässigt överläge gentemot
pojkarna har även uppmärksammats i andra studier (t.ex Skelton,
2001; Epstein m.fl., 1998; Walkerdine, 1998). Det är en bild pojkarna
har svårt att acceptera, vetskapen och den allmänna uppfattningen
bland eleverna att flickorna presterar bättre än pojkarna. Det kan i
relation till andra studier förstås som att pojkarna, genom flickornas
prestationsmässiga överläge, får en underordnad position då flickorna
innehar en starkare och överordnande position i klassrummet (Skelton,
2006; Wernersson, 2006; Biddulph, 1998; Weiner m.fl., 1997). När
den här rådande genusordningen blir påtaglig för pojkarna,
exempelvis då Mia ropar att flickorna vann nutidsorienteringen, när
Lena gör Elin och Madde uppmärksamma på att de hunnit långt i
böckerna i matematik och Ebba utropar att hon hunnit bli klar med
arbetsbladen och blir belönad av Mary med att få läsa en bok i soffan,
gör pojkarna motstånd mot den. Detta motstånd görs för att pojkarna
upplever flickornas överlägsenhet som orättvis, vilket Tobbe uttrycker:
det borde vara tvärtom. Därför måste de som Bengt och Nisse säger,
markera. Markeringarna görs genom att förolämpa, pojkarna
benämner flickorna för hora och kärring. Det kan ses som en reaktion
från pojkarna där de försöker kompensera sina studiemässiga brister
genom att ta till andra maktmedel (jfr Connell, 1996d).
Benämningarna hora och kärring kan därför, i enlighet med Connell
(1996d), tolkas som ett dominansmönster, men också som en språklig
kod pojkarna använder sig av för att markera och göra motstånd mot
flickornas överordning och starkare position i klassrummet. I likhet
med Thorne (1993), som i sin studie visar hur flickor och pojkar
genom sina aktiviteter på skolgården kontrollerar olika utrymmen och
därigenom skapar olika territorier, tolkar jag att flickorna genom sitt
prestationsmässiga överläge kontrollerar klassrummet som plats.
Benämningarna blir pojkarnas triumfkort när de försöker tillskansa sig
makten genom att slå från underläge till överläge i ett försök att få
kontroll, eller ta av flickorna kontrollen och därmed reglera en
genusordning, inom vilken de, för en stund känner sig blottade och
utsatta (jfr Eliasson, 2007; Ambjörnsson, 2004; Bäckman, 2003).
Pojkarna uttrycker därmed en maskulinitet som inte på något sätt ska
vara, eller accepteras vara, underordnad femininitet.

Trots deras försök att reglera den rådande genusordningen visar den
sig vara svår att ändra på. Flickorna fortsätter att vara flitiga, effektiva
och visa upp förmågor, medan pojkarna enligt Tobbe och Markus
känner sig stressade och pressade tjejernas framfart gör att vi blir
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stressade och pressade att prestera, det låser sig. Pojkarna ser sig
därmed oförmögna att handla i enlighet med den rådande
genusordningen i rummet (jfr Lenz Taguchi, 2004; Butler, 1993,
1990).

En annan faktor pojkarna talar om, och som de anser är svår att ändra
på, är själva klassrummet i sig. De talar om något Goffman (2004
[1959]) benämner för rummets inramning, vilket enligt honom
beskriver hur till exempel en lektionssal ser ut. Denna framkallar
enligt pojkarna stress och press och favoriserar flickorna allting här
inne är ju bara till för tjejerna så de kan glänsa mer. De talar om hur
klassrummet ser ut med kateder, läroböcker, skolbänkar,
whiteboardtavla, elevers arbeten upphängda på väggarna och lärarens
fysiska närvaro. Pojkarna upplever klassrummet som ett kontrollrum
där de känner sig bevakade på ett helt annat sätt jämfört med att ha
korridoren som studieplats, som enligt dem, inger ett mer avslappnat
intryck och utan kontroll. Trots att det är flickornas uppvisning av
flitighet, effektivitet och förmågor som utlöser pojkarnas användande
av benämningarna hora och kärring verkar även rummet, genom dess
inramning, bidra till pojkarnas underordning. Klassrummet ramar in
flickornas prestationer.

Rummets materiella och fysiska inramning tycks bidra till att många
pojkar känner sig pressade och stressade att prestera och direkt
underordnar sig flickorna. Pojkarna anser att klassrummets utformning
ger flickor och pojkar olika förutsättningar i skolarbetet. Flickornas
förhållningssätt kan ses som en effekt av att klassrummet skulle kunna
vara flickornas territorium. Rummets inramning skapar på så sätt
könsskillnader genom att det utgör ett hinder för pojkarna och
möjligheter för flickorna i deras skolarbete. Pojkarnas användning av
benämningarna hora och kärring kan också ses som ett motstånd mot
klassrummets inramning där pojkarna anser att flickorna gynnas och
pojkarna missgynnas.

Flera gånger uppgav flickorna att de inte berördes av att bli benämnda
för hora och kärring. Det tycktes hänga samman med deras
prestationsmässiga överläge och att de uppfattade klassrummet som
sitt territorium. Utifrån Goffman, som också menar att rummets
inramning endast är utformad och kontrollerad av en grupp, skulle det
kunna innebära att flickornas framträdande skulle få större
genomslagskraft än pojkarnas, exempelvis Tobbe och Ebba. Då han
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benämner henne för hora, får hans förolämpning inte den
genomslagskraft som han velat eftersom Ebba är väl medveten om att
hon är flitigare och prestationsmässigt bättre än Tobbe. Hon påverkas
därför inte nämnvärt av att bli benämnd och visar upp en icke
anpassningsbar femininitet där hon enbart gör motstånd gentemot den
hegemoniska maskuliniteten.

Det är dock inte bara flickornas uppvisning av flitighet, duktighet och
förmågor som markeras av pojkarna. Fortsättningsvis kommer jag
beskriva att bilden av flickornas kontroll av och dominans i
klassrummet är mer komplex än så. Trots pojkarnas underordning i
klassrummet, fortsätter de använda benämningar som hora och kärring
för att markera ytterligare stigmatiserande beteenden hos flickorna,
och för en stund, lyckas reglera den rådande genusordningen.

Pojkarnas ”revansch”

Malin, Jessica, Andreas och Janne i 5E sitter vid bordet och skall
avsluta lektionen i bild med att plocka bort vattenfärgerna. De har
gemensamt målat en bild som ska symbolisera varma och kalla
färger. Andreas skvätter färg på Malins målning. Malin tycker det
var onödigt klantigt. Eleverna ska nu torka sina platser för att sedan
klippa sönder målningen i mindre bitar som ska byggas ihop till ett
träd. Malin hämtar en trasa. Janne och Andreas undrar om hon kan
torka deras platser också. Malin anser att de själva kan göra detta.
Andreas säger du som tjej är väl van att torka omkring. Malin
undrar vad han menar med det. Ja, det är ju liksom er grej. De inser
att de måste rengöra sina platser själva men tänker inte invänta sin
tur utan ska torka före Malin och Jessica. Jessica menar att de skall
vänta på sin tur. Andreas blir irriterad men hora, få hit trasan. Jessica
säger igen att de faktiskt får vänta på sin tur. Andreas fortsätter
protestera din horjävel, hit med trasan annars får du torka vårt bord
också. Malin fortsätter torka klart sin plats och ger trasan till Andreas
nu är vi klara. När pojkarna rengjort sina platser river de sönder
papperet för att bygga ett träd eller växt. Malin hämtar lim och
kommer tillbaka. Andreas är fortfarande irriterad över situationen
horjävel-jävel om du spiller lim på mig. Malin säger till Andreas att
hon anser att han är provokativ du kallar mig för hor-jävel för att du
inte får trasan före mig, det är lågt. Andreas menar att det är Malin
som provocerar och inte gör som han säger du gör ju tvärtemot vad
jag säger. Det blir tyst för en stund innan Andreas säger högt till
Malin vem fan vill vara ihop med en surfitta? tänk på det. Malin
stelnar till och börjar skruva på sig ja men, det var ju liksom inte så
jag menade, ursäkta om jag lät hård. Andreas nickar mot Malin och
säger ja okej då.
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*

Eleverna i 5D har lektion i naturorientering. Det är en kvinnlig
lärare, Ingegerd, som har klassen. Hon går igenom kroppen och
frågar eleverna om de vet någonting om hjärtat. Bjarne svarar rakt ut
nä, och inte vill vi veta det heller. Ingegerd säger att de ska göra
serier, där hjärtat ska vara i fokus, rita tre bilder och skriva någonting
kort under dem. Wille säger ja, äntligen får vi göra nått roligt på
lektionen. Samtidigt får Mia i uppgift att dela ut arbetsblad till
eleverna. När hon delat ut till nästan alla kommer hon till Dennis.
Hon lägger hans arbetsblad på bänken men det åker ner på golvet av
farten. Dennis säger ta upp pappret för fan. Mia går vidare. Dennis
blir irriterad jag sa, ta upp pappret! Mia går och sätter sig, Dennis tar
upp papperet jävla hora, städa upp efter dig. Ingegerd tycker Dennis
låter illa i munnen. Dennis lutar sig framåt i stolen men hon lyssnar
ju fan inte på vad jag säger.

*

Eleverna i 5F ska gruppvis fortsätta att arbeta med en
forskningsuppgift som har varit ett tema under några veckor. Mary
berättar att de nu har tillgång till datorn om de vill söka fakta på
Internet. Det finns en dator i klassrummet som alla får samsas om.
Ebba, Vickan, Terese och Cissi skriver om Island. Bjarne, Ronny och
Staffan skriver om cykelns historia. Vickan rusar fram till datorn och
sätter sig på stolen framför den. Ebba, Terese och Cissi ställer sig
bakom. Bjarne kommer fram flytta på er för fan, vi ska ha den. Cissi
vänder sig om men glöm det, vi var här först. Terese fyller i ni får
vänta tills vi är klara. Staffan surnar till men ni fattar ju inget om
datorer, det tar ju 100 år för er. Vickan har fått fram en sida om
islandshästar och tillägger ni får vänta. Ronny tittar på Bjarne och
Staffan ja men se kärringar, inte fan lyder dom. Ingen av flickorna
reagerar utan fortsätter att läsa på datorskärmen. Bjarne blir less men
sluta då, fan, flytta på er. Ebba tycker de kan gå någon annanstans
och vänta än att stå och flåsa i deras ryggar. Då tänder Ronny till men
era jävla horor, stick! Ingen av flickorna reagerar utan fortsätter att
läsa. Ronny sticker in huvudet mellan Ebba och Cissi horor, horor,
horor, jävla horor. Vickan börjar skruva på sig i stolen. Cissi frågar
varför de tror de har rätt att använda datorn först. Ronny skrattar till
vi är killar, vi kan det här, det går fort. Vickan blir less och klickar
ner fönstret på datorn och säger fan, ta den då, orkar inte höra tjatet.
Bjarne rätar på sig sådär ja, ni vet hur det ska va.

Vi kan se hur pojkarna genom ett dualistiskt tänkande visar upp en
maskulinitet som tillskriver flickorna ett ”kvinnligt” beteende och
därmed kategoriserar sysslor efter kön. Thurén (2002) benämner sådan
kategorisering och könskodning för genusifiering. Det innebär att
pojkarna använder ett genusbestämt, hierarkiskt beteendemönster som
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maktmedel och norm. Därför kan Janne och Andreas undra om Malin,
i egenskap av att vara flicka, kan torka deras platser. De anser att städa
är en kvinnlig syssla och någonting som tjejerna ska åta sig att göra
när det behövs. Pojkarna tänker inte ”sjunka så lågt” som att börja
torka upp och städa efter dem vilket även Dennis visar då han beordrar
Mia att plocka upp papperet. Bjarne, Ronny och Staffan är inne på ett
helt annat område då de anser att flickor, datorer och teknik inte hör
ihop och att det är något flickorna ska hålla sig undan från. Genom
denna genusifiering både konstruerar och upprätthåller pojkarna
dominerande föreställningar och förmenta egenskaper vilka finns i
samhället och som är djupt rotade i olika feminina och maskulina
stereotypier. Hos pojkarna blir dessa bilder till rådande normer enligt
vilka man förväntas uppträda som flicka respektive pojke. Till
exempel kan ”städa” kan ses som en traditionellt feminin
arbetsuppgift (jfr Lundgren, 2007; Miegel & Johansson, 2002;
Hammar, 1999).

Genom pojkarnas könskodning av olika beteenden och sysslor som
feminina respektive maskulina har det skapats en könssymbolik (jfr
Connell, 1996d). Flickorna i min studie kan till en början sägas göra
motstånd mot denna uppdelning av beteendemönster. Malin och
Jessica vägrar torka bordet och Malin ifrågasätter senare Andreas efter
att ha blivit kallad hora. Ebba, Vickan, Terese och Cissi flyttar sig inte
från datorn till att börja med och Mia tar inte upp papperet från golvet.
Det är i den stund som flickorna gör motstånd emot könssymboliken
som de blir förolämpade av pojkarna med att bli benämnda för hora
och kärring. Pojkarna tycks genom förolämpningarna vilja återföra
flickorna till deras ”rätta” beteende då de inte anses agera utifrån det
förväntade beteendet och de rådande normerna. Benämningarna
tycktes inte ha någon större verkan på flickorna när de befann sig i
prestations- och resultatmässigt överläge gentemot pojkarna. Det visar
sig att det finns tillfällen där benämningarna faktiskt påverkar
flickornas handlande. Andreas hotar Malin med att hon inte får någon
kille om hon beter sig som en ”surfitta” varpå Malin ber slutligen om
ursäkt för sitt uppträdande, att stå på sig. Ebba, Vickan, Terese och
Cissi överger datorn då Ronny upprepar fyra gånger att de är horor. I
tidigare studier ses hur elever tonar ner innebörden av att bli kallad för
könsord och sexualiserade tillmälen som till exempel hora (t.ex.
Eliasson, 2007; Lundgren, 2000). I Lundgrens studie ansåg flickorna i
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högstadiet att hora inte hade så mycket med det kvinnliga könsorganet
att göra utan var mer att betrakta som en svordom i allmänhet. Även
om flickorna i min studie också förringar innebörden av orden verkar
det som att benämningarna ibland trots allt påverkar flickorna och att
de visar upp en anpassningsbar femininitet genom kombinationer av
tillmötesgående, motstånd och samarbete och därmed understödjer
den hegemoniska maskuliniteten (jfr Connell, 1987). På det hela taget
ger mina observationer dock fler exempel på en icke anpassningsbar
femininitet till pojkarnas krav i klassrummet.

Benämningarna hora och kärring är ett uttryck för pojkarnas vilja att
dominera (jfr Connell, 1996d). De används då flickorna gör motstånd
emot könssymboliken och pojkarnas normer. Det finns dock
ytterligare en aspekt till varför pojkarna använder benämningarna
gentemot flickorna. Effekten av att vara prestationsmässigt
underlägsna flickorna slår tillbaka och ger sig tillkänna tjejerna ska
göra som de blir tillsagda, vi kan inte ligga efter dom i allting…vi är
ju killar va. Det finns gränser för hur mycket pojkarna tolererar. De
försöker kompensera sin prestationsmässiga underordning vilket leder
till att pojkarna, för en stund, kan reglera genusordningen i
klassrummet. Genom förolämpning och könskodning av beteenden
upprätthåller de inte bara ett skillnadsskapande mellan könen utan
reglerar och upprätthåller också genusordningen och bevarandet av
dikotomin mellan kvinnor och män (jfr Connell 1996a).

Kapitelsammanfattning

I klassrummet har jag visat en bild av hur benämningar som hora och
kärring används av pojkar som maktmedel i ett försök att få kontroll
och reglera den rådande genusordningen i ett rum som tycks vara
flickornas territorium. Connell (1996d) lyfter fram fyra olika
genusrelationer som kan tas i uttryck i skolkontexten: maktrelationer,
arbetsdelning, emotionella mönster och symboliska relationer. I
klassrummet synliggörs främst tre av dessa i relationen mellan könen,
nämligen maktrelationer, symboliska relationer och arbetsdelning,
som både överensstämmer med och överskrider samhällets
övergripande genusordning. Flickorna visar upp en femininitet som
går i linje med goda skolresultat och blir överordnad maskulinitet dels
genom dess prestations- och resultatmässiga överläge och dels genom
att rummets inramning ramar in flickornas prestationer. Pojkarna har
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svårt att acceptera flickornas dominans vilket medför att de gör
motstånd emot den. I detta motstånd framträder maktrelationer där
pojkar visar upp en maskulinitet som inte på något sätt får vara, eller
accepteras vara, underordnad femininitet. Benämningarna används
som förolämpningar och blir ett dominansmönster och språklig kod
(symboliska relationer) gentemot flickor i ett försök att få kontroll
eller ta av flickorna kontrollen och därmed reglera en genusordning, i
ett rum som tycks vara flickornas territorium, inom vilka de, för en
stund, känner sig blottade och utsatta. Då flickorna befinner sig i en
överordnad position visar de en icke anpassningsbar femininitet som
går hand i hand med den femininitet som går i linje med goda
skolresultat, i vilken de inte tycks påverkas av att bli benämnda.

Bilden av flickornas dominans i klassrummet visar sig vara mer
komplex än så. Då en tredje genusrelation, arbetsdelningen,
identifieras lyckas pojkarna, med hjälp av benämningarna, för en
stund reglera den rådande genusordningen. Detta då de visar upp en
maskulinitet, som i likhet med Thuréns (2002) och Connells (1996d)
tankar genusifierar och könskodar sysslor efter kön. Till exempel ses
städa som en kvinnlig syssla. Att förolämpa flickor ger resultat då
flickor i denna genusrelation visar en anpassningsbar femininitet. I
denna femininitet visar de upp kombinationer av tillmötesgående,
motstånd och samarbete (jfr Connell, 1987) och därigenom
understödjer flickorna den hegemoniska maskuliniteten.

Efter att ha analyserat hur benämningar som hora och kärring bidrar
till att göra femininiteter och maskuliniteter i klassrummet, ska vi nu
övergå till vad som händer utanför klassrummets närhet, korridoren.
Några pojkar har redan talat om att det är en plats där de föredrar att
arbeta eftersom de känner sig mer avslappnade där.



93

Kapitel 8

KORRIDOREN: könsuppdelade hörnor

Korridoren, som ligger i direkt anslutning till klassrummet, används
som ett komplement till klassrummet dit eleverna förflyttar sig för att
arbeta och utföra samma uppgifter som de elever som sitter i
klassrummet. I detta kapitel fortsätter beskrivningen och analysen av
hur benämningar som hora och kärring bidrar till att göra femininiteter
och maskuliniteter men också hur flickor gör femininiteter i relation
till varandra.

Mary, kan vi gå ut och sätta oss i korridoren? Vi jobbar så mycket
bättre där. Ebba får klartecken av Mary och tar med sig Linn, Katrin
och Cissi ut.

Det är en vanlig fråga till samtliga tre lärare i de tre klasserna. I klass
5E förekommer det inte lika ofta att läraren tillåter eleverna att sitta i
korridoren. Men det sker ibland och i klass 5D och 5F händer det ofta.
Vad lockar eleverna dit? Som argument till lärarna säger eleverna att
de jobbar bättre, är mer effektiva och får mer lugn och ro där. I
korridoren finns ingen lärare vid en kateder, han/hon kommer och
tittar till ibland. Korridoren är en populär studieplats för eleverna.
Men är det verkligen skolarbetet de fokuserar på när de väljer att sitta
där? Jag kommer att beskriva vad som händer när eleverna intar
korridoren för att som de säger arbeta i mer lugn och ro, och på så sätt
effektivisera skolarbetet.

Det är nästan alltid de ”tuffa” flickorna som väljer korridoren som
studieplats. Ett undantag är klass 5F, där även tre flickor som räknas
till ”mesarna” sitter. Bland pojkarna finns det ganska många som vill
lämna klassrummet på grund av att det uppfattas som ett kontrollrum.
När eleverna intar korridoren väljer de oftast själva vem de sitter
tillsammans och arbetar med. Att flickor och pojkar sitter tillsammans
vid samma bord är uteslutet, i alla fall om eleverna själva får
bestämma (jfr Thorne, 1993). Flickor sitter med flickor och pojkar
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med pojkar. Ska de prata med varandra ropar de oftast emellan sig. I
alla tre klasser finns det bord och stolar i korridorerna. I 5D finns tre
runda bord med fem, ibland sex, stolar runt om. Dessa bord står
placerade mitt i korridoren, ganska nära varandra men skiljs åt med
skärmväggar. De ”tuffa” flickorna sätter sig oftast vid det bord som
ligger längst bort och pojkarna sätter sig oftast vid det som ligger
närmast klassrummet. I 5E är korridoren ganska smal och fungerar
även som tambur för eleverna. Där finns ett rektangulärt bord med
fyra stolar som står alldeles utanför dörren in till klassrummet. Lite
längre bort står ett annat större rektangulärt bord med en soffa på ena
och tre stolar på andra sidan. Klass 5E har också ett grupprum i direkt
anslutning till klassrummet. Här sitter ibland antingen en grupp flickor
eller en grupp pojkar. Då detta är ett rum som eleverna själva väljer att
sitta i under lektionstid anser jag det vara en del av korridoren. Dit
släpper Lena, läraren i klassen, endast ut en grupp i taget. I 5F finns
ett stort ovalt bord i mitten av korridoren som rymmer cirka 14 elever.
Det används oftast då klassen indelas i två delar och eleverna arbetar
med en lärare närvarande. Utöver detta finns ytterligare tre bord: ett i
ena ändan av rummet med en soffa och tre stolar. Här sitter oftast de
”tuffa” flickorna. I andra ändan av rummet finns i ena hörnet ett
kvadratiskt bord med fyra stolar där pojkarna sitter. Snett framför, i
andra hörnet finns ett högt, avlångt och smalare bord med fyra höga
stolar som kan liknas vid ett barbord med barstolar. Här sitter oftast de
”mesiga” flickorna.

Eftersom eleverna själva väljer att sitta könsuppdelat separerade ifrån
varandra när de ska arbeta, presenteras deras aktiviteter så som de
utspelar sig: i flickornas hörna, i pojkarnas hörna och i
gränsöverskridandet mellan hörnorna.

Fritt fram

Nu är det fritt fram! säger Cissi i 5F och sätter sig tillbakalutad i stolen
och kastar matematikboken på bordet nå, hur ska vi nu göra, ska vi gå
på stan på måndag eller tisdag? Ebba tycker måndag låter som en bra
idé medan Cissi och Katrin röstar på tisdag. Vickan vet inte vad hon
tycker, kanske måndag. Dörren från klassrummet öppnas. Mary
kommer ut. Flickorna öppnar genast böckerna. Går det bra? undrar
Mary, ja, det går fint, vi jobbar för fullt säger Cissi. Mary fortsätter
förbi dem och går vidare mot personalrummet för att kopiera.
Flickorna släpper pennorna och lutar sig tillbaka igen. Katrin drar
fingrarna genom håret: vilken dag blev det nu då?
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Att elever släpper skolböckerna och lutar sig tillbaka i stolarna är en
vanlig syn jag möter när eleverna intar korridoren. I alla fall när de gör
det i en lärares frånvaro. Här är det som Cissi säger: fritt fram.
Eleverna får ett stort spelutrymme, de kan prata fritt och göra precis
vad de vill utan att känna sig övervakade eller bli tillsagda av en
lärare. Varför ska man som Katrin säger, sitta i klassrummet och vara
tyst och inte få prata när man istället kan sitta här och ha roligt. Eller
som Bengt i 5F säger: det är mer avslappnat här. Lärarna skickar ut
sina elever till korridoren med syfte att arbeta och lära sig någonting.
Visst är det ett lärande som sker, men vad det handlar om belyses med
hjälp av några episoder.

I pojkarnas hörna

Man eller mus?

Janne, Henke, Tobias och Lukas i 5E har lektion bild. Det var
hockeymatch kvällen innan och hemmalaget förlorade. Henke tycker
inte att det var så konstigt eftersom de verkligen hade spelat som ett
gäng kärringar. Lukas håller med, de betedde sig som hockeyhoror.
Tobias menar att till och med Jessica hade kunnat stå i mål och tagit
några skott. Så lösa var de. Han menar vidare att målvakten skulle få
skämmas om han visade sig på stan. Folk skulle tro att han var en
riktig kärring, en riktig mus. Lena kommer gående från klassrummet
och tittar till pojkarna. Deras samtal avbryts av att Lena stannar och
frågar hur det går. Pojkarna börjar genast att rita och färglägga på ett
papper. Lena går tillbaka till klassrummet igen. Lukas säger till Janne
du ritar ju som en kärring. Han anser dessutom att Janne ritar med
runda former och färglägger med för mycket röda och rosa färger.
Janne skrynklar ihop papperet, tar ett nytt och börjar om. Nu med svart
och blå färg. Henke anser att någon måtta får det ju vara på det han gör
och frågar Janne: är du man eller mus? Janne tittar upp och lutar sig
bakåt i stolen ”jag är inte nån jävla mus”.

*

Eleverna i 5D ska skriva brev till sina brevkompisar i Stockholm. Det
är sista gången de har möjlighet att göra dem klara. Axel säger att
breven måste vara färdiga innan eleverna lämnar klassrummet så de
måste se till att breven blir klara. De ska i första hand skriva klart
brevet och sedan rita framsidan. Pojkarna har redan avslutat breven
och ritar nu framsidan. Wille, Svante och Bjarne har ritat djur; lejon,
tiger och dinosaurie på sin framsida. Staffan och Ronny har ritat svärd.
Dennis har på framsidan ritat två gula hjärtan med olikfärgade prickar
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runt om. Svante uppmärksammar detta och undrar vad han håller på
med. Staffan tycker att det där var väl ändå för fjolligt och inte kan
man skicka iväg det där till en kille. Han är väl ingen tjej heller. Svante
tycker det är ”bögvarning” att rita hjärtan till en annan kille. Dennis
säger att det är ju inte menat som någon kärleksförklaring, hjärtat är ju
varken rosa eller rött. Det är ju bara en framsida. Men han blir
övertalad att det faktiskt är oacceptabelt att skicka detta till en pojke.
Han knycklar ihop framsidan och hämtar ett nytt papper. När han
kommer tillbaka berättar han att Leo i klassrummet har ritat med rosa
färger på framsidan av sitt brev. Det är ju riktigt bögigt. Han hade
påpekat detta för Leo som berättat att hans mamma hade köpt
tuschpennorna till honom. Dennis tyckte att det var för töntigt och
ansåg att Leo betedde sig som en tjej. Jag frågade pojkarna om de inte
alls brevväxlar med flickor. Ronny förklarade att det var självklart att
man inte gjorde det. Jag frågade varför de inte skrev till tjejer. Bjarne
anser att man inte kan skriva samma sak till tjejer som till killar. Det
var inte alls aktuellt med några kärleksförklaringar och parfym på
breven. Han menar vidare att flickor är bara intresserade av
kärleksförklaringar inte av hockey och sånt.

 *

Pelle, Patrik, Bengt och Nisse arbetar med sin forskningsuppgift. De
ska ta reda på fakta om ett land för att sedan presentera och hänga upp
resultatet på väggen i klassrummet. Bengt vickar mest på stolen och
tycker att de i klassrummet är fjolliga för att de skriver så mycket. En
pojke och en flicka från år 4 går förbi pojkarnas bord. Flickan bär på
en stor balja med vatten och pojken som går tillsammans med henne
hjälper henne att öppna dörren. De går sedan vidare till sitt klassrum
där han än en gång öppnar dörren för henne. Nisse tittar på Pelle,
Bengt och Patrik det var som fan, han är då ingen man, öppnar dörren
för tjejen, det borde ju för fan va tvärtom. Nisse fortsätter med att
vinkla huvudet mot fyrans klassrum och formar händerna runt munnen
så att det ska höras högt har vi gått och blivit en kärring? Nisse menar
att pojken ska bära baljan med vattnet, den är ju tung. Efter 10 minuter
kommer två flickor och två pojkar gåendes från andra hållet. Flickorna
har böcker i hela famnen och pojkarna öppnar dörren. Patrik ser
förvånad ut men har de gått och blivit kärringar hela bunten? Pelle
ropar till flickorna som bär böckerna akta så inte armarna går av.
Patrik Nisse och Pelle skrattar åt honom. En av flickorna vänder sig
om jag har mer i armarna än du nånsin kommer få. Pelle blir
allvarsammare ska vi bryta arm eller, svagskit.

De tre episoderna beskriver hur pojkarna istället för att göra sitt
skolarbete är fullt upptagna med att konstruera och förhålla sig till en
hegemonisk maskulinitet. Detta genom att skvallra om andra
pojkar/mäns avvikande beteenden men också genom att förolämpa
varandra och därigenom skapa distans till en maskulinitet som
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förknippas med femininitet. Oftast talar de om sporthändelser som till
exempel ishockey och fotboll. De pratar gärna och mycket om taktik
inför kommande matcher eller analyserar gångna matcher. Just en
sådan diskussion är den som Janne, Henke, Tobias och Lukas för. I
fokus är det förlorande laget och vad de speciellt lyfter fram är att
spelarna betedde som hockeyhoror, kärringar och musar. Janne
berättar för mig efteråt att han skäms över att en kille visar upp sådana
svagheter och syftar på målvakten. Det ligger inte i linje med hur
killar ska vara. Tobias menar att om det hade varit en hockeymatch för
tjejer så hade han inte lyft på ögonbrynen. Han visar också att svaghet
är något man mer förväntar hos flickor då han ansåg att Jessica i
klassen skulle kunna stå i mål och ta skotten eftersom de var så lösa.
Svaghet förknippas med ett feminint beteende och således också med
de egenskaper som förknippas med horan och kärringen. Detta resultat
kan jämföras med Fundbergs (2003) studie som visar hur pojkar i ett
fotbollslag och deras manliga tränare använder orden ”kärring” och
”bög”. Kärringen framställs där som frontfigur för det veka, klena och
svaga och fungerade som en motpol för en normerande maskulinitet.
Detta blir också tydligt då Pelle, Patrik, Bengt och Nisse reagerar på
att pojkarna fungerade dörröppnare då flickorna fick bära både de
tunga böckerna och baljan med vatten. Genom att benämnas omanliga
och kärringaktiga positioneras de i sammanhanget till en underordnad
maskulinitet genom att de visar upp tillskrivna feminina egenskaper
såsom svaghet. Pojkarna i kamratgruppen skapar därmed en distans
till den grupp av pojkar som uppvisar ett ”svagt” beteende då de inte
anses vara tillräckligt maskulina (jfr Renold, 2000; Lees, 1993, 1986;
Thorne, 1993).

Att inte vara tillräckligt manlig har även varit fokus i många andra
studier (t.ex Epstein, 1997; Redman and Mac an Ghaill, 1997; Mac an
Ghaill, 1994; Willis, 1977) där det visat sig att maskuliniteter ofta
konstrueras i relation till femininitet och homosexualitet. Pojkar som
inte agerar i enighet med hur ”riktiga” män ska vara associeras med
femininitet och utgör en underordnad maskulinitet. Dessa studier visar
också att ett sätt att markera denna underordning blir att benämna
vissa pojkar för just ”bög” eller ”kärring”. Min studie är inte något
undantag. Benämningarna ”kärring” och ”bög” förknippas även med
andra egenskaper än svaghet. Janne, Leo och Dennis blir förolämpade
genom att bli benämnda för kärringar och bögar när de ritar med rosa
och röda färger, med runda former och hjärtan. Pojkarna menar att
Dennis brev med ett hjärta på framsidan inte accepteras att sändas till
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en annan pojke då det anses vara en kärleksförklaring och någonting
man skickar till flickor. I likhet med andra studier tolkar jag det som
att pojkarna visar att homofobi ingår som en tydlig del i det
kategoriseringsarbete där pojkar som inte uppfyller de rådande
maskulinitetsnormerna riskerar att bli betraktade som just omanliga
och kallade för bög eller andra feminina tillmälen såsom hora och
kärring (Sunnari m.fl., 2003; Lahelma, 2002; Duncan, 1999; Nayak &
Kehily, 1996; Parker, 1996; Redman, 1996; Mac an Ghaill, 1994). Att
vara kille på ”rätt sätt” kräver med andra ord en iscensättning av
heterosexuell maskulinitet för att uppfylla en normerande ordning av
sexualitet (jfr Jonsson, 2007; Renold, 2002; Nayak & Kehily, 1996).

Pojkarnas pendling mellan tre maskulinitetspositioner

De pojkar som väljer att arbeta i korridoren kommer från olika
klassbakgrund. Gemensamt är att de tar avstånd från de krav vistelsen
i klassrummet ställer på dem: att prestera. Det framgår av mina
observationer att pojkarna använder benämningar som hora, kärring
och bög för att distansera sig från ett mansideal som tillskrivs
feminina egenskaper. I likhet med Connell (1996a) synliggörs tre
maskulinitetspositioner som pojkarna tycks pendla mellan. Då jag
skriver pendla menar jag, utifrån Connells antagande, att det är få män
som lever upp till den hegemoniska maskuliniteten. Pojkarna står
sällan statiskt fast i en av dessa positioner. Detta pendlande visar sig
vara en komplex process. Det händer alltid att någon pojke
exempelvis ritar med fel färg eller gör saker som uppfattas feminina
vilket resulterar i att övriga pojkar i kamratgruppen uppmärksammar
det som ett avvikande beteende. Den som anses ha felat åker då för en
stund snabbt ner i maskulinitetshierarkin då brottet mot normen
innebär en tillhörighet till en underordnad feminin maskulinitet.
Denne besitter för stunden inte de egenskaper en ”riktig” pojke/man
ska ha men svarar dock snabbt med att anpassa sig till och upprätthålla
de dominerande maskulinitetsidealen. Detta genom att knyckla ihop
papperna, byta färger och former och rita med andra symboler. Genom
att utföra dessa handlingar skapar den avvikande för en stund allianser
med och understöder den hegemoniska maskuliniteten och
positioneras därmed i en delaktig maskulinitetsposition (jfr Connell,
1996a). Så länge pojkarna här emellan uppträder ”felfritt” befinner de
sig högst upp i hierarkin genom att de då förhåller sig till, eller i alla
fall strävar efter att uppnå den hegemoniska maskuliniteten som
innehåller de ”rätta idealen” att vara man på (jfr Eliasson, 2007;
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Jonsson, 2007; Fundberg, 2003; Connell, 1996a). Ett avvikande
beteende innebär alltså att pojkarna dagligen deltar i en pågående
process där de befinner sig i och tangerar de olika positionerna.

Användningen av benämningarna hora, kärring och bög i pojkarnas
hörna tolkar jag därför som en strategi att värna om bilden av
maskulinitet och ”manligt” framträdande. Med hjälp av
benämningarna kontrollerar och markerar de varandras beteenden då
den hegemoniska maskuliniteten är under hot och pojkarna uppfattas
som feminina. Benämningarna kan därför ses som en gränsvakt vilken
reglerar pojkarnas överträdande av rådande normer och effektivt håller
dem på plats och återför dem till genusordningen genom att peka ut
vad som accepteras och inte accepteras i kamratgruppen (jfr
Evaldsson, 2005; Nordberg, 2005). Att göra maskulinitet på ”rätt sätt”
är ett arbete som tar en stor plats i deras skolarbete och kan likställas
med det Thorne (1993) benämner för gränsarbete. Pojkarna synliggör
hur de konstruerar sin maskulinitet i förhållande till femininitet. De
pojkar som inte uppfyller normerna utpekas som feminina vilket i
slutändan innebär att pojkarna med hjälp av benämningar som hora,
kärring och bög skapar och bygger upp både gränser mellan olika
maskuliniteter men också mellan femininitet och maskulinitet.

Vi har nu sett olika exempel på hur pojkarna använder benämningar
som hora, kärring och bög i ett gränsarbete i konstruktionen av tre
maskuliniteter vilka de sedermera mer eller mindre pendlar emellan.
Några meter längre bort i korridoren sitter flickorna och arbetar. Vi
ska förflytta oss till deras hörna och fortsättningsvis se vad de ägnar
sig åt.

I flickornas hörna

På samma sätt som för pojkarna blev korridoren ett efterlängtat tillhåll
för flickorna. De drog sig dit när de ville bort från klassrummet vilket
skedde så fort tillfälle gavs. Flickorna använder inte benämningar som
hora och kärring mellan varandra utan de gör kön med att använda sig
av andra språkliga och kroppsliga handlingar. För flickornas del
handlar flykten från klassrummet om att kunna diskutera om mer
privata angelägenheter. Att välja korridoren som studieplats innebär
för de ”tuffa” flickorna, som kommer från olika klassbakgrunder, att
de kan släppa skolarbetet, luta sig tillbaka och prata om ”mer
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väsentliga saker”. Flickorna som i klassrummet visar en femininitet
som ligger i linje med goda skolresultat och är högpresterande, säger
att skolarbetet är viktigt men det var minst lika viktigt – om inte
viktigare - att prata om sådant som är centralt för dem i livet. Vad är
det då som är viktigare än skolarbetet?

Den livsviktige pojkvännen

Flickorna har knappt öppnat boken när halva tiden gått för lektionen i
svenska. Linn i 5F har just släppt bomben att hon igår kväll gjorde slut
med sin pojkvän. De andra flickorna suckar och frågar varför. Ni vet
avståndet, vi träffades ju aldrig. Vickan förstår inte riktigt och du som
var så kär. Linn rycker på axlarna äh, jag ska satsa på Patrik istället,
nån måste jag ju ha. Katrin böjer ner huvudet mot Linn hann ni göra
nånting, jag menar sex och så? Linn skakar på huvudet bara hångel, vi
hann bara kyssas typ två gånger. Katrin tycker att de ska ha en
genomgång om hur statusen är på kärleksfronten. Det visar sig att alla
är kära. Det var enligt Vickan ett framgångsrikt resultat men hon menar
att det är första gången på länge de alla är singlar samtidigt. Katrin
sneglar ner mot Åsa, Lotta och Marie som sitter längre ner i korridoren
vi kan bara inte sitta som dom, helt utan kille. Linn menar att så länge
de är mesar så får de stå sitt kast. Anna! Jag rycker till i mitt
skrivande mmmm svarar jag. Vickan ber mig komma dit. Katrin menar
att de blir inte riktigt kloka på varför jag inte har någon kille. Katrin
tycker att jag ändå borde fundera på att släppa ut håret och inte ha den
där tofsen varje dag. Det såg inte bra ut, det var inte så attraktivt.

 *

Fan också, Lukas brydde sig inte på hockeyn igår. Kajsa i 5E är
besviken på att han stod och pratade med Nenne (en flicka i
parallellklassen) hela tiden i periodpausen. Kajsa är orolig hon får han
inte, jag tänker inte stå utan kille. Jessica tycker det är konstigt att det
är just Nenne Lukas intresserar sig för eftersom hon trots allt är mes
hon har ju så töntiga kläder och sminkar sig ju inte alls. Kajsa
fortsätter inte ska då Nenne bli poppis bara för att hon får Lukas.
Kajsa menar vidare att hon inte tänker bli övervunnen av en mes, vad
skulle det säga om henne. Madde säger att de behöver ju bara se på
Hanna och Anette de är ju smaklösa med striphåret, fulkläderna och
fettet. Madde menar vidare att de aldrig får pojkvänner eftersom de
har helt fel stil och ser osexiga ut. Jessica undrar om Kajsa verkligen är
kär i Lukas. Kajsa menar att hon tittar på honom på klasskortet varje
kväll, det måste ju betyda någonting.

*
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Jag tror Kent kan vara kär i mig. Nina sitter med pennan och ritar
stjärnor och hjärtan på ett papper som låg i boken i engelska. Tror du?,
vadådå? undrar Bettan och pillar på mudden på tröjan. Ja men han
liksom tittar på mig och är snäll . Mia sitter och petar bort nagellacket
från naglarna. Hon tittar upp det är väl bara att köra på då. Nina
lägger bort pennan man måste ju ta chansen när man får den. Mia
anser att alla tjejer vill väl ha en kille Det visar ju lite vart man står.
Bettan nickar instämmande Vera och Maggan till exempel, hur högt i
kurs står dom? Nina fortsätter precis och vi ska inte bli som dom. Mia
säger med tanke på hur de ser ut får de aldrig en kille.

*

Vi måste ju se till att bli ihop nu tjejer. Katrin är less på att vara singel.
Det var två veckor sedan hon och Pelle gjorde slut. Cissi menar på att
hon jobbar för fullt på att få ihop det med Lasse (pojke i
parralellklassen) jag är snart där, Lasse verkar på. Ebba anser att det
inte ser så bra ut att de alla är singlar. Vi kan lätt börja tolkas som
torrisar. Katrin suckar hemska tider, vilket öde. Det blir tyst en stund,
Katrin fortsätter det skulle sitta skönt med ett hångel: Ebba lutar sig
bakåt man skulle i alla fall känna sig lite mer bekräftad. Mary kommer
ut och flickorna avbryts i sitt samtalsämne. De börjar skriva på
arbetsbladen i svenska som de har med sig. Efter en liten stund då
Mary gått in i klassrummet igen lägger Cissi ner pennan nä tjejer, nu
gör vi nått åt det här.

Skolarbetet kretsar mycket om samtal kring relationer, kärlek och sex
där ett ständigt samtalsämne är den livsviktige pojkvännen. De dagliga
rapporterna mellan de ”tuffa” flickorna avlöser varandra för att kolla
hur statusen ser ut i kamratgruppen. Att ha pojkvän är mycket viktigt
och jakten ska ständigt pågå. Jag fick en uppfattning att de ”tuffa”
flickorna var näst intill desperata i den jakten. Pojkvännen gav en
social position i kamratgruppen, status och känslan av att vara populär
och åtråvärd i andras ögon. Kajsa är till exempel orolig över att hon
ska framstå som mes om Nenne, som uppfattas som mes, stjäl Lukas.
Ett skräckscenario för flickorna tycktes vara om en mesig flicka blev
ihop med någon av de killar som de tuffa flickorna tycker är attraktiva.
Detta skulle kasta omkull den kvinnliga hierarkin. Ambjörnsson
(2004) skriver i sin studie hur Emma, en tjej från
samhällsvetarprogrammet, ville undvika att bli sedd med en pojkvän
som uppfattas som ”kicker”, det vill säga en pojke som inte följer
normerna och därigenom har låg status. Detta skulle nämligen riskera
att smitta av sig även på henne, vilket skulle leda till att hon själv fick
lägre social status som tjej bland kompisar och bekanta. Ambjörnsson
menar att val av pojkvän tydligt handlade om vilken sorts spegling
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tjejerna eftersträvade. I min studie uppfattades risken för
statussänkning vara tydlig om en ”mesig” flicka lyckades få en pojke
som en ”tuff” flicka ville ha. De funderade inte över att pojkens
sociala status skulle sjunka. För de ”tuffa” flickorna handlade det om
att ”vinna eller försvinna”, de riskerade helt enkelt att tappa social
status ifall de förlorade kampen mot en mes. För de ”mesiga”
flickorna fanns inget att förlora eftersom de redan betraktades som
flickor med låg social status.

Flera forskare menar att viljan att i tonåren ha en partner av motsatt
kön och känna sexuell åtrå kan betraktas minst lika mycket som ett
begär efter att bli vuxen (Ambjörnsson, 2004; Hey, 1997; Eckert,
1994). Trots att flickorna i min studie ännu inte uppnått tonåren (de är
elva år), tycks en partner vara viktig för de ”tuffa” flickorna. Alla
chanser som ges till att få pojkvän ska tas tillvara. Många gånger fick
jag uppfattningen att flickorna inte alltid var kära, exempelvis Nina.
Hon anser att hon nog måste ta chansen när hon får den. Det verkar
handla mer om en möjlighet till popularitet och högre social status än
en känslomässig relation (jfr Holm, 2008; Ambjörnsson, 2004;
Berggren, 2001; Skeggs, 1999; Eckert, 1994, 1989). Pojkvännen blir
ett levande bevis för att de ”tuffa” flickorna är kvinnliga ”på rätt sätt”
och därigenom heterosexuellt åtråvärda.

Detta blev mer än tydligt när de visade ett stort intresse och viss oro
kring mitt kärleksliv. Min avsaknad av pojkvän var ett hett föremål för
diskussion och var ofta uppe på agendan. Min sociala status som
singel var inte bra, särskilt med tanke på min ålder. Det var ”en
fullständig katastrof” och omöjlig tanke för flickorna att inte ha
pojkvän vid 28 års ålder. Då var jag som tjej riktigt illa ute. De erbjöd
mig sin handfasta hjälp flera gånger att hitta en pojkvän. De var till
och med beredda att hitta någon lämplig kandidat på stan eller på
bussen och flickorna skulle då gå fram till honom, fråga chans och
peka på mig. Hos flickorna fanns det ingen tanke på att jag
överhuvudtaget skulle vara kär i killen utan jag skulle helt enkelt bara
ha en och, liksom flickorna, få en hög social status och vara populär.

I de ”tuffa” flickornas diskussioner och samtal mellan varandra i
kamratgruppen blev det tydligt att den språkliga aktivitet de ofta
ägnade sig åt var skvaller. Det märktes inte minst genom deras
indirekta tal om de ”mesiga” flickorna där de i talet om pojkar och
pojkvänner i allmänhet ofta refererade till dem och deras beteenden i
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deras frånvaro. De tycktes utgöra en skräckbild. Katrin till exempel,
menade att de inte kan bli som Åsa, Lotta och Marie och sitta helt utan
kille. Linn tyckte att de är ju mesar, de får stå sitt kast. De kunde göra
något åt sitt hår, kläder och kroppen om de ville. Madde tycker att
Hanna och Anette är smaklösa med stripigt hår, fula kläder och är
dessutom feta. De får aldrig killar eftersom de är osexiga och har helt
fel stil. Bettan, Nina och Mia anser att Maggan och Vera inte står
särskilt högt i kurs med tanke på att de aldrig har pojkvänner. Deras
utseende är enligt flickorna en bidragande orsak till detta. Att bli som
”dom”, det har de inte tänkt. I skvallret om de ”mesiga” flickorna
framkom en förklaring till varför de saknade pojkvänner. De hanterade
inte sina kroppar på ”rätt sätt”. Talet om pojkvänner visade sig vara
intimt relaterat till talet om den kvinnliga kroppen och utseendet.
Detta framkom även när flickorna analyserade orsaker till varför jag
inte hade någon pojkvän. De fann en trolig orsak i min hästsvans som
ansågs vara osexig och en stark symbol för okvinnlighet.
Fortsättningsvis kommer jag undersöka närmare hur flickorna gör kön
genom att tala om kroppen.

En görbar kropp

Under en historielektion i 5E sitter Kajsa, Madde, Jessica och Malin
och pratar om hur man bör se ut. Kajsa anser att det är ofräscht att ha
håret i svans det ses som otvättat och slibbigt. De hänvisar till Hanna
och Anette som de anser inte är särskilt kvinnliga de sminkar sig aldrig
och håret är äckligt. De använder billiga säckiga kläder och är feta.
Jessica tillägger också men då har de ju inga pojkvänner heller. Kajsa
menar att det är viktigt att se bra ut man måste ju ändå tänka på vad
man har på sig. Jessica säger som Hanna och Anette ser ut borde vara
olagligt. Kajsa fyller i de är ju inte särskilt representativa.

*

Elsa i 5D påpekar för Vickan, Cissi och Ebba att nu har de på sig
sånna där töntkläder igen. Åsa, Lotta och Marie sitter längre ner i
korridoren och räknar i matematikboken samtidigt som de pratar med
varandra. Ebba anser att de som vanligt inte heller har fixat frisyrerna.
Cissi säger är det inte konstigt att de aldrig sminkar sig. Ebba fyller i
men så är de ju tråkmånsar också. Vickan menar att det är ju trist för
”dom” att aldrig få killar. Ebba förstår inte varför de har så pösiga
kläder vad är det för attraktivt i deras kläder, man ser ju knappt nå
annat. Cissi fortsätter Åsa har ju ändå lite bröst, hon ska ju framhäva
det! Vickan avslutar samtalet just innan Mary kommer ut det är tur vi
vet vad som gäller, vi rockar fett!



104

Från första dagen blev jag medveten om hur flickorna konstruerade
och ville äga den perfekta kroppen. I likhet med ”Girlie-girls”
flickorna i Renolds (2005) studie blev kläder, smink och hanteringen
av kroppen kriterier genom vilka de ”tuffa” flickorna kodade sina
egna och andras kroppar som representativa och icke representativa.
Detta spelade en central roll när de konstruerade den normerande
femininiteten som samtidigt skilde sig från andra femininiteter. Detta
blev inte minst tydligt då de även i talet om den kvinnliga kroppen
använde de ”mesiga” flickorna som motpol i sina samtal. Till skillnad
mot pojkarna som skapade gränser mellan maskuliniteter genom både
direkta och indirekta tilltal och därmed utpekade varandra och andra
som avvikande använde flickorna ett indirekt tal. De utpekade
mestadels flickor utanför kamratgruppen som avvikande. Trots att ett
antal andra studier visar en annan bild där flickor genom direkta tilltal
mellan varandra organiserar kamratgruppen (Evaldsson, 2007;
Goodwin, 2006, 2002), visar flickorna i min studie, i likhet med
Goodwins (1990) etnografiska arbete en annan bild. Hon studerade
flickor med afro-amerikansk bakgrund och upptäckte hur de baktalar,
förtalar, bedömer och värderar varandra och pratar om varandra i
tredje person i deras frånvaro. I likhet med Goodwin ger de ”tuffa”
flickorna i min studie, genom skvaller, normer för hur de som flickor
inte förväntas vara och se ut.

De ”mesiga” flickorna representerar en femininitet som företräds av
en total okvinnlighet vilket de ”tuffa” flickorna tar avstånd ifrån. De
förknippas med hästsvans, otvättat, stripigt, slibbigt, fett och fult hår.
De använder inte smink vilket gör att de inte är särskilt attraktiva och
deras yttre skönhet uppfattas inte som särskilt påfallande. Dessa
flickor använder också alltför pösiga kläder som inte framhäver den
kvinnliga kroppen, och när det noteras att de trots allt har tajtare
kläder, är det oattraktivt eftersom deras kroppar inte är anpassade för
de kläderna. Då anses de se feta ut. Beviset på att de är oattraktiva är
enligt de ”tuffa” flickorna att de aldrig har pojkvänner. De har
misslyckats totalt i sin strävan att bli populära eftersom de framställer
sig själva och sin kropp på helt fel sätt. Om de istället ändrar på sin
kropp och mer framhäver sin kvinnlighet ökar nog chanserna till att få
en pojkvän.

Det visar sig alltså att det inte bara är pojkvännen som är viktig för de
”tuffa” flickorna för att nå popularitet. Kroppen konstrueras också
som ett viktigt verktyg. Hanteras den på ”rätt” sätt såsom att vara
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smal, använda tajta- och märkeskläder, hantera håret på rätt sätt och
använda smink, blir de heterosexuellt åtråvärda vilket ökar
möjligheterna till att få en pojkvän och således ger dem högre status
och popularitet. Det är enligt de ”tuffa” flickorna något alla bör sträva
efter. Deras resonemang visar, i likhet med andra studier, hur
heterosexualitet i kombination med hår, kläder och smink är viktiga
komponenter i att vara populär och att vara flicka på rätt sätt men
också avgörande faktorer för att attrahera det motsatta könet (Holm,
2008; Renold, 2005; Ambjörnsson, 2004; Osbeck m.fl., 2003; Hey,
1997). Det var svårt att gå förbi kroppens betydelse och ställning för
flickorna eftersom den visade sig vara under ständig förvandling och
förhandling. Det kan ses som en svår balansakt att utifrån dessa krav
på kroppen kunna vara en ”normal” flicka. Det innebär att varje dag i
skolan, utöver skolarbetet, ägna mycket tid och kraft åt att uppnå de
”rätta” idealen att vara flicka på, vilket de ”tuffa” flickorna visar är
både ett ganska krävande och upprätthållande arbete (jfr Holm, 2008;
Goodwin, 2006; Ambjörnsson, 2004; Berggren, 2001; Hey, 1997;
Eder m.fl., 1995; Thorne, 1993).

Flickornas konstruktion av två hierarkiskt ordnade femininiteter

Skvallret om de ”mesiga” flickorna och användandningen av olika
slags markörer som exempelvis klädstil, smink och frisyrer visar sig
därmed vara en framgångsrik strategi som de ”tuffa” flickorna
använder sig av för att markera skillnad mellan, och aktivt hierarkisera
olika femininiteter (jfr Renold, 2005; Hey, 1997). De ”mesiga”
flickorna som inte följer det normerande sättet att vara flicka på,
förpassas till en annorlunda, okvinnlig och underordnande femininitet
(jfr Renold, 2005; Kehily, Mac an Ghaill, Epstein & Redman, 2002;
Reay, 2001; Connell, 1987) medan de ”tuffa” flickorna förhåller sig
till det ”rätta” sättet att vara flicka på vilket fungerar normaliserande
(Paecher, 2006, 2003; Renold, 2005; Adams & Bettis, 2003; Connell,
1987). De två olika kamratgruppernas skvaller om varandra visar vad
som utmärker olikheter mellan de två femininiteterna. De visar vilka
de vill vara och vilka de inte vill vara och tillhöra (jfr Ambjörnsson,
2004; Goodwin, 2002, 1990). Dessa två hierarkiskt ordnande
femininiteter företräddes av två kamratgrupper som tog avstånd från
varandras olika sätt att vara, uppträda och förhålla sig till kroppen. De
”tuffa” flickorna är mer benägna att påverkas av den betonade
femininiteten där de i likhet med Renolds (2005) ”Girlie-girls”
producerar sina kroppar i nära relation till pojkar och den



106

hegemoniska maskuliniteten. Detta bland annat genom att producera
sina kroppar som heterosexuellt åtråvärda och att ständigt vara i den
manliga blickpunkten. Samtidigt som de ”tuffa” flickorna värnar om
detta ideal gör de ”mesiga” flickorna sig själva i motsats till denna
normerande femininitet. Detta genom att, likt ”Top-girls” i Renolds
studie, öppet krititsera de ”tuffa” flickornas besatthet av den görbara
kroppen i syfte att vara heterosexuellt åtråvärda och konstant vara i
den manliga blickpunkten. Under en lektion i engelska berättade de
”mesiga” flickorna, som också kommer från olika klassbakgrunder, att
de varken försöker, eller vill, sträva efter att uppnå det normerande
idealet. Istället värnar de om att få vara sig själva man vill liksom vara
sig själv och använda de kläder och frisyrer man vill. De ser sig själva
snarare som modiga vi vågar vara oss själva och tycker att de ”tuffa”
flickorna gör sig till, de kan inte vara sig själva och riskerar att framstå
som desperata i jakten på popularitet. Anette tycker dessutom att de
”tuffa” flickorna spelar ett högt spel som har en baksida. Så
småningom kommer det att slå tillbaka på dem: killar vill i slutändan
inte ha tjejer som legat eller varit med en hel armé. De tror inte att en
flicka ska behöva göra sig till för att få en pojkvän. De tror istället att
pojkar vill ha flickor som är naturliga och inte tillgjorda – men också
oskulder.

Till skillnad från pojkarna, som verkade pendla mellan tre
maskulinitetspositioner, tycktes flickorna snarare vara mer orörliga
mellan de två femininitetspositionerna. De tillåts inte att ”falla ner” i
mesighet och de ”mesiga” vill inte vara som de ”tuffa”. Flickorna
tycks upprätthålla gränserna hårdare utan att några direkta tilltal
behövs. Det skvaller som uttrycks i negativa ordalag tycks fungera
utmärkt. De vet vad som gäller. En orsak tycks vara att de ”tuffa”
flickorna sällan markerar och kontrollerar varandra inom gruppen utan
använder just skvallret om ”de andra” i sin konstruktion av
femininiteter och på så sätt hierarkiskt organisera kamratgruppen för
att få högre social status.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram en åldersaspekt på flickornas
konstruktion av femininiteter. I likhet med Renold (2005) blev jag
uppmärksammad av de ”mesiga” flickorna på att övergången till
mellanstadiet utgör en gräns då flickor får ta ställning till om de
framöver ska positionera sig antingen som ”tuff” eller ”mes”. Åsa,
Lotta och Marie berättar att de hade två val när de började
mellanstadiet. Alternativ ett var att välja att vara tuff, alltid vara brydd
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om sitt utseende, klä sig i senaste modet, få killar och vara populär.
Alternativ två var helt enkelt att vara sig själv, inte spela tuffa och
någon de inte var, klä sig och se ut hur de ville, ha barnasinnet kvar
och våga leka. Sedan fick flickorna ta konsekvenserna utifrån det val
de gjort. Utifrån deras resonemang var övergången mellan år 3 och år
4 en tid då flickorna fick bestämma sig för en kroppslig investering
som skulle resultera i att de kände sig heterosexuellt åtråvärda,
attraktiva, populära, ges ökade möjligheter att få pojkvän och nå högre
social status. Det är också en tid då flickornas konstruktion av kroppen
blir ett projekt under arbete, något de ständigt kan förbättra och
förändra. De börjar framställa sina kroppar såsom Bengs (2000)
uttrycker det, mer ”görbar” och börjar övertygas om att de, genom att
”arbeta med sin kropp”, kan uppnå ett visst eftersträvansvärt utseende,
och därmed en viss eftersträvansvärd status och identitet
(Featherstone, 1994).

Genom sina konkreta handlingar visar flickorna hur femininiteten är
något som frammanas, produceras och görs. Det är ett upprätthållande
pågående projekt där deras föreställningar, normer och upplevelser av
kroppen genomsyrar deras skolvardag (jfr Ambjörnsson, 2004;
Hirdman, 2001; Bengs, 2000; Skeggs, 1999; Göthlund, 1997). Den
bild av femininitet de ”tuffa” flickorna ser som normerande och som
präglar livet i skolvardagen, där kroppen framställs som görbar, menar
Bengs (2000) har en stark koppling till konsumtionssamhället (se även
Renold, 2005). Skolan är medkonstruktör av genus och tillhandahåller
flickornas möjlighet att konstruera ett normerande genus. Det finns
dock en rad utomstående krafter - massmedier - som flickorna i
kamratgruppen utgår ifrån när de förhandlar och etablerar sin bild av
en ”normal” flicka. Anja Hirdman (2001) visar genom sin historiska
jämförelse mellan Vecko-Revyns och Fib-Aktuellts framställning av
kvinnor och män under 1970-80, och 90-talen hur framförallt den
kvinnliga kroppen i 1995 års tidningar ses som möjlig att förändra
långt mer än vad som tidigare gjorts. Utformandet av den egna
kroppen utgör därmed en alltmer central del av identiteten och den har
även på senare år visat på en mer konsumistisk inställning
(Featherstone, 1994).

Hittills har jag visat hur flickor och pojkar i kamratgruppen i
korridoren gör femininiteter och maskuliniteter i sina respektive
hörnor. Vi ska fortsättningsvis övergå till att se hur de gör kön då de
involverar sig i varandras aktiviteter.
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Gränsöverskridandet mellan hörnorna

Trots att flickorna och pojkarna mestadels ägnar sig åt sina egna
aktiviteter i sina respektive hörnor händer det ibland att de involverar
sig i varandras aktiviteter. Eftersom elevernas användande av
benämningar som hora och kärring är fokus i studien kommer jag här
att beskriva hur dessa benämningar får betydelse i det gränsarbete som
utspelar sig mellan könen (jfr Thorne, 1993). Jag kommer att förhålla
mig till de situationer som uppstod i 5D och 5F:s korridor. Läraren i
klass 5E tillät endast en grupp i taget sitta ute i korridoren varpå
förhållandena förändrades för eleverna.

Aj, vad gör ni? utropar Mia när hon får ett suddgummi i huvudet.
Någon sekund efteråt kommer ytterligare ett flygande och träffar henne
igen. Kan ni lägga av? Svante ropar vadå, det var inte vi. Mia reser
sig upp nähä, vem var det då? Dennis säger att det kanske var tomten.
Det går någon minut. Nu kommer ett större suddgummi flygande rakt i
Bettans ben det är inte roligt, kan ni lägga av? Svante skrattar till men
vad ni var surfittor då! Ytterligare några minuter går. Ett till
suddgummi sprättas av pojkarna men detta studsar på flickornas bord.
Men lägg av då ropar Bettan. Dennis harklar sig håll käft hora. Bettan
säger vadådå? Dennis menar att det är typiskt tjejer att inte uppskatta
lite skämt och bli sura över minsta lilla. Han tycker att lite får man väl
tåla.

*

Nina berättar om en händelse då hon senast var på stan och Lina, Nina
och Solveig skrattar högt. Hon gestikulerar och stolen åker i golvet.
Flickorna fortsätter att skratta. Bjarne är nyfiken vad är det som är så
jävla roligt? Nina skrattar bara en sak. Lina hänger på Ninas historia
och berättar om en liknande händelse som hon var med om veckan
innan. Flickorna börjar återigen skratta högt och Nina stampar med
fötterna i golvet då hon skrattar så mycket. Bjarne och Wille
återkommer med sin nyfikenhet och känner sig störda av flickorna. Ni
låter som kärringar på en syjunta, vad babblar ni om? Solveig säger
att det är några roliga historier som de hade berättat för varandra. Wille
menar att det är så typiskt tjejer att bete sig så fjolligt, larva sig på det
där sättet. Nina menar att de behöver ju inte lyssna, så högljutt var det
inte. Wille flinar och tittar på flickorna ni beter er som riktiga horor.

*

Fan vad ni lever om ropar Patrik till Cissi, Vickan, Linn och Katrin i
5F. Flickorna nynnar refränger från kända låtar och ska samtidigt gissa
på rätt låt. Vickan säger ni kan ju vara med och gissa eller nynna en
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refräng. Danne är inte så överförtjust ”jo, tjena, det där är för
kärringar”. Linn menar att det är väl inget tjejigt i att ha lite kul och
sjunga. Danne tycker att om de ska ägna sig åt sådana där
kärringaktiviteter kan de hålla nere ljudnivån. Cissi menar att de måste
få ha lite roligt. Flickorna fortsätter att nynna. Pojkarna får nog efter
ett tag, gör sig till och härmar deras röster. Flickorna dämpar sig lite
men fortsätter sin aktivitet. Danne börjar vicka på stolen och säger till
slut era horor, lägg av nu, ni förpestar hela rummet! Flickorna dämpar
sig och Linn säger vad ni är tråkiga.

*

Har ni nå papper över? ropar Bengt till flickorna längre bort i
korridoren. Katrin skakar på huvudet nej, vi använder de vi har. Bengt
ser fundersam ut ni ljuger, det ligger ju massa tomma på bordet. Cissi
säger att det är papper de har i reserv. Bengt tycker de är snåla typiskt
för tjejer att snåla. Han går in i klassrummet och kommer ut med en
hel bunt vita papper. Ja, vi snålar då inte, vi är inte sånna. Efter en
stund frågar Nisse om han kan låna några färgpennor av flickorna. Nej,
vi använder dom svarar Linn. Nisse blir irriterad men vad fan, snålar ni
om allt? Snålkorvar. Cissi menar att de själva behöver dem och
pojkarna bara kastar omkring pennorna. Vi har varit med förr säger
Katrin. Nisse brusar upp jävla surfittor är ni, SURFITTOR!

En vanlig syn jag möter är att pojkarna stör flickorna i deras
aktiviteter och inte vice versa, vilket bekräftas av andra forskare (se
Scarborough Voss, 1997; Thorne, 1993). Detta sker genom att
pojkarna kastar suddgummin, ifrågasätter flickornas aktiviteter eller
kommer över för att låna någonting, exempelvis en penna, ett papper
eller ett suddgummi. Detta kan relateras och jämföras med den typ av
gränsarbete Thorne (1993) benämner för ”invasion” där pojkarna, vid
upprepade tillfällen, invaderar flickornas aktiviteter. Pojkarna blir
dock bemötta av flickorna med ett svalnande intresse där de inte alls
är särskilt intresserade av pojkarnas intrång. Vid en av situationerna
inbjuds pojkarna att delta i dessa aktiviteter. Vickan undrar om de ska
vara med och nynna och gissa på låtar men pojkarna tackar nej och
menar att de inte ägnar sig åt sådana kärringaktiviteter. Flickorna
berättar i efterhand att de vet att pojkarna inte vill vara med men det är
ett bra sätt att få dem att lämna flickorna ifred. Flickornas agerande:
att låtsas inbjuda pojkarna i sina aktiviteter, tala om att de ska lägga av
(när pojkarna kastar suddgummin) samt vägra att låna ut penna eller
papper kan i jämförelse med andra studier därför bli förståeligt. Både
Goodwin (2001), i hennes studie bland afro-amerikanska flickor och
pojkar, och Thorne (1993) visar i sina studier hur flickor försöker
hindra pojkar att delta i deras aktiviteter, vilket bland annat i Thornes
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studie visar sig genom att flickor jagar bort pojkar. Därmed tolkar jag
flickornas ageranden gentemot pojkarna som en strategi flickor
använder sig av för att utesluta pojkar från sina aktiviteter och för att
få vara ifred.

Pojkarna hämnas genom att förolämpa flickorna för horor, kärringar,
surfittor och fjollor. Detta vill de legitimera med hänvisning till
flickornas ”kvinnliga” aktiviteter och egenskaper. Till exempel att
vara snåla, skratta och prata mycket och högt, nynna och sjunga låtar
samt inte uppskatta deras skämt. Pojkarna anser att det är
kärringaktiviteter och jämför det med syjunta vilket Bjarne och Wille
efteråt tar avstånd ifrån: syjunta är ingenting dom vill bli förknippad
med. Det känns inte särskilt manligt. Pojkarna, i enlighet med Thornes
(1993) forskning, framkallar genusstereotyper genom att genusifiera
(Thurén, 2002) och könskoda (Connell, 1996d) flickornas aktiviteter
som typiskt feminina. De uttrycker en maskulinitet där de skiljer sig
själva från flickor och visar att det är någonting man som pojke ska ta
avstånd ifrån. Detta kan jämföras med andra studier som har lyft fram
hur pojkar, genom att göra sig roliga över flickors aktiviteter och reta
dem i dessa, konstruerar, etablerar och upprätthåller gränser mellan
könen (Tholander, 2002; Scarborough Voss, 1997; Thorne, 1993; Eder
1991). I mitt material tycks benämningarna skapa och bekräfta gränser
mellan könen och fyller då en gränsbevakande funktion i görandet av
kön. De beteenden och ageranden pojkarna pekar ut som feminina och
kärringaktiga är ytterligare egenskaper som inte är önskvärda och
socialt belönande i skolmiljön. Balansgången för pojkarna att förhålla
sig till den hegemoniska maskuliniteten kan därför ses som svårare
och svårare att bemästra.

En eftermiddag under en lektion i svenska avslöjade pojkarna för mig
varför flickor inte ska tillåtas dominera i rummet med sina fjolligheter.
Folk kan ju tro att vi också är kärringar, vi måste markera då.
Fan…det är nog att tjejerna dominerar i klassrummet. Rädslan att
uppfattas som feminin av andra var påtaglig, likaså att korridoren, till
skillnad mot klassrummet, inte ska vara ett rum som domineras och
kontrolleras av flickorna. Jag tolkar därför pojkarnas användning av
benämningarna hora, kärring, surfitta och fjolla gentemot flickorna
som ett dominansmönster där de i korridoren försöker neutralisera
balansen mellan det feminina och maskulina i rummet. Med andra ord,
att motverka flickornas dominans i ett rum som av pojkarna uppfattas
som ett neutralt rum på grund av att varken flickorna eller pojkarna
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gynnas eller missgynnas. Hur flickorna påverkas av att bli benämnda i
korridoren visar sig på liknande sätt som i klassrummet: en
anpassningsbar och icke anpassningsbar femininitet. Lina, Nina och
Solveig i 5D och Cissi, Vickan, Linn och Katrin i 5F avslutar och
byter aktiviteter efter att pojkarna anser att de beter sig som horor. Vid
ett annat tillfälle anpassar sig inte Mia och Bettan i 5D, Katrin, Cissi
och Linn i 5F genom att vägra ge pojkarna papper och pennor och att
ej acceptera att de kastar suddgummin på dem. Det verkar som att den
aktivitet de ägnar sig åt spelar en avgörande roll beträffande vilken av
dessa två femininiteter som ska bemöta pojkarnas förolämpningar. Att
flickorna ena gången ibland anpassar sig och den andra gången inte,
tolkar jag som att flickorna i två av situationerna ägnar sig åt
skolarbete och därmed vet att de i denna aktivitet är överlägsna
pojkarna. Deras självförtroende avgör hur mycket de tar åt sig. När de
ägnar sig åt andra aktiviteter där de inte är överlägsna, tycks de
anpassa sig.

Kapitelsammanfattning

I korridoren, som ligger i direkt anslutning till klassrummet, tillåts och
väljer under lektionstid, flickor och pojkar att sitta könsuppdelat i
kamratgrupper. Det centrala är att vara sysselsatta av att göra kön. I
denna process är makt, hierarki och heterosexualitet
huvudkomponenter. I ”pojkarnas hörna” används benämningar som
hora, kärring och bög då pojkar konstruerar det hegemoniska
maskulinitetsidealet i förhållande till homosexualitet och femininitet
(jfr Redman and Mac an Ghaill, 1997; Mac an Ghaill, 1995; Willis,
1977). I denna process blir olika genusrelationer mellan
maskulinitetspositionerna särskilt synliga. Maktrelationer synliggörs
då benämningarna används som dominansmönster i språkliga
aktiviteter såsom förolämpningar och i skvaller. Symboliska relationer
framträder då benämningarna blir språkliga koder som synliggör
avvikande beteenden. Därmed har även emotionella mönster
synliggjorts. Till exempel då pojkar att ritar med fel färger eller då
professionella ishockeyspelare visar svaghet då de förlorar
ishockeymatcher.

Maktrelationerna blir särskilt påtagliga då det, i likhet med Connell
(1996a), skapas en inre relationshierarki där den som avviker från den
hegemoniska maskuliniteten åker in i en komplex process. De
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pojkar/män som utsätts för skvaller positioneras i en underordnad
maskulinitetsposition medan de pojkar som utsätts för förolämpningar
har en möjlighet, beroende på om de visar upp en anpassningsbar eller
icke anpassningsbar maskulinitet, att tangera olika positioner i
maskulinitetshierarkin: underordnad, delaktig och hegemonisk. Att
pojkarna dagligen åker i denna process tycks i likhet med Connell
(1996a) och Connell och Messerschmidt (2005) visa på hur
svåruppnåeligt det hegemoniska maskulinitetsidealet är.

Några meter bort i ”flickornas hörna”, konstrueras två hierarkiskt
ordnade femininiteter: den ”tuffa” och den ”mesiga” femininiteten.
Skvaller om varandras avvikande beteenden och deras sätt att vara och
hantera sina kroppar var regelbundna handlingar, något som även
synliggjorde symboliska relationer dem emellan. För de ”tuffa”
flickorna, vilka återfinns i den betonade femininitetspositionen,
tycktes en rådande konsumistisk kultur (tidningar, tv, radio, Internet
etc) påverka konstruktionen av en betonad femininitet där
flickor/kvinnor framställs som smala och vackra i syfte att vara
heterosexuellt åtråvärda (jfr Renold, 2005; Öqvist, 2003; Featherstone,
1994; Bengs, 2000). Centrala komponenter i denna process, vilken
tycks starta i övergången mellan år 3 och år 4, är den livsviktige
pojkvännen och en görbar kropp. Smink, tajta- och modekläder,
”rätta” kroppsstorleken, utseende och hår blir koder som framhålls i
symboliska relationer i vilka skillnad mellan två femininiteter och
konstruktionen av det normerande idealet synliggörs. De ”tuffa”
flickornas besatthet av att vara subjekt, objekt och agenter för en
heterosexuell manlig värderande blick framställer dem som aktiva
agenter i understödandet av den hegemoniska maskuliniteten. För
detta kritiseras de öppet av de ”mesiga” flickorna. Dessa blir i sin tur
positionerade i den underordnade femininitetspositionen (jfr Renold,
2005; Paechter, 1998) av de ”tuffa” flickorna på grund av total
okvinnlighet och avsaknad av normerande ideal. Till skillnad mot
pojkarna tycks flickorna vara mer rörliga mellan de två
femininitetspositionerna. En trolig orsak verkar vara att de ”mesiga”
flickorna gör motstånd mot den betonade femininiteten och dess
normerande ideal medan de ”tuffa” flickorna hyllar och ser upp till
den.

Samtidigt som flickor och pojkar konstruerar femininiteter och
maskuliniteter i sina respektive hörnor, framstår gränsöverskridandet
mellan hörnorna i korridoren som ytterligare en genusskapade praktik.
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De emotionella relationerna och arbetsdelningen (Connell, 1996d) blir
särskilt tydliga då flickornas beteenden (snålhet, skratta högt, prata
mycket och högt, nynna, sjunga låtar, inte uppskatta skämt) uppfattas
som syjunta och blir alltför dominanta inslag i rummet. I samband
med att pojkarna tonar ner dessa synliggörs makt- och symboliska
relationer (Connell, 1996d). Förolämpningar som hora och kärring
används som dominansmönster i ett gränsarbete (Thorne, 1993). De
blir en språklig kod i ett försök att neutralisera kontrollen mellan
femininitet och maskulinitet i ett rum vilket av pojkarna uppfattas som
ett neutralt rum där varken flickor eller pojkar gynnas eller
missgynnas. I likhet med i klassrummet svarar flickorna både med en
anpassnings- och en icke anpassningsbar femininitet. Därigenom både
understödjer och icke understödjer de den hegemoniska
maskuliniteten. Den icke anpassningsbara femininiteten utesluter
pojkar från flickors aktiviteter och den anpassningsbara avslutar den
pågående aktiviteten mot en annan mindre dominant. Den aktivitet
flickorna ägnar sig åt visar sig ha stor betydelse för vilken femininitet
de responderar med.

Fortsättningsvis kommer vi i nästkommande kapitel förflytta oss till
idrotten för att se hur femininiteter och maskuliniteter görs på den
plats i skolmiljön vilken förknippas med sport.
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Kapitel 8

IDROTTEN: multipla hegemoniska
maskuliniteter och multipla betonade

femininiteter

Efter att tidigare ha fokuserat på klassrum och korridor, som står i
direkt anknytning till varandra, kommer detta kapitel fokusera på att
beskriva och analysera hur benämningar som hora och kärring bidrar
till att göra femininiteter och maskuliniteter på idrotten.

”Många har en stark bild av ’skolgympan’ utifrån sina egna
erfarenheter från skoltiden”, skriver Håkan Larsson i inledningen till
Idrott och hälsa – manlighetens bastion i skolan (2005, s. 95). En
eftermiddag satt jag inför dagens idrottslektion i omklädningsrummet
tillsammans med flickorna i klass 5E. Kajsa frågade om jag tyckte om
idrotten när jag gick i skolan. Jag lutade mig mot väggen och försökte
erinra mig om hur jag egentligen upplevde den. Jag log för mig själv
när olika minnen dök upp och svarade att ”gympan” var nog ett av de
roligaste ämnena i skolan. Kajsa kunde inte förstå tyckte du, då kan ni
inte ha haft tillsammans med killarna. Så kom jag på mig själv att jag
satt och tänkte på hur det var på högstadiet, då vi inte hade idrott
tillsammans med pojkarna utan det var särundervisning. Jag började
tänka efter igen, hur var det på mellanstadiet? Ja, det var trist eftersom
pojkarna ständigt sprang in i flickornas omklädningsrum och
spionerade när vi duschade. En gång blev jag injagad i bastun av tre
pojkar och hann precis få tag på handduken. De hade bestämt sig för
att dra av den, men jag bad dem ”dra åt helvete”. Än idag minns jag
ordagrant att jag fick till svar du ska få igen, du sänkte oss, fick oss att
framstå som idioter. Jag kommer ihåg att jag, för att slippa bli näckad,
svarade förlåt då.  En av pojkarna svarade precis, så ska det va. Sedan
vände de på klacken och gick sin väg. Kajsa puttade plötsligt till mig
och tyckte att det såg ut som jag befann mig någon annanstans. Jag
harklade mig och sade för mig själv, som en slags reaktion på vad jag
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nyss gått igenom, nä det var nog inte alltid så kul. Kajsa tittade
förvånat på mig ha, där ser du.

Idrotten är ett skolämne som av många forskare definierats som
pojkarnas territorium på grund av att fysisk styrka, tuffhet och
tävlingsinriktning närmast ses som förväntat och accepteras hos pojkar
(Holm, 2008, Carli, 2004; Paechter, 2003; Connell, 1996c; Parker,
1996). Sport är enligt Connell (1996d) en av de starkaste
strömvirvlarna i skolan som flickor och pojkar måste förhålla sig till
på ett eller annat sätt. Han menar att det i sportaktiviteter framträder
en dominerande maskulinitet och olika former av femininiteter och
maskuliniteter som aktivt understödjer sig denna. Vid tanke på bilden
av min egen ”skolgympa” blev det, när jag satt där i bastun, tydligt att
idrotten är pojkarnas territorium och att pojkarna uppfattade det som
om jag sänkt dem med mina två mål i fotbollsmatchen. Under en
stund hade de känt sig underordnade femininitet men mitt ”förlåt då” i
bastun återställde jag ordningen. Jag underordnade mig pojkarna helt
enkelt och understödde därmed den hegemoniska maskuliniteten.

Nedan beskrivs hur benämningar som hora och kärring fungerar
stigmatiserande på skolidrotten samt hur dessa benämningar fungerar
reglerande hierarkiskt, såväl mellan maskuliniteter som mellan
maskulinitet och femininitet.

Prestation i grupp
Fotbollsmatch i 5D – tjejerna mot killarna

Medan eleverna i 5D rusar mot omklädningsrummet för att byta om
inför dagens idrottspass går jag till personalrummet för att ta på mig
ytterkläder. Eleverna samlas en stund senare på läktaren vid
fotbollsplanen. Den manliga idrottsläraren, Lasse, kommer gående mot
läktaren med en fotboll under armen det blir fotboll idag! Bjarne ropar
direkt tjejerna mot killarna! Resterande pojkar hakar på ja, kom igen
då! Flickorna sitter tysta, Mia pillar på naglarna kan vi inte spela i
vanliga lag istället? Pojkarna skruvar på sig, Dennis viftar uppgivet
med armarna jamen vad fan, det gör vi ju alltid, kom igen nu för fan.
Flickorna funderar och tittar på varandra. Bettan försöker få de övriga
flickorna att gå med på förslaget kom igen, vi spelar ju fotboll några
stycken. Flickorna går till slut med på att spela mot pojkarna. Eleverna
placerar ut sig på varsin planhalva och utser en målvakt. Lasse blåser i
pipan och säger till en flicka och en pojke att de ska vara beredda när
han gör uppkast med bollen. Pojkarna vinner. Hälften av flickorna står
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stilla på fotbollsplanen resterande springer mot bollföraren. Så ser det
ut ungefär hela matchen.

Efter cirka fem minuter börjar pojkarna bli otåliga, de har inte gjort
något mål. Flickorna passar mycket medan pojkarna dribblar och gör
det mesta individuellt. Detta gör att flickorna lättare kan ta bollen av
pojkarna. När pojkarna blir av med bollen knuffar de till flickorna eller
ger eftersparkar så de blir irriterade och arga. Lasse som agerar domare
uppmanar flickorna upp med huvudet, kämpa och jobba på istället för
gnälla. Flickorna försöker peppa varandra kom igen nu tjejer, vi måste
röra oss mer på planen och bra jobbat tjejer samt vi klarar det här, vi
passar mer inom laget. Pojkarna vill nu ha ett mål och de blir irriterade
på varandra när någon blir av med bollen. Då låter det inga horfasoner
nu och spela inte som en kärring nu och hur fan kan du bli av med
bollen till en tjej samt du beter dig som en jävla hora med bollen.

Pojkarna har bollen i flickornas straffområde. Mia försöker ta den av
Bjarne. Han ramlar din jävla surfitta vad gör du?? Domaren blåser
straff. Mia blir arg och frågar domaren varför han blåste straff. Bjarne
säger jävla horor spelar ni som, du är en sopa. Pojkarna gör mål på
straffen och det står 1-0. Nina kommer till mig killarna bara tjafsar
och är otrevliga, en sparkade Bettan på benet så hon fick blåmärke,
det blev inte ens frispark och killarna får straff. Hon går tillbaka och
deltar i spelet. Solveig tar av Staffan bollen. Det slutar med inkast som
tilldelas flickorna. Pojkarna protesterar. Flickorna säger att det nu är
dömt och att det är deras. Pojkarna blir irriterade jävla surfittor är vad
ni är.

De flickor som är mer passiva uppmanas att bli mer aktiva i spelet jag
vet att ni kan, om vi alla hjälps åt så vinner vi det här och vi är alla
bra om vi hjälps åt samt vill vi inte vinna över killarna? Kristin som är
mer passiv får en boll på sig. Hon sparkar iväg den till Lina, en av de
mer aktiva flickorna. Hon säger bra passat, Kristin, kom igen, häng
med i anfallet.

När det gått ungefär 20 minuter av matchen kommer Lina fram till mig
jag ids inte va mer nå mer nu, det är inge roligt, killarna bara gnäller,
gör fula saker. Hon springer tillbaka ut på fotbollsplanen. Pojkarna gör
ytterligare två mål. Nu kommer Nina tillbaka till mig jag är så less på
att spela, det är inge roligt. Pojkarna säger fula saker, sparkas och
knuffas. Domaren bryr sig ju inte. Även Bettan och Maggan ansluter
till mig nu är vi surfittor också, hur mycket skit ska vi behöva ta? Hade
det varit VM hade hela bunten fått rött kort för länge sen. Plötsligt får
Lina en boll rakt i ansiktet. Hon börjar gråta och går av planen. Alla
flickor springer direkt fram till henne för att se hur det gick. Dennis
och Kent kommer fram efter ett tag, skrattar och förklarar att bollen
flög rakt i nyllet. Bettan reagerar och Simon som gjorde det bara står
där som ett fån och bryr sig inte, bara går därifrån. Nu är det kalabalik
och idrottsläraren försöker lugna ner alla elever. Han avbryter matchen,
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förklarar att pojkarna har vunnit och avslutas med att alla får springa
ett varv runt fotbollsplanen.

Basketmatch i 5E

Eleverna i 5E ska öva inför en basket cup i vilken alla skolor i
kommunen ska deltaga. Eleverna delas in i två olika lag. Malin och
Janne utses till lagledare av idrottsläraren och får i uppgift att ta ut sitt
lag. Flera elever har åsikter om vem lagkaptenerna ska välja. Janne
väljer först Henke och sedan Lukas. Malin väljer Klas i första hand och
sedan Andreas. Nu är det några få pojkar och alla flickor kvar att välja.
Första flickan att väljas in i ett lag är Hanna. Innan valet resonerar
Janne högt med de övriga två pojkarna i laget: Jag tror vi tar Hanna,
hon är bäst av tjejerna. Sen tar vi Tobbe om han är kvar.

Tre elever i varje lag sitter på avbytarbänken. Janne och Klas möter
varandra i uppkastet. Janne vinner bollen. Ganska snabbt kastar Henke
bollen i korgen och tar två poäng till laget. Klas reagerar starkt mot
Andreas som han ansåg missade markeringen av Henke totalt: men va
fan, det där skulle du ha tagit, jävla kärringspelande. Elin försöker
uppmuntra Andreas: kom igen, du tar han nästa gång! Flera av
flickorna uppmuntrar sina lagkamrater i situationer när de gör något
bra men även mindre bra bra skott, det är inte så lätt att sätta den från
det avståndet och kom igen, du sätter den nästa gång samt nu kämpar
vi allihop. Pojkarna passar inte så mycket till flickorna utan mest till
pojkarna i laget. Helst vill de göra allting själva vilket ofta resulterar i
att de blir av med bollen. Tea ropar högt till Klas som har bollen Jag är
fri, pass! Haaalllåååå, passa då!. Klas dribblar bort bollen. Jag var ju
fri, varför passade du inte?? Klas säger surkärring, du hade ändå
aldrig satt den, vem tror du att du är? Efter cirka tio minuter springer
Lukas med bollen. Henke ropar att han vill ha ett pass. Lukas vill själv
gå mot mål men springer in i Tobbe och de två sliter i bollen i varsin
ände. Båda vägrar släppa den och de hamnar liggande på golvet i något
som liknar en brottningsmatch. Pojkarna i de båda lagen ropar åt dem:
kom igen nu, visa att du inte är nån kärring nu och är du klen eller?
Och inga kärringtag för fan samt förlorar du det där är du en jävla
hora.

Idrottsläraren bryter och det blir uppkast. Jessica har bollen. Pojkarna
ropar att hon ska passa. Hon blir förvirrad av alla som ropar så hon vet
inte riktigt till vem hon ska passa. Medan hon funderar hinner Janne ta
av henne bollen, springer mot korgen och gör mål. Klas blir irriterad va
fan, jag sa ju att du skulle passa, sådär går det när tjejer har bollen,
kärringar! Jessica säger du blev ju nyss av med bollen till Andreas,
gör det bättre själv då. Klas vänder sig mot Jessica medan hon går till
avbytarbänken: hora!
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Basketmatch i 5F

Bengt, Niklas, Patrik, Danne och Nisse springer omkring i idrottshallen
och kastar basketbollar på varandra. Linn, Terese, Katrin, Ebba och
Vickan sitter på en bänk och pratar om ett tv-program som visats
kvällen innan. Åsa, Lotta och Marie står lutade mot väggen en bit bort
och övar på några danssteg. Idrottsläraren kommer in i rummet och ber
alla att sätta sig ner. Eleverna som redan var förberedda på basket delas
in i två lag, ett med röda västar och det andra med gröna.

Kom igen nu, nu spelar vi inte som kärringar, vi vill väl vinna va?!
Danne uppmanar sina lagkamrater att vinna matchen. Kort efter
uppkastet får Knut bollen, några lagkamrater ropar passa då, passa för
fan, jag är fri. Knut väljer att själv gå med bollen men dribblar bort sig
jag var ju fri, fan du spelar ju som en kärring säger Jens. Matchen
fortsätter och de båda lagen gör mål. Terese har satt många skott i
korgen men får inte så mycket uppmuntran av pojkarna, bara av
flickorna som tycker hon spelar bra och har bra skott. Jag sitter bredvid
Bengt på avbytarbänken som kommenterar matchen det är ju skandal
att tjejerna ska göra målen, hur manliga är vi på en skala?? Han ropar
högt åt pojkarna ute på planen va fan, sänker vi oss så lågt att vi låter
tjejerna göra målen?

Idrottsläraren har precis lämnat eleverna för en stund. Patrik dribblar
och ska själv gå mot mål. Han blir av med bollen till Katrin din jävla
hora, vad gör du?? Katrin passar vidare till Danne som gör mål. Åsa
sitter nu bredvid mig på avbytarbänken och blir upprörd över Patriks
utspel mot Katrin är det inte märkligt att bli kallad hora för att man tar
av en bollen, hade det varit en kille hade han inte brytt sig. Knut har
bollen, dribblar bort sig och Jens fångar upp den. Nisse blir irriterad på
Knut du skulle ha passat, fan jag var ju fri, inga kärringfasoner nu!
Idrottsläraren har återkommit och matchen lider snart mot sitt slut.
Terese är glad över att hennes lag har vunnit och sträcker armarna i
luften och ropar fan vad bra vi är! Patrik går förbi henne mot
omklädningsrummet håll käft din hora.

Exemplen synliggör två olika lagkonstellationer: fotbollsmatchen
”tjejerna mot killarna” och basketmatcherna mixat flickor och pojkar.
Just ”tjejerna mot killarna” är enligt Thorne (1993) ett vanligt
fenomen när eleverna själva får sätta ihop sina aktiviteter. I min studie
blev detta också påtagligt då förslaget alltid kom upp när eleverna
skulle tävla mot varandra i lag. Oavsett om det är ”tjejerna mot
killarna” eller mixade lag har flickorna och pojkarna olika
förhållningssätt när de utövar aktiviteterna, något som stämmer med
tidigare forskning. Den visar att flickor visar upp en femininitet som
kan jämföras med en moralisk ordning om att vara omhändertagande
och relationsorienterade (Larsson, 2001; Brown & Gilligan, 1992;
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Gilligan, 1982) där de stöttar, uppmuntrar och hjälper sina
lagkamrater, medan pojkarna visar upp en maskulinitet såsom styrka,
hårdhet, aggression, skicklighet och dominans (Connell, 1996a;
Messner & Sabo, 1994; Adler & Adler, 1992). Detta framkommer
genom deras ständiga kontroll och markering av varandras beteenden:
du spelar som en kärring och du beter dig som en hora med bollen.

Pojkarna kontrollerar och markerar dock inte bara varandras
beteenden på idrotten, utan även flickornas. I likhet med Holm (2008)
visar hon hur idrotten är pojkarnas domän (se även Carli, 2004;
Paetchter, 2003; Connell, 1996d; Parker, 1996) där fysiska skillnader
mellan flickor och pojkar blir särskilt påtagliga och där flickor får
känna av att pojkar är starkare. I hennes studie förekom benämningar
som hora, kärring och bög endast vid något enstaka tillfälle i
skolmiljön. De gånger orden hördes var det mest i form av skämt
kompisar emellan, eller som kraftuttryck när någon blev arg. Istället
beskriver hon hur pojkar på ett förnedrande sätt på idrotten markerar
sitt sportsliga övertag gentemot flickorna. Detta gör de bland annat
genom att lägga sig ner på planen och gäspa för att förlöjliga flickorna
och markera sin överlägsenhet. De använder sitt sportsliga övertag till
att trycka ner flickor som grupp. Då pojkarna såg just fotbollen som
”sin sport” var de måna om att markera sin överlägsenhet genom att
hävda att ”killar är bäst”. Det var något som även blev tydligt i min
studie tjejerna ska inte tro att dom är bättre än vi, det måste liksom
framgå. Till skillnad från Holm, blev det i min studie benämningarna
som fungerade som markörer när pojkarna markerade sina sportsliga
övertag. Flickorna tycktes också vara medvetna om vad som utlöste
pojkarnas användning av benämningarna pojkarnas ilska över att vi
tjejer visar oss vara bättre är orsaken.

I en artikel om kvinnors kroppar skriver Young att ”det är som om vi
kvinnor i idrottsliga sammanhang föreställde oss att vi var omgivna av
gränser som vi inte får överträda” (Young, 2000 s. 262). Vad är det då
flickor och pojkar bör undvika för att bli benämnd för hora och
kärring? Exemplen synliggör att flickorna blir förolämpade om de tar
bollen av pojkarna, bryter deras passningsspel, om de har bollen och
inte passar den till en pojke tillräckligt snabbt eller på något annat sätt
hindrar pojkarna från att göra mål. För pojkarnas del handlar det om
att inte brista i sin fysiska styrka, inte missa bollen, inte bli av med
bollen, inte passa i tid eller skjuta ett löst och dåligt skott. Det kan
urskiljas en skillnad i hur benämningarna används beroende på kön:
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för flickorna är benämningarna ofta i fokus när de tar av pojkarna
någonting till skillnad från pojkarna som blir av med någonting.

I en artikel i Svensk idrottsforskning med titeln Att vara landslagstjej
och läcker eller bara sorglig att se understryker Redelius (1999), att
då kvinnor framhäver sin könsidentitet ska den ses som en markering
av att man ägnar sig åt en manlig aktivitet utan att därmed själv
framstå som maskulin. I relation till min studie kan det förstås som att
när flickorna tar av pojkarna bollen, blir de förolämpade hora och
kärring eftersom de framställs som maskulina genom att visa upp
fysisk styrka, en egenskap som tillhör det sportsliga hegemoniska
maskulinitetsidealet. I samma ögonblick framställs pojken som blev
av med bollen som feminin genom att han visar upp en egenskap av
att vara fysiskt svag, vilket härleds till femininitet. Pojkarna har
därmed, för ett ögonblick, förlorat kontrollen om den fysiska styrkan
till flickorna. Deras användning av benämningarna gentemot flickorna
på idrotten kan därför sägas äga rum då pojkarna försöker ta igen den
förlorade styrkan och, för en stund, återta och försvara kontrollen i ett
rum där de från början besitter kontroll genom att det är deras
territorium.

Maskulinitet - ett görande i team

På det sätt uttrycket ”sports success is success at being masculine”
(Willis, 1977 s. 122) införlivades av pojkarna, märktes inte minst då
de använde benämningar som hora och kärring mellan varandra och
då speciellt när de blev av med någonting. Till exempel när Tobbe och
Lukas brottas och försöker ta bollen av varandra. De blir förvarnade
att den som blir av med bollen är en kärring eller hora. Eller Nisse
som tycker Knut är en kärring för att han blev av med basketbollen till
Jens. Efter fotbollsmatchen i 5D och basketmatchen i 5F, samtalade
jag med några av pojkarna på väg till omklädningsrummet. De talade
om vikten av att uppträda på ett korrekt sätt för att inte uppfattas som
feminina och avvika från det sportsliga hegemoniska idealet uppträder
man som en kärring måste man säga till, vi är inga tjejer heller.
Svante menade att överhuvudtaget bete sig som en tjej på
fotbollsplanen gick emot regelverket det går emot alla regler att killar
beter sig som en tjej. Ronny fyllde i då är man en riktig svikare. Klas,
Patrik och Bengt menade att killar dessutom är bättre än tjejer i idrott
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och mycket starkare. Därför blir det som han uttryckte mer naturligt
att tjejer missar bollar, ingen förväntar sig något annat.

I föregående kapitel beskrevs pojkarnas användning av
benämningarna mellan varandra bland annat som ett gränsarbete där
de kontrollerar och markerar varandra när de uppfattas som feminina
och när den hegemoniska maskuliniteten är under hot. Här på idrotten
upptäcktes att deras konstruktion av maskulinitet även sker genom ett
samarbete mellan pojkarna inom gruppen. Detta märktes inte minst
genom det som utgjorde huvudkärnan i deras resonemang: talet om
vikten av att förhålla sig till olika normer ur en kollektiv aspekt. De
talar inte om individens förhållande till olika normer utan om
pojkarnas förhållande till dem. Det vittnar om en slags ”osynlig”
överenskommelse mellan pojkarna vilket karakteriserar de
grundläggande beståndsdelarna i det Goffman (2004 s. 75 [1959])
beskriver som samarbete i team. Han använder begreppet för att
beskriva hur medlemmar i en grupp framför det han kallat
intrycksstyrning, där språkliga uttryck används för att traditionen
inom gruppen kräver det. Det blir tydligt att de normer pojkarna
uppger att de måste förhålla sig till, är generella och stereotypa
föreställningar om manliga och kvinnliga ideal och som utgör
traditioner pojkarna inom gruppen måste förhålla sig till.

För att få en förståelse till varför benämningarna används i ett
samarbete mellan pojkarna i gruppen, går jag till de två grundläggande
beståndsdelarna Goffman lyfter fram för förståelsen av medlemmars
agerande i ett team. För det första att medlemmarna är ömsesidigt
beroende av varandra och för det andra, att medlemmarna i gruppen
måste samarbeta för att upprätthålla en given definition av situationen.
Om vi ser till fotbollsmatchen i klass 5D och basketmatcherna i klass
5E och 5F, spelar pojkarna i ett lag och representerar därigenom en
grupp. För att vinna en match är alla i laget beroende av att samtliga
spelare presterar som förväntat. Detta gör att alla i gruppen/laget står i
beroendeställning till varandras prestationer. En individs misstag (att
bli av med bollen) missgynnar alla i gruppen/laget och en annan
pojkes framgång (gör mål) gynnar alla. Connell (1996a) menar att då
två grupper ställs mot varandra, är det bara den grupp som bibehåller
den rådande normen som förblir hegemonisk. Det är därför viktigt att
uppträda på ”rätt” sätt då ett individuellt misstag kan leda till att alla
pojkar i gruppen/laget, för en stund, förlorar hegemonin och
automatiskt underordnas den andra gruppen som förblir hegemonisk.
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Användningen av benämningarna blir därför ett språkligt uttryck mot
den enskilda individen då denne, genom ett misstag, riskerar att i
gruppen ställa alla pojkars maskulinitet i fara. Det gemensamma
motivet för samarbetet i gruppen handlar i slutändan om att tala om
för varandra när de inte uppträder i enlighet med det sportsliga
hegemoniska idealet.

Liksom att Connell (1996d), som menar att symboliska relationer kan
synliggöras genom språkliga koder, hävdar lingvisten Jennifer Coates
(2003, 1997) att en nyckelfunktion i språkliga uttryck är att konstruera
genus, vilket män gör genom att använda maskulint kodade
samtalsformer för att iscensätta maskulinitet. I likhet med Coates och
Connells antagande, har benämningarnas användning återigen visat,
att de används som en språklig kod i det samarbete pojkarna ägnar sig
åt för att konstruera och upprätthålla den hegemoniska maskuliniteten.
Benämningarna visar också att de är ett uttryck som är förknippat med
det kvinnliga könet, dels genom att benämningarna i sig är
förknippade med den kvinnliga sexualiteten men också som Klas,
Patrik och Bengt säger: beteendet som benämningarna står för är mer
naturligt och förväntat hos flickor. Det kan jämföras med det
lingvisten Robin Lakoff (1975) och Valerie Walkerdine (1990)
argumenterar för: att feminint och maskulint språk innefattar en
maktaspekt och att ord aldrig har en fixerad innebörd, utan får sin
innebörd i ett relationellt samspel med omgivningen och i den praktik
där de opererar (jfr Connell, 1996a). Det kan i ett större perspektiv
förstås som att pojkarna använder horan och kärringen som ett uttryck,
där de ställer det feminina och maskulina i relation till varandra, och
på så sätt, reproducerar både flickornas underordning men också
pojkarnas underordning i förhållande till varandra. På detta sätt
underordnar benämningarna hora och kärring både flickorna och
pojkarna till den dominerande och heterosexuellt förankrade
manlighetsnormen, den hegemoniska maskuliniteten.

Connell (1996a) och Connell och Messerschmidt (2005) framhåller att
maskuliniteter är föränderliga, variationsrika och att hegemonin alltid
kan utmanas och ersättas med en ny. Connell (1996a) menar också att
en form, en definition, av en maskulinitet vid en viss tidpunkt blir mer
dominerande än andra maskulinitetsformer. Denna dynamik framstår
som central i min studie då jag på idrotten noterade att benämningarna
i vissa aktiviteter användes väldigt sällan. Det var vid aktiviteter då
den enskilda individens prestation stod i fokus som jag upptäckte att
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den hegemoniska maskulinitet som tidigare rådde bland pojkarna på
idrotten ersattes med en ny.

Individuell prestation - omkastade roller

Det är en fin höstdag. Solen skiner och alla elever i 5D väntar på att få
starta uppvärmningen inför friidrotten. Alla femmor på skolan ska
genomföra tre olika aktiviteter klassvis: stöta kula, löpa 60 meter och
längdhopp. Vid varje aktivitet finns en lärare som mäter exakt hur långt
de stöter kulan, hur långt eleverna hoppar och vid 60 meter står läraren
med stoppur vid målgång och antecknar tiden. Elevernas individuella
resultat jämförs med fjolårets för att se om någon förbättring har skett.
Det är obligatorisk närvaro och samma aktivitet upprepas nästa år när
eleverna går i sexan.

Stöta kula

Eleverna gör en gemensam uppvärmning för att sedan ställa sig vid den
aktivitet som respektive klass börjar med. Klass 5D börjar med att stöta
kula. Eleverna ställer sig på led framför banan. Ett måttband är utdraget
för att mäta längden på stötarna. Tre kulor ligger på backen som
eleverna ska stöta med. När eleverna ställer sig i ledet börjar flickorna
prata om hur dåliga de är jag är så dålig, jag kommer inte att kasta
långt och är så svag ni ska få se, inte mer än 10 meter, jag är en klenis
samt jag är så kass på detta, förvänta er inte att jag ska kasta bra och
fan, vad dålig jag är och jag ids inte ta i samt jag är skitdålig på det
här.

Efter att varje elev stött ropar Axel högt hur långt stöten blev och
skriver in deras individuella resultat i klasslistan. Vid nästan varje stöt
som flickorna gjorde blev kommentarerna det var för kort och fan vad
kort det blev, ni ser ju hur svag jag är och ni ser ju, jag varnade er, jag
kan inte kasta långt samt jag är sämst på det här, det blev ju skitdåligt.
När pojkarna stöter blir kommentarerna om de själva och om de övriga
pojkarna i klassen fan vad långt och bra Pelle, grym höjd på bollen och
den gick hårt, jag gjorde helt okej samt såg ni skruven jag fick? Den får
jag vara nöjd med. Alla pojkar hejar på varandra som om de vore ett
lag. För flickorna är det tvärtom, de klagar på sig själva istället för att
berömma varandra.

Längdhopp

Alla står uppställda på led. Nio flickor går eller joggar mot hoppgropen
och går rätt ner i sanden. De får ett hoppmått på 40-50 centimeter i sin
kolumn. Den kvinnliga läraren som står vid hoppgropen blir irriterad
och tycker att de förstör för alla andra genom att vara så negativa.
Kommentarerna om hur dåliga de är, hur ont i benen de har och hur lite
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de orkar engagera sig kommer fram även här jag är så dålig, jag kan
inte hoppa, det blir så kort och det är ingen idé att jag hoppar, blir
ändå bara nån centimenter och jag ids inte, blir ändå inte bra och jag
har ont i foten och då hoppar jag inte långt och ni såg ju hur kort det
blev, typ 40 centimeter samt fan va dåligt men jag hade inte förväntat
mig mer i och för sig. De fem resterande flickorna tar sats och hoppar
bra, en av dem (Maggan) hoppar riktigt långt. Alla pojkar tar i, gör sitt
bästa och hejar på varandra du missade vid avsatsen Kent, men det fixar
du till nästa gång och det blev inte så långt men jag hade rätt bra
avstamp samt deppa inte för att det blev för kort, du får kämpa bättre
nästa hopp. Medan pojkarna försöker sporra varandra till bättre resultat
gör flickorna tvärtemot.

60 meter

Hela klassen står längst nere vid starten. De ska springa två och två och
väljer själva med vem de ska springa. Pojkarna fokuserar, hoppar,
håller värmen i kroppen och peppar varandra. Flickorna står i
smågrupper, pratar och ser inte så intresserade ut. Först ut är Kent och
Ante. De springer med full fart från start och Ante vinner med en halv
sekund yes, det var bra, nästa gång kommer du igen Kent! Oskar och
Jesper frågar ivrigt vilken tid Kent och Ante sprang på. Oskar säger att
den tiden ska han allt ”klå”. När alla pojkar har sprungit en gång står
flickorna på tur.

Mia och Bettan står på startlinjen. Klara, färdiga, gå! De joggar iväg
och småpratar. Mia säger när hon närmar sig mål jag ids inte springa.
Nästa par är Nina och Gunilla. Även de joggar och uttrycker under
vägen jag har ont i benet och jag är förkyld. När de närmar sig målet är
de noga med att båda sätter foten på mållinjen samtidigt och fnittrar.
Den manlige idrottsläraren som tar tid ropar när flickorna springer kom
igen nu tjejer och ta i som grabbarna nu samt ta det på allvar, ni kan
bättre. När flickorna får veta vilka tider de får kommer kommentarer
som fan vad dålig jag är och jag är ju helt värdelös samt jag kan ju inte
springa, så jävla dåligt. Annika och Kristin promenerar i mål, gör sig
ingen brådska och förstår inte varför det är sådan hysteri kring att de
ska springa på tid.

Maggan och Lina har intagit startposition och springer iväg. Det går
fort. Maggan kliver över mållinjen först med Lina tätt efter. Läraren
med tidtagaruret ropar högt ut tiden och tillägger: Maggan har bästa
tiden hittills! Så där tjejer ska det se ut, nu börjar det likna någonting.
Nu har ni nått att bita i grabbar! Ingen av flickorna ger henne en klapp
på axeln eller berömmer henne för en bra insats. Pojkarna har förstått
att en tjej har snabbaste tiden och beslutar sig för att Maggan ska ställas
mot Kent i ett avgörande lopp om vem som är bäst. Maggan tycker det
är okej medan några av flickorna undrar om hon verkligen ska ställa
upp, eftersom hon ändå kommer att förlora. De ställer sig båda på
startlinjen och pojkarna hejar ivrigt på Kent och påminner honom om
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vad som står på spel visa nu att du inte är en tjej och ta det här nu samt
inget kärringlopp nu! Det är ett jämnt lopp men Maggan stryker med
foten först över mållinjen. Kent går direkt därifrån mot längdhoppet
och idrottsläraren säger att det är bäst att alla skyndar sig dit. Inte heller
nu får Maggan något beröm för att hon vann loppet.

Då individuella prestationer står i fokus, uppvisar flickorna och
pojkarna en motstridig bild gentemot den femininitet och maskulinitet
de visade upp när de presterade som medlem i en grupp/ett lag.
Pojkarna, som visade en maskulinitet såsom styrka, hårdhet,
aggression, skicklighet och dominans, bland annat genom sin ständiga
kontroll och markering av varandras beteenden, visar här istället en
maskulinitet som ligger i linje med att vara omhändertagande och
relationsorienterade. De hejar på varandra, uppmuntrar och stöttar
varandra, till exempel då några pojkars kulstötning ansågs vara för
korta eller hamnade snett. De försökte istället lyfta fram något positivt
i prestationen såsom att det trots allt var bra höjd på kulan.

Denna motstridiga bild framkallar en ”sprickbildning” mellan
pojkarnas generella bild av hur de anser att pojkar förväntas uppträda
och förhålla sig i enlighet med den gruppsligt hegemoniska
maskuliniteten, och uppluckringen av densamma i aktiviteter då
individuella prestationer står i fokus. Flickorna som inte ger någon
generell bild av hur de förväntas uppträda på idrotten visar ändå upp
två, i motsats till varandra, olika femininiteter.

Två hegemoniska maskuliniteter: den gruppsliga och
den individuella

En liknande motstridighet återfinns i Håkan Larssons (2001) studie
Iscensättningen av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen
och idrottskvinnan. Han fann tydliga ”sprickor” mellan 16-19 åriga
friidrottande ungdomarnas generella stereotypa föreställningar av
kvinnligt och manligt inom idrotten och hur dessa bilder samtidigt
suddades ut och ersattes av en motsatt bild när ungdomarna beskrev
sig själva och sin egen inställning till idrotten. Den generella bilden av
pojkar som prestationsinriktade, aktiva, utåtriktade, starka möttes av
en generell bild av flickor som relationsorienterade, inåtriktade,
passiva och känslomässiga. Den motsatta bilden när ungdomarna
beskrev sig själva och sin egen inställning till idrotten var att pojkarna
underströk kamratskap, sociala värden och en mer ledig inställning till
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prestationsmomentet, medan flickorna framhöll en mer seriös
inställning till sitt eget idrottande.

En intressant jämförelse med Larssons studie är att de aktiviteter
eleverna i min studie ägnar sig åt då individuell prestation står i fokus,
är just aktiviteter som har sitt säte inom friidrotten (stöta kula,
längdhopp, löpning 60 meter, höjdhopp). Därför blir det intressant att
den maskulinitet pojkarna i hans studie talar om när de beskriver sig
själva och sin egen inställning till idrott, stämmer väl överens med den
maskulinitet pojkarna i min studie visar upp i de aktiviteter då
individuell prestation står i fokus. Efter 60-meterslöpningen, och i
väntan på längdhoppet, satt jag tillsammans med Kent, Bjarne, Ronny
och Wille i 5D på läktaren. De pratade om viljan att hoppa över två
meter i längdhoppet. Men det spelade inte någon roll ifall det blev
under det. Wille ansåg att huvudsaken var att man försökte. Det
spelade mindre roll om det sen inte gick som man tänkt sig det är ju
bara en själv som får lida för det och jag som person som påverkas av
det. Kent ansåg vidare vi har bara oss själv att skylla om någonting
går snett och det är bara jag själv som kan påverka hur bra det blir.
Efter en stund, när både längdhoppet och 60-meterslöpningen var
genomförda, träffade jag återigen pojkarna. Det är skandal att en tjej
springer fortast i klassen. Kent anser att de alla är usla. Hur fan kan vi
sänka oss att bli kärringar? Ronny anser att Kent skämmer ut
allesammans det drabbar oss allihop, Kents kärringlopp framställer
oss allihop som kärringar. Kent menar att om en tjej vunnit då har
ingen sprungit snabbt.

Från att pojkarna talar om en maskulinitet som är omhändertagande
och relationsorienterade, övergår de plötsligt till den maskulinitet som
kontrollerar och markerar varandras beteenden. De börjar använda
benämningar som kärring mellan varandra. Detta skifte sker när Kent
ställs mot Maggan i ett avgörande 60 meterslopp om vem som
springer fortast i klassen. Vad som händer är att istället för att vara en
aktivitet där Kents individuella prestation står i fokus, blir det en
aktivitet som kan liknas vid ”tjejerna mot killarna”. Kent tävlade för
alla pojkar i klassen och Maggan för alla flickor i klassen. Den
individuella aktiviteten övergår istället till en aktivitet mellan två
grupper. Trots att flickorna och pojkarna hela tiden har varit
integrerade tillsammans under aktiviteterna (förutom vid höjdhoppet i
5E) var det först när de två könen ställdes mot varandra som
benämningarna användes. I korridoren visades hur benämningar som
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hora och kärring skapade och utgjorde gränser mellan könen och
utgjorde en funktion i ett gränsarbete. Här på idrotten blir det tydligt
att genusgränser endast aktiveras när två grupper ställs mot varandra,
vilket även Thorne (1993) lyfter fram. Hon framhåller dock att
genusgränser ibland upplöses och vid andra tillfällen skapas och
tydliggörs när flickor och pojkar är tillsammans under mer
avslappnade former, exempelvis när de sitter vid lunchbordet och
pratar eller äter. När de i andra situationer/aktiviteter ställs mot
varandra, aktiveras genusgränserna och ett gränsarbete startar.

Min studie visar att genusgränser aktiveras oavsett om flickor som
grupp ställs mot pojkar som grupp (t. ex fotbollsmatchen i 5D) eller
om flickor och pojkar ingår i samma grupp (t. ex basketmatcherna i
5E och 5F). Det som är avgörande för aktivering av genusgränser och
därmed också användningen av benämningar som hora och kärring, är
huruvida pojkar utövar aktiviteten som medlem i en grupp eller som
enskild individ. Vid utövande av en aktivitet då två grupper ställs mot
varandra aktiveras genusgränser och benämningar som hora och
kärring används flitigt i ett gränsarbete och, som jag skrivit tidigare
även som en språklig kod mot den enskilda individen då denne,
genom ett misstag, riskerar att i gruppen ställa alla pojkars
maskulinitet i fara. Vid utövande av en aktivitet som endast bestod av
den enskilde individen upplöstes genusgränser och benämningarna
användes sällan. Detta resultat gör att den motstridiga bild och
”sprickbildning” som beskrivits hos framförallt pojkarna blir
förståelig.

Den upplösning och aktivering av genusgränser som uppstår i relation
till användandet av benämningar som hora och kärring pekar på, i
likhet med andra forskare som riktat kritik mot existensen av ett
mönster av hegemonisk maskulinitet, att det existerar multipla
hegemoniska maskuliniteter (t.ex Nordberg, 2005; Jefferson, 2002;
Dimetriou, 2001). Det ligger också i linje med Connell och
Messerschmidts (2005) reformulering av begreppet där de föreslår
existensen av variationer av hegemonisk maskulinitet på lokal nivå. På
idrotten blev det tydligt att det utkristalliserades två typer av denna
dominerande maskulinitetsform vilka både utgör varandras motpoler
och stöder varandra. Den ena, som jag valt att benämna den gruppsligt
hegemoniska maskuliniteten, bygger på generella och stereotypa
föreställningar om kvinnligt och manligt och råder då individen utför
en aktivitet som medlem i en grupp/ett lag. Här var fysisk styrka,
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aggression, dominans, hårdhet, liksom att vara aktiv och undvikande
av det feminint kodade, viktiga komponenter (jfr Nordberg, 2005;
Fundberg, 2003; Frosh m.fl., 2002; Connell, 1996; Messner & Sabo,
1994; Adler & Adler, 1992). En avvikelse från någon av dessa, medför
att alla pojkar i gruppen/laget riskerar att få sin maskulinitet ifrågasatt.
Benämningar som hora och kärring används därför som viktiga
komponenter för att tydliggöra de rådande normerna och snabb
återföring till ordningen (jfr Ambjörnsson, 2004; Connell, 1996a).
Den andra, vilken jag benämner den individuellt hegemoniska
maskuliniteten råder då en aktivitet utförs av den enskilda individen
och innefattar ett mer omhändertagande och relationsinriktat
maskulinitetsideal samt tillåter det feminint kodade. Då ingen annan
maskulinitet än den enskilda pojkens riskerar att ifrågasättas, är det
legitimt att bryta mot de gruppsligt hegemoniska maskulinitetsidealen.
Därför fyller benämningarna ingen funktion då det inte existerar en
hierarkisk ordning som pojkarna riskerar att pendla mellan. Pojkarna
väljer istället att lyfta fram varandras förmågor genom att klappa
varandra på axeln, ett ”kom igen nästa gång” eller att lyfta fram
någonting positivt, allt för att stimulera varandra till bättre resultat
nästa gång.

Två betonade femininiteter: den gruppsliga och den
individuella

Då vi fått en förståelse för den motstridiga bild och ”sprickbildning”
som uppstått hos pojkarna övergår jag nu till att analysera den
motstridighet som framkom hos flickorna. Flickornas femininitet i att
vara omhändertagande och relationsorienterade där de stöttade,
uppmuntrade och hjälpte sina lagkamrater, saknas vid individuella
prestationer. I stället visar de upp en femininitet som ligger i linje med
att vara passiv, självkritisk och inte så prestations/resultatinriktad.
Precis innan de skall prestera tonar de ner sina egna förmågor och som
en slags förvarning framhåller, hur dåliga, svaga, klena och kassa de
är. De skyller även på ont i fötter och ben, förkylning och att de inte
orkar. Liknande beteende såg vi också i kapitel 5 vid höjdhoppet i
klass 5D. Där betonade flickorna att det skulle riva och att de var
dåliga redan innan de hoppade.

Deras sätt att tala om sin kroppsliga förmåga och hanterandet av
kroppen skiljer sig beroende på om de utövar aktiviteten som medlem
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i en grupp/ett lag eller som enskild individ. När flickorna utför en
aktivitet som medlem i en grupp/ett lag är de mer aktiva och lyfter
fram varandras prestationer men då de utför en aktivitet där den
enskilda individens prestation står i fokus tonas den egna förmågan
ner. De blir mindre aktiva och använder sin kropp i ett begränsat
utrymme. I sin berömda essä ”Throwing like a girl”, teoretiserar Iris
Young (1990) effekter av en feminin socialisation för kvinnors
kroppsrörelser i fysiska aktiviteter. Detta ur en filosofisk synvinkel
baserad på egna erfarenheter av att växa upp i mitten av 1900-talet
som flicka i en vit amerikansk arbetarklass. Young ger en beskrivning
av den ”typiska” flickan som bristande i sin rörlighet, med en
begränsning och tillbakahållning i sina fysiska resurser där hon inte tar
sig tillräckligt med utrymme för sina kroppsrörelser. Hon trycker ner
sin egen handlingskraft medan kroppen ofta uttrycker ett ”jag kan”
och ett ”jag kan inte” i samma mening. Som kontrast till detta
beskriver Evaldsson (2003) i artikeln ”Throwing like a girl? Situating
gender differences in physicality across game contexts”, att det genom
observationer och videoinspelningar framgått hur invandrarflickor i
mellanstadiet (även pojkar) använder sina kroppar i aktiviteten ”boll i
fyrkant”. Hon framhåller att dessa flickor använder ett stort och
obegränsat utrymme för sina kroppsrörelser och fysiska resurser. De
kastar, springer och hoppar utan kroppslig osäkerhet och tveksamhet
(se även Evaldsson, 2004; Goodwin, 2002). Bland annat med
hänvisning till Youngs studie, drar Evaldsson slutsatsen, att det finns
en betydlig variation i den kvinnliga fysiken och dess utsträckning.

Jag kan i den här studien inte säga något om skillnader mellan svenska
flickor och invandrarflickor, men med Evaldssons slutsats som
utgångspunkt blir det förståeligt att det i min studie på idrotten uppstår
variationer av femininiteter hos den enskilda individen. Vilken av
dessa två betonade femininiteter flickorna förhåller sig till beror helt
på hur aktiviteten utövas. Den ena, som jag valt att benämna för den
gruppsliga femininiteten, framträder då flickorna utövar en aktivitet
som medlem i en grupp/ett lag och visar egenskaper som att vara
omhändertagande, relationsorienterade och aktiv. Den andra, den
individuella femininiteten, visar sig när flickorna utövar en aktivitetet
då den individuella prestationen står i fokus. Flickorna framträder då
istället som passiva, självkritiska och inte så
prestations/resultatinriktade. En fråga som infinner sig är, vad beror
det på att en individ kan uppvisa sådana totalt motsatta variationer av
femininitet?



131

Garderingsstrategin

Efter friidrotten sitter jag i omklädningsrummet tillsammans med
Solveig, Bettan och Mia i 5D. De suckar över hela arrangemanget och
förstår inte varför det är så viktigt att notera hur långt de stöter, hur
långt de hoppar och hur fort de springer. De tycker inte att det är
någon större idé att heja på varandra det bidrar bara ännu mer till
våra dåliga resultat. Istället tycker flickorna att det på en gång är lika
bra att tala om att de är dåliga vi är ju tjejer, det får vi ju höra hela
tiden. Liknande resonemang för även Kajsa, Malin, Jessica, Elin och
Madde i 5E då jag sitter tillsammans med dem efter höjdhoppet. De
tycker det är onödigt att ge varandra förhoppningar inför en enskild
prestation man behöver ju inte strö mer salt i såren, man vill ju inte
visa att man är nån kärring direkt. Madde menar att de varken vill
misslyckas eller uppfattas som en kärring. Samtidigt menar Kajsa att
de faktiskt är kärringar på grund av deras kön kärringar, det är vi ju
hur som helst, vi är väl tjejer.

Jag har tidigare framhållit att flickorna vid upprepade tillfällen i
skolmiljön uppgett att de inte påverkas av att bli benämnda hora och
kärring. Idrotten visar sig dock inte vara något undantag för den
anpassningsbara femininiteten. Den visar sig snarare vara den plats i
skolmiljön som påverkar flickorna mest när de blir benämnda.
Lundgren (2000) förklarar i sin studie, att trots att eleverna uppger att
benämningarna förlorat sitt ursprungliga innehåll, var det svårt att
frigöra sig från tanken att de är mer än bara skällsord. Hon menar att
de är mer än bara skällsord, därför att de gör mer än bara skällsord. På
idrotten ser vi att flickorna bekräftar benämningarna könsligt genom
att försäkra dess könstillhörighet, men också att de värderar sig själva
i relation till dessa. Flickornas utgångspunkt är att de är dåliga och
inte kan klara av vad som förväntas av dem på grund av deras kön, att
de är flickor. Att inte heja på, stötta och uppmuntra varandra vid
individuella prestationer blir ett tillvägagångssätt och ett
förhållningssätt de använder sig av för att vara snälla mot och inte
framställa varandra som en kärring. Detta tillvägagångssätt blir
någonting jag valt att kalla för en garderingsstrategi. De vill, som
Kajsa menade, varken misslyckas eller vara en kärring. Innan en
enskild prestation ska utföras, garderar de sig på ett medvetet sätt
genom att förvarna omgivningen på vad de ska förvänta sig jag är så
dålig, jag kommer inte kasta långt, är så svag. Om de anser sig ha
misslyckats med sin prestation är de snabba att direkt efteråt uttrycka
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fan vad kort det blev, ni ser ju hur svag jag är. På detta sätt slipper
flickorna, som Madde uttrycker det, få mer salt i såren. Genom att
uppmärksamma omgivningen om svaghet innan en prestation och
samtidigt använda ett begränsat kroppsutrymme i den tycks flickorna
tro att garderingsstrategin hjälper dem att slippa utsättas för
benämningar som hora och kärring. De ger upp sin förmåga att
prestera.

Youngs (1990) slutsats var att kroppens uttrycksformer inte har någon
essentiell grund utan kommer fram ur en särskild situation av
sexistiskt förtryck i samhället som kvinnor lever under. Hon menar att
det är i enlighet med den bestämning som den patriarkala kulturen
givit oss som vi lär oss att bete och röra oss. I min studie visar det sig
att flickorna genom garderingsstrategin snarare väljer att framställa
och tala om sina kroppar som bristande i sin rörlighet och med en
begränsning och tillbakahållning i sina fysiska resurser. Allt för att
uppnå ett visst ändamål: att inte bli betraktad som hora och kärring
och därigenom anpassa sig till genusordningen.

Genom flickornas anpassning till genusordningen får benämningarna
därigenom en betydelse. De reducerar flickorna till kön och påminner
om deras fundamentala tillhörigheters kulturellt beskrivna betydelser
(jfr Lundgren, 2000). De är flickor och förväntas bete sig som flickor
normalt bör göra. I anslutning till Connell (1996a) som menar att det i
sportaktiviteter framträder en dominerande maskulinitet och olika
former av femininitet som aktivt understödjer denna, blir det tydligt
att flickornas garderingsstrategi som skulle befria dem från att vara
hora eller kärring, istället får en motsatt effekt än vad de har tänkt sig.
Vad som händer och som flickorna inte är medvetna om är att
garderingsstrategin upprätthåller normen om femininitet som det
svaga, klena och veka könet och därigenom aktivt understödjer den
hegemoniska maskuliniteten och att de därigenom själva underordnar
sig denna.

Kapitelsammanfattning

På idrotten framträder en bild av att både femininiteter och
maskuliniteter är föränderliga, variationsrika och att hegemonin alltid
kan utmanas och ersättas med en ny. Det visar sig att pojkar, precis
som i många andra studier (Connell & Messerschmidt, 2005;
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Nordberg, 2005; Jefferson, 2002; Dimetriou, 2001), synliggör
existensen av multipla hegemoniska maskuliniteter och flickor visar
upp multipla betonade femininiteter. I dessa processer tycks den
aktuella aktiviteten ha en avgörande betydelse därför att den förefaller
bestämma vilken dominerande femininitet och maskulinitet eleverna
väljer att spela upp. När aktiviteten kräver att den utövas i ett lag (t. ex
basket, fotboll) är makt och hierarki centrala komponenter och den
gruppsligt hegemoniska maskuliniteten råder. I enlighet med andra
studier (Connell, 1996a; Messner & Sabo, 1994; Adler & Adler, 1992)
visar pojkar hur styrka, hårdhet, aggression, skicklighet och dominans
är normerande ideal i denna dominerande maskulinitetsform som
omfattar pojkars kontinuerliga användning av benämningar som hora
och kärring i symboliska relationer (språklig kod) och maktrelationer
(dominansmönster). Detta sker både mellan och inom könen när den
gruppsligt hegemoniska maskuliniteten sätts under hot. Detta
framförallt då emotionella mönster (avvikande beteenden) blir synliga,
pojkar blir av med någonting (t. ex, fot-, basket- eller bandybollen) till
skillnad mot flickor som tar av pojkar någonting (t. ex, fot- eller
basketbollen). Gentemot flickor är benämningen en makthandling som
framförallt syftar till att reglera den, för en stund, omkullkastade
genusordningen och ta igen den förlorade styrkan. Därigenom
försöker pojkarna återta och försvara kontrollen gentemot flickorna
på den plats i skolan som betraktas som pojkarnas territorium.

Mellan pojkar används benämningarna i ett teamsamarbete vilket
karakteriseras av de står i beroendeställning gentemot varandra. Visar
en pojke i gruppen/laget upp fysisk svaghet såsom att bli av med
bollen, riskerar han att alla i gruppen/laget får sin maskulinitet
ifrågasatt eller att gruppen/laget riskerar att förlora hegemonin till en
annan grupp. Därmed kan gruppen hamna i ett underläge i form av en
underordnad ”feminin” maskulinitet bli reducerad till en underordnad
feminin maskulinitet.

Samtidigt kan vi också se hur flickor väljer att spela upp en gruppslig
femininitet där relationsorientering och omhändertagande är
normerande ideal (jfr Larsson, 2001; Brown & Gilligan, 1992;
Gilligan, 1982). Detta synliggörs genom att flickor konstant stöttar,
uppmuntrar och hjälper både andra flickor och pojkar i en
gruppaktivitet. En motstridig bild utgör den individuellt hegemoniska
maskuliniteten och den individuella femininiteten. Dessa synliggörs
när eleverna utövar en aktivitet där den individuella prestationen står i
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fokus (t. ex höjdhopp, längdhopp, stöta kula, löpa 60 meter). I denna
dominerande maskulinitetsform, och i motsats till den gruppsligt
hegemoniska maskuliniteten, är relationsorientering och
omhändertagande normerande ideal för pojkar där makt och hierarki
tonas ner och osynliggörs. Då ingen annans maskulinitet än den
enskilda individens utsätts för hot, försvinner förolämpningarna för att
istället ersättas med uppmuntran och en tillåtelse av det feminint
kodade. Ett undantag är om femininitet och maskulinitet ställs mot
varandra i en tävlingssituation. I dessa situationer aktiveras
genusgränser eftersom de tävlande representerar olika kön. På idrotten
blir det synligt att aktivering av genusgränser (jfr Thorne, 1993) är
nära sammankopplat med huruvida en aktivitet utövas av en grupp/ett
lag eller av en enskild individ. Det avgörande behöver därmed inte
alltid vara att två kön ställs emot varandra utan hur en aktivitet utövas
och dess sammansättning.

På samma sätt som pojkar anammar den individuellt hegemoniska
maskuliniteten kan flickor gå in i den individuella femininiteten som
går ut på att vara passiv, självkritisk och inte
prestations/resultatinriktad. Flickornas agerande tycks vara en effekt
av den gruppsligt hegemoniska maskuliniteten. Trots att
maktrelationer inte är synliga avspeglas de ändå. Detta gestaltas inte
minst då flickor tillämpar en garderingsstrategi i vilken syftet är att ge
upp sin förmåga att prestera. De tycks göra detta för att slippa att bli
benämnda – och följaktligen betraktade - som hora och kärring.
Istället får denna ”strategi” en annan konsekvens. Den upprätthåller
normen om femininitet som det svagare könet och understödjer den
hegemoniska maskuliniteten genom att flickor aktivt underordna sig
denna maskulinitet.

Då vi nu sett hur idrotten som plats och skolämne visat sig bidra till
variationsrika och föränderliga femininiteter och maskuliniteter skall
vi förflytta oss till skolgården för att se vad som utspelar sig där.
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Kapitel 9

SKOLGÅRDEN: könsuppdelade aktiviteter
Jag vill börja med att poängtera att det som utspelas i detta kapitel, i
mångt och mycket, är identiskt med vad som har utspelats i tidigare
skolmiljöer. De aktiviteter som pojkarna ägnar sig åt och den
maskulinitetsskapande praktik som råder är nästintill identisk med det
som utspelades på idrotten. Detsamma gäller för flickorna, men där är
innehållet och den femininitetsskapande praktik som visas upp,
identisk med vad som utspelades i korridoren. Jag väljer dock att lyfta
fram detta på grund av att det är specifikt för skolgården som plats och
att förutsättningarna är annorlunda än på andra platser i skolmiljön.
Här får eleverna alltid möjlighet att själva, utan någon vuxens
inblandning, välja aktiviteter och kamrater.

När skolklockan ringer ut eller läraren meddelar att eleverna kan ta
rast, fullkomligt strömmar pojkarna ut i tamburen för att ta på sig
kläderna och snabbt komma ut. Flickorna tar god tid på sig, stannar
gärna någon extra minut i klassrummet innan de, trots protester, går ut
på rast. Det handlar mer om att vara ute på rasten snarare än att inte
vilja ha rast alls. Ibland kan flickorna gå in och ”gömma sig” i
tamburen men upptäcks nästan alltid av en rastvakt och får gå ut igen.
Under förmiddags-, lunch och eftermiddagsraster vistas eleverna på
skolgården. Den omfattar ett stort område, själva skolbyggnaderna
ligger mitt i och avskärmas något av skogsdungar från närliggande
lägenhetsbyggnader och villor. Det finns lekplatser, fotbollsplaner,
basketplaner och stora asfalterade ytor där eleverna kan skapa egna
aktiviteter.

Skolgården har i många etnografiska studier varit en plats i skolmiljön
där skolbarns samspel och identitetsarbete varit i fokus (se t.ex
Goodwin, 2006, 1990; Renold, 2005; Evaldsson, 2004, 2003; Skelton,
2001; Thorne, 1993). I en studie som genomfördes i en förort bland
amerikanska medelklassflickor på högstadiet, lyfter Caanan (1987)
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fram skolgården som den enda platsen i skolmiljön där eleverna själva
får välja sina aktiviteter och kamrater. Liknande resultat påvisar även
Thorne (1993) som menar att detta val samt vuxnas minimala kontroll
av eleverna, gör skolgården till en plats som i omfattande utsträckning
bidrar till könsuppdelade aktiviteter. Även andra studier påvisar hur
dessa könsuppdelade aktiviteter bidrar till att pojkar på skolgården
dominerar och kontrollerar stora utrymmen avsedda för lagsporter
som till exempel basket- och fotbollsplaner (Renold, 2005; Connoly,
2003; Frosh m.fl., 2002; Skelton, 2001; Thorne, 1993; Delamont,
1990) och hur flickorna dominerar på mycket mindre utrymmen
avsedda för spel som exempelvis ”boll i fyrkant”, hoppa hopprep eller
hoppa hage (Thorne, 1993). Evaldsson (2004, 2003) visar dock en
annan bild. Hon poängterar i likhet med ovanstående forskare att det
är ovanligt att finna en aktivitet där flickor och pojkar spelar
tillsammans, men fann trots det, att flickor och pojkar kontinuerligt i
aktiviteten ”boll i fyrkant” valde att spela över könsgränserna.

Min studie ansluter sig till Thorne (1993) och Caanan (1987) och visar
sig inte vara något undantag från att flickor och pojkar delar upp sig i
könsuppdelade aktiviteter. Det var mer eller mindre självklart att det
förhöll sig så. Fortsättningsvis ska jag beskriva och analysera hur
benämningar som hora och kärring bidrar till pojkarnas konstruktion
av maskuliniteter på skolgården samt hur flickorna genom sitt
vandrande runt skolgården fortsätter att konstruera den normerande
femininiteten.

Sportande pojkar

Passa då för fan! Bjarne i 5D står fri och ropar till Kent, som istället
för att passa försöker dribbla förbi de andra spelarna i
motståndarlaget då han själv vill sätta bollen i korgen. Han
misslyckas då Wille kommer springande och tar av honom bollen.
Bjarne stannar upp och tittar på Kent fan, du beter dig som en jävla
kärring, jag var ju fri. Kent vänder och springer tillbaka till sin
planhalva käft på dig! Matchen fortsätter och Kents lag ligger under.
Wille som spelar i det andra laget försöker sätta bollen i korgen på
långt avstånd för att det ska resultera i tre poäng istället för två. Han
misslyckas dock några gånger med det och hans medspelare börjar
bli less fan, du skjuter som en hora, du är för fan ingen tjej heller
och inget kärringspelande nu Kent om vi ska vinna samt börja passa
bollen istället för att hora runt.
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*
Kom igen nu grabbar, nu tar vi det här! Janne i 5E uppmanar sina
lagkamrater att göra sitt bästa för att laget ska vinna. Matchen drar
igång. Efter en stund får Klas ett pass och han kommer fri mot
målvakten. Han lägger en bredsida mot den högra stolpen men
målvakten fångar bollen i sista sekund. Klas lagkamrater blev föga
glada vad är det där för jävla tjejskott, den rullade juh och hur
kunde du missa? Du är väl ingen kärring heller? Klas försöker
förklara sig ja men ni vet, jag liksom halkade till. Matchen fortsätter
och det dröjer innan nästa riktiga målchans kommer. En pojke i
andra femman passar till Lukas som försöker slå in bollen på volley
i mål. Han missar dock helt då han slår ut med foten ovanför bollen
Lukas, din hora, va fan gör du? Hur kunde du missa världens läge?
och du var ju helt jävla fri, du skulle ha tagit ner bollen,
kärringspel.

*

Patrik i 5F ställer ut bandymålen på skolgården utanför
klassrummets entré. Bengt hämtar klubbor och bandyboll i
tamburen. Pojkar från en annan ”femma” kommer och ska deltaga
som motståndarlag. Pojkarna placerar ut sig på sin del av
bandyplanen Nu kör vi! Kom igen nu. Det är ganska rörigtt på
planen. De har fått begränsa sig eftersom det skall finnas plats för
andra elever att passera. Matchen väger fram och tillbaka. Jens slår
ett pass till Danne som i sin tur ser Marcus fritt placerad framför
motståndarmålet. Han slår ett pass och Marcus missar helt att ta
emot bollen. Bengt klagar din sopa, antingen har du hål i klubban
eller så är du en kärring, nått hål i klubban ser jag då inte. Efter en
stund gör motståndarlaget mål på ett ganska billigt skott som Patrik
utryckte det. Pelle som är målvakt får ta emot kritik du höll ju inte
ihop benen, du kan ju inte stå som en kärring med benen brett isär.
Danne har insett att det inte är så länge kvar på rasten och uppmanar
sina lagkamrater att kämpa på. Pelle vill inte längre stå i mål. Han
och Bengt byter platser. Nisse tar nu bollen från eget mål och
dribblar förbi en pojke från motståndarlaget. Han passar Danne som
står alldeles vid målet men blir av med bollen när han ska slå iväg
ett skott som var tänkt att reducera resultatet. Det resulterar i att en
pojke från andra laget slår ett långt pass till en lagkamrat som gör
mål. Bengt i målet slår klubban i backen och talar till sina
lagkamrater ni spelar som horor, nu har vi ju förlorat det här. Pelle
visar sin besvikelse hora kan du va själv, du var inte så mycket
bättre på plan. Klockan ringer, matchen är slut.

Min studie visar sig inte vara något undantag från tidigare studier som
har lyft fram pojkarnas dominering och kontroll över stora utrymmen
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avsedda för lagsporter. Fotboll, basket och bandy är de mest populära
aktiviteterna och något som pojkarna ägnade sig åt varje rast. På
idrotten tycktes benämningar som hora och kärring vara en språklig
kod som aktiverade genusgränser när två grupper, ”tjejerna mot
killarna” eller mixade lag med en blandning av flickor och pojkar
ställdes mot varandra. På skolgården tycks benämningarna även
aktivera genusgränser då två grupper med enbart pojkar ställs mot
varandra. Det påvisar ytterligare att det inte spelar någon roll hur
grupperna är sammansatta utan snarare att det är grupp/lag aktiviteten
som är av betydelse.

På skolgården fortsätter pojkarna att förhålla sig till den gruppsligt
hegemoniska maskuliniteten. Liksom på idrotten förolämpar de
varandra med benämningar som hora och kärring för att inte riskera
att andras maskuliniteter blir ifrågasatta men också för att inte förlora
hegemonin till den andra gruppen och själva bli reducerade till en
underordnad feminin maskulinitet. Detta sker främst då de på olika
sätt blir av med fot-, basket- och bandybollen. Till exempel när Wille
misslyckas med att kasta basketbollen i korgen och förlorar både
bollen och poängen och när Lukas misslyckas att slå in fotbollen i mål
på volley och Pelle ansågs inte hålla ihop benen tillräckligt mycket då
han släppte in ett mål. Enligt pojkarna var dessa ödesdigra misstag.

En dag efter förmiddagsrasten, stannade jag ute och pratade och
pratade med några av pojkarna i klass 5D kvar. Jag undrade om det
inte var rimligt att alla, oavsett om man är flicka eller pojke, gör
misstag. Alla gör vi misstag men det är skillnad på misstag och
misstag. Att glömma bort hemläxan är en sak men att bete sig som en
kärring på plan är en annan. Bengt menade att ingen blir förvånad
om killar kommer till skolan och har glömt göra hemläxan, men om
tjejer gör det anses det som någonting konstigt. Danne menade att bete
sig som en kärring på plan inte var särskilt manligt och förväntat då
det var mer flickornas grej det ligger inte i vår natur, det är mer
naturligt hos tjejerna, ingen förväntar sig något annat. Pojkarna gör
ett skillnadsskapande mellan femininitet och maskulinitet och
förknippar maskulinitet med idrottsliga förmågor och femininitet med
skolförmågor. Som en del i processen att skapa skillnader mellan
könen, visar även pojkarna upp ett essentiellt tänkande då de hävdar
att deras idrottsliga förmågor och flickornas avsaknad av dessa, skulle
ha någonting att göra med biologiska könsskillnader.
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Dessa motsättningar som uppstår mellan femininitet och maskulinitet
framträder också i Frosh m.fl (2002) studie. De förklarar
skillnadsskapandet mellan könen med att pojkarna är styrda av
generella stereotypier där maskulinitet kopplas samman med
agentskap och femininitet med passivitet. Pojkarna talade om
maskulinitet som någonting aktivt och produktivt, något som i
praktiken bevisades genom deras fotbollsspelande. Flickorna
förknippades med passivitet, dels genom deras uppfattade brister i
fysisk styrka men också för att de ägnade sig åt meningslösa
aktiviteter till exempel att vandra omkring på skolgården och prata.
Däremot ansågs flickor som mer engagerade, mogna och anpassade
för skolarbete. Precis innan vi ska gå in i klassrummet funderar Klas
och Janne hur det skulle vara om man som pojke istället uppmuntrade
och berömde varandra när misstag begås. De är överens om att det
skulle se illa ut för världen. Att låta bli att kommentera någons
avvikande beteende är enligt pojkarna samma sak som uppmuntran.
Så länge man inte säger till, är det ett tecken på att allt är bra. Janne
menar att de är ju trots allt killar, varför ska man då uppmuntras till att
vara en tjej? Genom detta åskådliggör pojkarna dels att de aktivt är en
del av den globala genusordning där gruppen män generellt är
överordnade kvinnor, dels att de också bidrar till att upprätthålla den
ordningen.

Vandrande flickor
Någonstans i mitten på skolgården möter jag Mia, Solveig, Nina och
Bettan i 5D. De fryser och stryker handflatorna mot varandra och är
säkerligen inne på sitt fjärde varv runt skolgården då jag sett dem
varva mig flera gånger. De är inne i en diskussion om huruvida killar
tänder på mörkt respektive blont hår. Solveig menar att hon har ju
alltid hört att blondiner har roligare och undrar om det stämmer. Mia
säger att blonda tjejer verkar ha lättare att få killar. Nina menar att
det kanske vore värt ett försök att prova trots att hon är ganska mörk.
Hon menar vidare att om det gör att man lättare får kille är det ju
faktiskt ingen dum idé. Håret går ju alltid att färga om igen. De
frågar mig om jag har någon erfarenhet på det området du som är
blond, har du haft det gott ställt med killar? Jag vet inte riktigt hur
jag ska besvara den här frågan och innan jag hinner fundera ut ett bra
svar har de ställt fråga nummer två har du haft roligare då, som
blondin alltså? Det känns just nu som att mina svar kommer vara
avgörande för om de kommer färga håret eller inte. Jag svarar till
slut att jag inte tror det sitter i hårfärgen om en kille väljer att vara
tillsammans med en tjej. Solveig anser inte riktigt att jag har besvarat
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frågorna. Jag inser nu att de menar allvar i sina frågor och är mycket
angelägna att få ett svar. Efter några sekunders betänketid svarar jag
att jag faktiskt aldrig har tänkt på det sättet. Jag har aldrig sett ett
samband mellan hårfärg och möjlighet till pojkvänner. Bettan tycker
att jag ska fundera på det eftersom jag nu var singel och skulle trots
allt fylla 30 om några år.

*

Kajsa, Malin, Jessica, Elin och Madde i 5E står i en cirkel mitt på
skolgården. De klagar över att de nu har gått flera varv runt
skolgården och inget intressant har hänt. Elin tycker att Anette har på
sig en ful jacka som inte alls passar hennes kropp. Den gör att hon
ser fet ut. Madde menar att hon har då ingen smak för kläder. Kajsa
bryter in och menar att Hanna är väl inte ett dugg bättre. Inte
sminkar dom sig heller eller försöker göra sig lite fräscha. Jessica
slår litet med sin arm i min sida vad tycker du om deras stil Anna?
Är det representativt för en tjej tycker du? Jag känner hur stel jag blir
och vet inte hur jag ska hantera frågan. Jessica slår till mig igen i
sidan nå, vad tycker du? Jag har just bestämt mig för att försöka
vända på frågan och få dem att berätta vad de anser är representativt
för en tjej. Jag vickar på huvudet litet fram och tillbaka och försöker
se fundersam ut och säger att jag har faktiskt inte tänkt speciellt
mycket på vad de har för kläder på sig och ställer frågan vad tycker
ni, vad är egentligen representativt för en tjej? Jag biter mig i tungan
och hoppas att de inte ska förstå att jag undviker att svara på frågan.
Jessica svarar snabbt och menar att det är att inte bli sedd som en
soffliggare. Malin anser att snygga kläder och att fräscha till sig i
ansiktet inte är helt fel. Kajsa menar att om man vill ha en kille
måste man se bra ut. Att ha fin kropp och vara rätt klädd är a och o.
Hon tillägger att man ska i alla fall inte se ut som Hanna och
Annette, för då får man ingen kille. Jessica tillägger att om man ska
ha chans att få en kille måste man verkligen tänka på hur man ser ut.
Det är liksom viktigt.

*

Katrin, Linn, Cissi, Vickan, Terese och Elsa kommer gående och får
syn på mig när jag står invid pojkarna och tittar på en av deras
många bandymatcher. Vickan ropar på mig att komma, de behöver
viktig information. Cissi har blivit kär och de vet inte riktigt hur hon
ska göra för att bli ihop med killen ifråga. Katrin vänder sig till mig
ska hon ligga lågt eller lägga in en stöt på en gång? Jag tittar på
Cissi som ser mycket fundersam ut vad roligt, vart träffade du han?
Vickan ser stressad ut och menar att det var då verkligen inte svar på
frågan. Cissi suckar det var på hockeyn, han var så snygg, jag
känner han egentligen inte. Jag säger att det kanske vore idé att hon
lär känna honom först så kanske det löser sig sedan. Terese undrar
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om jag inte är riktigt klok låta så mycket tid gå till spillo, då blir det
ju kanske ingen pojkvän! Jag försöker låta positiv och säger att det
kanske är bättre att lära känna honom först så hon vet om han är en
kille som hon kan trivas med. I samma veva kommer Åsa, Lotta och
Marie joggande förbi och håller varandra i händerna. De skrattar och
försöker ta några dansrörelser i farten. Vickan bara skakar på
huvudet och undrar om de är riktigt kloka. Hon tittar på mig om
Cissi väntar nå mycket länge med att få ihop det så kanske hon
slutar som dom, vilken tragedi. Katrin kan inte förstå hur man kan
vara så barnslig mitt framför ögonen på hela skolan. Linn anser att
det inte direkt är ett normalt beteende för att vara tjej. Jag passar på
att fråga vad som är ett normalt beteende. Elsa menar att det är
viktigt att tänka på hur man ser ut, vilka kläder man har på sig och
framförallt visa sig vara fin så man ser attraktiv ut.

Liksom i Frosh m.fl (2002) studie är de ”tuffa” flickornas vandrande
runt, runt ute på skolgården en vanlig syn. Ofta klagande över att de
fryser och vill gå in. De kan inte förstå varför det ska vara så
märkvärdigt att man måste vara ute på rasten. Evaldsson (2007)
beskriver i en studie hur flickor som inte engagerar sig i
sportaktiviteter eller andra spel på skolgården, skapar
vänskapsarrangemang genom att slå sig samman med andra flickor i
klassen och där själva talet mellan flickorna var en värdefull aktivitet
(se även Goodwin, 2002). De ”tuffa” flickorna i min studie visar i
likhet med Evaldsson, att deras vandrande runt skolgården är en
meningsfull aktivitet vilken, dag efter dag, består av det som flickorna
gillar att göra allra bäst: att fritt och ostört prata om killar, vänskap,
kroppen och hur man helt enkelt bör vara som tjej.

Liksom i korridoren framställer Mia, Solveig, Nina och Bettan sina
kroppar som görbara (jfr Öqvist, 2003; Bengs, 2000) i syfte att vara
heterosexuellt åtråvärda för att få en pojkvän och samtidigt ständigt
vara i den manliga blickpunkten (jfr Holm, 2008; Renold, 2005;
Ambjörnsson, 2004; Osbeck m.fl., 2003; Hey, 1997). De ”tuffa”
flickornas teori som grundar sig på någon slags allmän bild av att
blondiner har roligare än brunetter gör att Nina överväger att färga sitt
mörka hår blont, allt för att se om det är en framgångsrik strategi för
att få en pojkvän. Även Katrin, Linn, Cissi, Vickan, Terese och Ebba
fokuserar på vikten av pojkvännen när de talar med varandra.
Flickorna är mycket angelägna om att Cissi snabbt ska bli ihop med
killen hon är kär i och inte spilla massa tid på att lära känna honom för
att se om de passar ihop. Förutom att pojkvännen, liksom i korridoren,
verkar framställas som att mer symboliskt vara en möjlig väg till att
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upprätthålla Cissis popularitet och sociala status (jfr Holm, 2008;
Ambjörnsson, 2004; Berggren, 2001; Skeggs, 1999; Eckert, 1994,
1989), visar han sig också vara en möjlig väg för alla ”tuffa” flickor i
kamratgruppen att upprätthålla detta. I likhet med Holm (2008, s.
124), som visar hur den sociala statusen till stor del berodde på vilket
umgänge flickorna hade, fann hon att flickor umgås med flickor som
är populära på grund av att de själva då fick del av populariteten. En
av flickorna, Elin, påpekade ”Om du är kompis med nån som redan är
populär så blir du ju automatsikt populär också”. Detta kan ge en
förklaring till varför de ”tuffa” flickorna i min studie är så angelägna
om att i alla fall någon i kamratgruppen ska ha en pojkvän. Då får
nämligen alla flickor ta del av kakan och kan fortsätta betraktas som
populära.

Om pojkarna genom teamsamarbete (jfr Goffman, 2004 [1959])
försökte förhålla sig till den gruppsligt hegemoniska maskuliniteten,
blir det på skolgården tydligt att även de ”tuffa” flickorna använde sig
av ett teamsamarbete för att upprätthålla sin popularitet och högre
sociala status. Det gemensamma motivet var att hjälpa varandra att få
en pojkvän eftersom det skulle gynna alla i gruppen. Ett annat mönster
på skolgården i konstruktionen av den normerande femininiteten är de
”tuffa” flickornas skvaller om de ”mesiga” flickorna. Till exempel
definierar sig Kajsa, Malin, Jessica, Elin och Madde återigen som
flicka i relation till Hanna och Anette, genom att tala negativt och
kränkande om deras kläder, kroppar och utseende. Gemensamt för de
”tuffa” flickorna när de vandrar runt skolgården och pratar med
varandra är att det alltid handlar om samma sak: möjligheten till
pojkvän. Att vara ”normal” ger de rätta förutsättningarna för att vara
framgångsrik, populär och inneha hög social status.

Kapitelsammanfattning

Skolgården är en plats i skolmiljön som visar på många likheter med
tidigare forskning som studerat barns samspel och identitetsarbete. I
likhet med Thornes (1993) och Caanans (1987) forskning dominerar
könsuppdelade aktiviteter då elever intar skolgården på raster. I
överensstämmelse med andra studier har pojkar en ansenlig makt över
de utrymmen som finns att tillgå, framförallt genom sin dominans och
kontroll av större utrymmen avsedda för lagsporter såsom fotboll,
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basket och bandy (jfr Renold, 2005; Connoly, 2003; Frosh m.fl., 2002;
Skelton, 2001; Thorne, 1993; Delamont, 1990). Precis som på
idrotten, råder för pojkarna på skolgården den gruppsligt hegemoniska
maskuliniteten där genusrelationer som makt-, symboliska relationer
och emotionella mönster kontinuerligt synliggörs (jfr Connell, 1996d).
Till exempel använder de hora och kärring som dominansmönster och
språkliga koder när de förolämpar och hierarkiserar varandra då de
avviker från rådande normer. Ett essentiellt tänkande synliggör
arbetsdelningen där femininitet kopplas samman som mer anpassat för
skolförmågor och maskulinitet med idrottsliga förmågor (jfr Frosh
m.fl., 2002).

Om det för pojkar är den aktuella aktiviteten som styr vilka de umgås
med på skolgården är det för flickorna kamratgruppen. De ”tuffa”
flickorna ägnar sig åt att konstruera den betonade femininiteten genom
att hierarkiskt organisera kamratgruppen i relation till de ”mesiga”
flickorna. Precis som i korridoren, synliggörs emotionella mönster och
maktrelationer mellan två femininitetspositioner på skolgården.
Skvallret om de ”mesiga” flickornas avvikande beteenden och talet
om den görbara kroppen skapar i sig själv en aktivitet som utövas i
deras dagliga vandringar runt skolgården. I den betonade
femininitetspositionen gäller det återigen att göra sig heterosexuellt
åtråvärd för att ständigt vara i den manliga blickpunkten. Denna
process visar sig ske genom ett teamsamarbete där ett gemensamt
motiv är att hjälpa varandra att få en pojkvän. Då skulle alla ”tuffa”
flickor få en säker plats i den betonade femininitetspositionen.

Trots att mycket av det som utspelas på skolgården känns igen från
tidigare platser i skolmiljön är det ändå en plats som med sina olika
aktiviteter ger nya aspekter på hur femininitet och maskulinitet görs i
skolvardagen. Fortsättningsvis ska vi förflytta oss till den sista platsen
i denna studie, slöjden.
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Kapitel 10

SLÖJDEN: femininisering och
maskulinisering

Slöjden är indelad i två ämnen: textilslöjd och trä- och metallslöjd. I
klass 5D och 5E är grupperna könsblandade medan det i klass 5F är
könsseparerade grupper. Efter terminens slut skiftar alla klasser så att
de elever som haft trä- och metallslöjd har textilslöjd och vice versa.
Skolslöjden, som blev ett skolämne 1882, har tidigare varit uppdelat i
flickslöjd (textilslöjd) och pojkslöjd (trä- och metallslöjd).
Flickslöjden hade till syfte att fostra flickor till dugliga husmödrar och
tjänarinnor för hem och vardagsliv. Gosslöjden, som lokalmässigt var
skild från flickslöjden, syftade till att göra att pojkarna lättare skulle
orka med skolundervisningen om deras behov av kroppsrörelse
tillfredsställdes genom exempelvis arbete vid hyvelbänken. Ett annat
syfte var att genom slöjden ge pojkarna fysisk fostran för att de i
framtiden skulle bli lönsamma arbetare (Berge, 1992). Fortfarande är
slöjden uppdelad i textilslöjd och trä- och metallslöjd men till skillnad
från förr är det obligatoriskt att alla elever såväl pojkar som flickor ska
ta del av båda dessa. Innehållet påminner om det då ämnena togs i
bruk men syftet med undervisningen är helt förändrat.

Forskning om slöjdämnet är mycket sparsam. Den forskning som är
gjord har behandlat slöjdämnet ur historisk synvinkel eller varit
inriktad på läroplaner och lärarutbildning. Det finns väldigt få studier
av själva verksamheten i slöjdsalen. Ett undantag är dock Marlene
Johansson (2005) som i sin avhandling Slöjdpraktik i skolan studerat
den kommunikativa situationen mellan elever. Hon lyfter fram att den
största kommunikationen handlar om principen mästare – lärling där i
huvudsak kunskaper förmedlades mellan varandra. Skolverket
genomförde 2003 den största nationella utvärderingen av grundskolan
någonsin. I den framhålls slöjden som ett skolämne där elever känner
engagemang, intresse och sällan känner sig stressade av vare sig lärare
eller kamrater (Hasselskog & Johansson, 2008). Vid utvärderingen
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framkom att eleverna får arbeta utan att bli jämförda med varandra,
arbeta i sin egen takt och det är tillåtet att misslyckas. Eleverna uppger
att slöjden är ett av de roligaste ämnena i skolan. Trots detta har
eleverna svårt att se nyttan med slöjdämnet i skolan. De tycker inte att
kunskaper och erfarenheter från slöjdämnet är viktiga, vare sig för
fortsatta studier eller kommande arbetsliv.

Med denna bild av slöjdämnet i åtanke ska vi kliva in i de båda
slöjdsalarna, textilslöjden och trä- och metallslöjden, och se vad som
utspelar sig där.

Textilslöjd

På textilslöjden får eleverna själv välja med vem de ska sitta bredvid
och arbeta. Det medförde att alla placerade sig könsuppdelat i
kamratgruppen. I samtliga klasser var väggarna dekorerade med
elevernas olika utförda arbeten: kjolar, tröjor, byxor och stickade
tröjor. Det fanns också ett stort bord för att mäta och klippa tyger samt
mönsterpassning. I klass 5D satt flickorna uppdelade vid två större
bord och pojkarna vid ett annat. I klass 5E är borden placerade längs
med väggarna med en öppen yta i mitten. I klass 5F fanns det ett enda
stort långbord där flickorna satt. De ”tuffa” flickorna satt placerade
vid ena delen och de ”mesiga” flickorna satt placerade vid den andra
delen av bordet. Katedern var i alla slöjdsalar placerad nära eleverna
och i mitten av rummet.

Symaskinen – en manlig fartsymbol

Fan vad den går, tror du tryck i pedalen det är! Svante i 5D trycker på
symaskinens pedal samtidigt som han håller i tyget och drar det sidledes
åt båda hållen. Bredvid sitter Kent och försöker trä tråden igenom nålen
så han också kan börja sy. Då han trycker pedalen i botten går nålen av
på mitten. Han skakar på huvudet så går det när man kör hårt, jag
varvade motorn stenhårt! Textilslöjdsläraren menar att de inte behöver
vara så våldsamma i hanterandet av symaskinen. Svante tittar upp vi är
väl inga kärringar heller, maskinen måste ju kunna hantera lite tryck.
Jag sätter mig vid pojkarnas bord och undrar om det inte blir slarvigt sytt
då de kör så fort med symaskinen. De syr inte direkt raka linjer. Svante
menar att det spelar ingen roll om de är raka eller inte, huvudsaken är att
de finns på plats. Kent menar att han inte har tänkt sitta och sy som en
kärring det är nog kärringaktigt att sitta här inne. Staffan och Wille har
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just avslutat broderiet och skall nu ta fram symaskinen och sy en fåll runt
tygbiten som de broderat på nu ska här köras av bara farten. Wille
kopplar in pedalen i symaskinen och trycker med handen på den för att se
att den fungerar. Staffan reder ut sladden på sin pedal det skulle vara
turbo på dom här, coolt. Jag frågar pojkarna om det är viktigt att
symaskinerna har kapacitet att gå fort. Wille menar att det här momentet
på syslöjden är deras grej och allting som har en motor ska det köras hårt
med. Jag undrar vad han menar med att det är deras grej. Staffan fyller i
att motorer är ingenting som tjejerna behärskar så bra. Svante tycker att
det vore en bra idé att flickorna ägnade sig åt handarbetet och åt att
klippa tyger så kunde pojkarna ta över när de var klara. Pojkarna kunde
sy sömmarna runt tygbiten och som han uttryckte sig köra skiten ur
symaskinen.

*

Textilslöjdsläraren i 5E meddelar eleverna att de ska sy en påse där
mönster ska sys fast på tygets fram och/eller baksida. Med hjälp av
mönstrade eller enfärgade tyger ska de klippa ut bokstäver eller figurer
som sedan sys fast. Klas, Andreas, Henke och Janne tittar på olika tyger
som finns att välja mellan. Klas och Andreas tycker att det är alldeles för
mycket tjejfärger man kan ju inte använda de här tygerna, snacka om
kärringvarning och det är inte bara kärringar i det här rummet. Janne
hittar dock ett helsvart tyg som han tar fram. Henke frågar
syslöjdsläraren var det finns ett blått tyg samtidigt som Klas hittar ett vitt
tyg. De har nu fått ihop tre tyger, lägger ut ett mönster, ritar av det och
börjar klippa ut tygbitarna. Andreas säger till Klas fixa fram maskinerna
så klipper jag ut dina bitar. Klas släpper saxen schysst, vi kör direkt på
det riktiga jobbet. Efter en stund har pojkarna klippt klart och återvänder
till bordet där Klas har tagit fram symaskinerna. Klas har
uppmärksammat att Andreas pedal gnisslar när man trycker på den och
ber textilslöjdsläraren ta fram en ny. Hon menar dock att det inte är något
fel på den utan att den kanske bara behöver smörjas. Det anses inte vara
något akut. Klas ser dock bekymrad ut den kanske inte går på max om
den kärvar. De andra pojkarna trycker nu på sina pedaler för att försäkra
sig om att de är hela. Andreas som inte vill ha en pedal som kärvar går till
flickornas bord och byter med en av deras vad ska tjejerna med snabba
maskiner till, de gillar ju mer finåkning ändå.

Textilslöjden uppfattas av pojkarna som ett rum som är en typisk
kvinnlig miljö här får de ju verkligen göra sånt som är deras grej,
virka, sticka och sån skit. De menade att det bara var att titta sig
omkring så förstod man varför. Det är ju tjejvarning på allt,
sticknålar, tyger och sånt. Trots deras bedömningar om att det var en
feminin plats, ansåg de att textilslöjden var en ganska behaglig plats
att vara på. Elevernas arbeten på väggarna, förrådet med tyger,
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symaskinerna, måttbanden, stora bord att klippa tyger och arbeta med
mönster på, visade att det var ett produktivt rum för praktiskt arbete.
Något pojkarna hade lättare att förlika sig med än de mer teoretiska
ämnena. Att pojkarna vistades i en miljö som uppfattades som typisk
kvinnlig störde dem alltså inte nämnvärt det är skönt att det är mer
praktiskt, det blir inte så allvarligt, man slipper prov och tester. Man
kan sitta och snacka och så.

Det blir i den här studien synligt att olika historiska och samhälleliga
normer och stereotypa föreställningar präglar pojkarnas tänkande på
textilslöjden. Pojkarna genusifierar (Thurén, 2002) och könskodar
(Connell, 1996d) både skolämnet och de sysslor som ingår i den som
feminina. Att som pojkar vara en del av ett feminint rum kompenserar
de genom att lyfta fram det maskulina i det feminina rummet, bland
annat genom samtal om hur den ”riktiga” mannen ska vara (se s. 63-
64). Stereotypa föreställningar om mannen som tuff och hård
framhölls (jfr Renold, 2005; Fundberg, 2003; Frosh m.fl., 2002), där
till exempel David Beckham fick statuera motpol genom att ha håret i
hästsvans och att han bar kilt, vilket pojkarna liknade vid en kjol. En
djurgårdsspelare däremot, som var kortklippt och inte bar kilt, var
manlig, tuff och hård. Även om pojkarnas diskussioner om den
”riktiga” mannen fanns som en röd tråd genom deras närvaro på
textilslöjden var det användningen av symaskinen som var pojkarnas
fokus. Deras sätt att prata om den kan liknas vid en bil: motorn ska
varvas, smörjas och önskan om en turbomotor. Att den är viktig,
märks inte minst då Klas påtalar att Andreas pedal kärvar och därmed
kanske inte kan gå på maxfart. Det var viktigt att byta ut den. Att köra
snabbt med maskinen är någonting som är en viktig förutsättning för
pojkarna, annars liknas det med att köra som kärringar. Pojkarna gör
symaskinen till en manlig fartsymbol i rummet som de tycker sig
kunna hantera bättre än flickorna. Svante anser att flickorna ska ägna
sig åt att handarbeta och klippa tyger och att pojkarna sedan tar över
och syr sömmarna runt tygbitarna. De får då köra skiten ur
symaskinerna.

Pojkarna synliggör även hur dessa olika historiska och kulturella
normer och stereotypa föreställningar påverkar dem då de talar om en
önskan av könsuppdelad arbetsdelning mellan olika sysslor. De tycker
att flickorna ska förhålla sig till traditionella kvinnliga sysslor såsom
handarbete medan pojkarna ska ägna sig åt motorer och att köra
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snabbt. Just snabbhet har inom bland annat idrotten lyfts fram som en
egenskap kopplad till maskulinitet (t.ex Koivula, 1999), vilken blir en
norm och föreställning pojkarna skapar och upprätthåller på
textilslöjden. Dennis till exempel ansågs inte vara tillräckligt snabb i
sitt broderi och blev då genast reducerad till ”tjej”.

Om flickorna använder koder som exempelvis kläder, smink och
frisyrer för att markera skillnad mellan olika femininiteter (Renold,
2005; Hey, 1997; Connell, 1996d), blir symaskinen en fartkod
pojkarna använder sig av för att markera skillnad mellan femininitet
och maskulinitet. Det är ”gasen i botten” som medför att pojkarna
känner en viss tillhörighet i rummet. Pedalen och symaskinen blir
således en del av rummet som de har kontroll över och genom vilken
de neutraliserar tillvaron i den feminina miljön.

Kropp och killar

Alla flickor i 5F sitter runt ett större avlångt bord och broderar en duk.
Therese, Cissi, Katrin, Linn, Vickan, Elsa och Ebba sitter tillsammans i
ena ändan av bordet medan Åsa, Lotta och Marie sitter i den andra ändan.
Vickan berättar att hon igår hörde på radion att det fanns en ny kräm som
man kunde köpa för att få slätare hy. Det fanns enligt henne bara fördelar
med det det måste ju vara mycket skönare för en kille att krama en tjej
med mjuk och slät kind. Katrin tycker att det lät mycket intressant och
undrar var den finns att köpa. Vickan hade ingen aning om det. Therese
undrar om en sådan grej verkligen spelar någon roll för killen. Linn
menar det kan man aldrig veta men att det är bra att gardera sig. Ebba
jämför det med att krama en kille med och utan skägg hur kul är det att
krama en kille med skägg, det måste ju var hur oskönt som helst. Hon
menar vidare att om man får välja vill man ju ha en kille utan skägg.
Katrin menar att hyn då har en betydelse om man får någon pojkvän eller
inte. Vickan vänder sig mot mig frågar mig om jag har hört talas om den
nya krämen. Jag svarar att det är helt ny information för mig. Hon undrar
vidare om jag märker någon skillnad mellan olika krämer. Jag säger att
jag använder bara en som jag använt i flera år. Ebba undrar om jag ska på
disco på lördag. Ifall jag skulle det så kunde jag prova en annan kräm
som ska ge mjukare hy. Om jag dansade med en kille kunde jag efteråt
fråga om han tyckte jag kändes ”mjuk i ansiktet”. Rapporten om detta
kunde jag avlägga på måndag Anna, det vore jättebra att veta. Åsa, Lotta
och Marie som sitter i andra änden av bordet vinkar att jag ska komma
dit. Lotta tittar på mig gör det inte Anna, du skämmer ut dig, det är inte
krämen som avgör om du ska få en kille eller inte. Åsa fyller på de är
inte kloka, de gör vad som helst för att få en kille, bli inte en av dom. Jag
frågar dem vad de menar med att bli ”en av dom”. Lotta säger att jag inte
ska behöva göra mig till eller ta på mig saker som jag inte vill bara för att
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få en kille. Marie menar att killar går mer efter ens personlighet. Till viss
del också utseendet men att det inte borde vara den avgörande faktorn.

*

Jessica i 5E har precis fått slut på tråd i symaskinen. Hon går för att
hämta en ny. När hon kommer tillbaka och har spolat upp ny tråd lutar
hon sig tillbaka i stolen och tittar på Kajsa och Madde tror ni att mitt hår
skulle må bra av att klippas? Kajsa säger att hon har hört att man
egentligen ska klippa håret varannan månad. Madde tycker hon ska passa
sig så det inte blir för kort. Jessica säger att hon även tänkt göra slingor
för att få ljusare hår. Madde reser sig plötsligt upp nu vet jag! Hon går till
skåpet där trådrullarna förvaras. Hon tar fram två vita trådrullar och
börjar dra av all tråd det bästa sättet att veta är att prova innan. Hon
kommer tillbaka med enorma mängder vit tråd och buntar ihop dem i
olika buntar. Hon knyter en tråd runt varje bunt så de sitter ihop upptill.
Hon tar sedan en gummisnodd och ber Jessica sätta upp håret. Madde
hjälper till så att allt hår kommer med. Kajsa fäster sedan buntarna med
tråd på Jessicas huvud det skulle bli schysst att blonda upp ditt hår.
Madde verkar hålla med ja, helt klart värt ett försök. Jessica går till en
spegel och tycker det är ganska vitt. Madde menar att det nog är en
vanesak och att det blir ju inte riktigt vitt utan mer platinablont. Kajsa
säger att de ska kolla hur mycket hon kan klippa sig. De börjar med att
kontrollera om längden på trådarna passar du kanske kan ta lite kortare.
Kajsa tar saxen och klipper av några centimeter på trådbuntarna och
sätter tillbaka dem på Jessicas huvud åh, skitsnyggt, inte kortare än
såhär. Madde håller med klipper du kortare blir det inte bra. Kajsa
tycker hon kan ta med sig trådarna och visa frisören eftersom längden är
bra. Nu kommer textilslöjdsläraren och undrar vad i hela friden flickorna
håller på med, att förstöra tråd på det där viset! Kajsa tycker inte hon ska
bli upprörd eftersom det faktiskt har hjälpt Jessica att bestämma hur
mycket hon ska klippa håret och få det ljusare. Flickorna återgår till
symaskinerna och Madde säger jag tycker du ska göra det innan vi går
på nästa hockeymatch. Jessica menar att det kan vara svårt att få en tid
så snabbt. Kajsa håller med Madde förstår du att du kanske får större
möjligheter att få Petter intresserad då. Jessica menar att det verkar inte
gå så bra med Petter över huvudtaget. Kajsa tycker att denna förändring
kanske är vad som krävs för att han ska bli intresserad bara det säger ju
att du ska klippa dig och färga håret snabbt.

Beträffande textilslöjdens innehåll och aktiviteter handlar det för
flickorna, liksom i korridoren och på skolgården, om den kvinnliga
kroppen och pojkvänner. Fortfarande gäller det för flickorna att hitta
det bästa sättet att framstå som attraktiv för pojkar. Här visas än en
gång hur olika de ”tuffa” flickorna och de ”mesiga” flickorna tänker
kring femininitet utifrån skilda ideal. Medan de ”tuffa” flickorna anser
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att alla medel och metoder är värda att prövas anser de ”mesiga”
flickorna att det är helt befängt att ansiktskrämer skulle påverka
chansen till en pojkvän och bli populär. De visar än en gång på hur
deras kroppar kan förändras och framstå som attraktiva, för såväl dem
själva som för pojkarna. Om Jessica förändrar sig snabbt, innan nästa
ishockeymatch, kanske Petter ändå visar intresse. Det kan vara håret
det hänger på.

Kamratgruppen som genusskapande praktik

Den görbara kroppen och pojkvännen tycks vara ständiga
samtalsteman som genomsyrar flickornas tillvaro på flera platser och i
flera skolaktiviteter/skolämnen. Textilslöjden och framförallt
korridoren och skolgården tycks göra det möjligt för flickorna (och
pojkarna) att upprepa könskodade beteenden.

Det finns några faktorer och gemensamma förutsättningar för de tre
platserna som skulle kunna förklara detta. Det första är att samtliga
platser ger eleverna möjlighet att själva, med minimal inblandning av
någon vuxen, välja med vem de ska sitta tillsammans och utöva
aktiviteten/skolarbetet. För det andra att de ges eleverna möjlighet att
gruppera sig könsuppdelat i kamratgrupper. För det tredje, vilket även
Evaldsson (2002b) uppmärksammat i en studie av hur etnisk och
språklig mångfald organiseras i vardaglig interaktion bland
mellanstadieelever, att det är relativt fritt att prata under vissa
skolämnen. Kyratzis (2004) skriver i en artikel att många etnografiska
studier av kamratgruppen urskiljer vad barnen försöker åstadkomma i
denna. Jag vill framhålla kamratgruppen som genusskapande praktik
och vill särskilt lyfta fram, eftersom det framstår som mycket centralt i
min studie, att en trolig orsak till att dessa könskodade beteenden
upprepas, är att eleverna tillåts och ges utrymme i olika
skolämnen/aktiviteter och på olika platser i skolmiljön att organisera
sig i kamratgrupper. Det är med Ebbas ord ”fritt fram” att prata om
mer väsentliga saker, det vill säga att de får göra det som de tycker om
allra bäst, om än omedvetet, att göra kön. Mina resultat stämmer
därför väl med Evaldssons (2002b) antagande. Skolan tillåter och ger
elever möjligheter att forma gemenskaper både med avseende på vem
de umgås med, vilka aktiviteter de initierar och hur interaktionen är
organiserad. Skolan bidrar därför till genusskapandet som en agent
och som en arena där eleverna i kamratgruppen förstärker eller
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omförhandlar femininiteter och maskuliniteter (jfr Connell, 1996d).
Kamratgruppen är någonting eleverna sätter stort värde på, vilket inte
minst visas genom att så fort tillfälle ges väljer de att organisera sig i
dessa.

Trä- och metallslöjd

Liksom på textilslöjden får eleverna själva välja med vem de ska sitta
och arbeta. Även här medförde det att alla placerade sig könsuppdelat
i kamratgruppen där arbetsbänkarna var placerade gruppvis.
Slöjdsalarna var omgärdade av diverse arbetsmaskiner och verktyg
och där fanns många skåp för förvarning av verktygen och elevernas
arbeten.

Flickornas protester och ointresse

Jag förstår faktiskt i ärlighetens namn inte varför vi ska måsta vara
här. Gunilla menar att det finns väl viktigare saker att göra i skolan än
att slipa träbitar. Bettan håller med och tar fram whiteboardpennorna,
skriver sin autograf på tavlan och undrar om den är fin eller om hon
ska ändra på den. Nina tycker hon kan ändra litet på slutklämmen.
Gunilla tar fram några träbitar och målar hjärtan och stjärnor i olika
färger på dem med whiteboardpennorna. Träslöjdsläraren ber flickorna
att fortsätta med slöjdarbetet. Gunilla visar sitt missnöje det är inge
kul, skitråkigt och kastar sina träbitar på bordet. Nina har hämtat en
lödkolv, värmer upp den och bränner in ”I love you” på en träbit.
Bettan undrar om hon ska ge bort den till någon speciell person. Nina
undrar vad en kille skulle säga om att få en sådan här töntig sak. Hon
konstaterar att hon bara skulle göra bort sig. Gunilla har en idé om vi
pyntar till den kanske den blir fin och personligare. De hämtar lite
krulliga hyvelspån och färgpennor. De limmar fast träflisorna, bränner
in hjärtan med lödkolven och målar dem röda. Flickorna känner sig
nöjda med resultatet den vart faktiskt ganska fin. Trä- och
metallslöjdsläraren kommer fram och menar att de nu gör helt andra
saker än vad de fått i uppgift. Bettan menar dock att de faktiskt lär sig
att använda lödkolven det är väl också en sak vi ska lära oss på det här
stället. Gunilla tittar på pojkarna att de ids. Bettan nickar
instämmande men nu mår de väl gott. Nina tittar på klockan kan inte
lektionen ta slut nångång?

*

Aj, jävla skit, mina naglar! Elin i 5E slinter med filen och träffar två
naglar. Hon är bekymrad då naglarna blev ordentligt repade nu måste
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jag limma dit två nya. Malin hämtar ett papper som hon blöter och
torkar Elins fingrar att vi ska hålla på med sånt här. Hon tittar på
slöjdläraren och ropar högt Elin är skadad, vi måste gå härifrån. Han
kommer springande och undrar vad som är på färde. Elin säger att hon
har skadat naglarna, fått ont i fingrarna och måste gå därifrån. Hon vill
att Malin ska följa med. Slöjdläraren anser dock att det inte är så farligt
att de måste lämna rummet. Malin tycker att han ska lyssna på vad Elin
säger då hon har ont. Han säger att det inte verkar vara så allvarligt, de
kan fortsätta jobba. Elin har dock bestämt sig att inte fortsätta att fila
på sin skål jag tänker inte hålla på med det här. Istället tar hon fram ett
litet anteckningsblock och börjar skriva ner olika saker som hon ska
shoppa på stan. Malin får ett blad så hon också kan göra sin kom-i-håg
lista. Elin skriver upp lösnaglar som nummer ett. Malin tar fram sitt
aprikosfärgade läppstift ur fickan och smörjer in läpparna jag är
ganska less det här, måste köpa ett nytt, vilken färg tror du? Elin tycker
det är svårt att veta och anser att hon bör nog prova ut litet olika färger.
Malin hämtar en träbit och färgpennor. Hon tar sedan alla färger och
ritar små runda cirklar som hon fyller i. Elin menar att de kan utesluta
gult, svart, brunt och lila. Malin tycker inte heller grönt är särskilt
snyggt. Elin tycker de kan prova blanda rött och brunt och se om de
kan få fram en rödbrun nyans. Träslöjdsläraren kommer och ber
flickorna sluta upp med att tramsa och fokusera på jobb istället. Malin
är av en annan uppfattning tramsa, vi tramsar väl inte, du har ingen
aning om vad vi egentligen gör, det är viktiga saker. Elin säger att de
tänker inte fortsätta att fila, det är tråkigt och dessutom gör man illa
sig. Hon håller upp den tilltänkta skålen den här kan jag klara mig
utan, jag köper en om jag behöver” Flickorna fortsätter att måla olika
nyanser, nu på varsin träbit.

För flickorna är trä- och metallslöjden tvärtemot vad textilslöjden är
för pojkarna, en typisk maskulin miljö pojkarna är flitiga, de trivs nog
och mår gott här. Det här är ju typiskt saker för killar att göra. För
oss är det totalt ointressant. På liknande sätt som pojkarna
genusifierade textilslöjden och dess sysslor som feminina genusifierar
flickorna trä- och metallslöjden och dess sysslor som maskulina. De
tar avstånd från ämnet och visar upp ett totalt ointresse och motstånd.
De känner sig obekväma med de uppgifter de skall utföra och
protesterar, dels genom att tala om för läraren att det är tråkigt, dels
genom att göra helt andra saker än vad de har i uppgift att göra. De
ritar, skriver och målar på whiteboardtavlan och överblivna träbitar,
leker med hyvelspån (se s. 64), använder lödkolven och bränner in
hjärtan och namn på träbitar. Nina som med lödkolven bränner in ”I
love you” på en träbit startade ett projekt vilket slutade med att
flickorna pyntade den ordentligt för att den skulle kunna ges som
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kärleksförklaring till en pojke. Om pojkarna gjorde symaskinen till en
fartkod för att lyfta det maskulina på textilslöjden använder flickorna i
sin tur lödkolven, träbitar och hyvelspån som symboler till att lyfta
fram det feminina på trä- och metallslöjden.

Att femininisera dessa föremål gjorde tillvaron i rummet uthärdlig och
någonting som neutraliserade tillvaron i den maskulina miljön. Från
att tidigare ha använt olika koder för att markera skillnad mellan olika
femininiteter, tycks de här visa hur de genom femininisering av olika
koder gör skillnad mellan femininitet och maskulinitet. Flickorna
tydliggör också att utseende och träslöjd inte går ihop. Det
framkommer inte minst när Elin repar två naglar och börjar blöda då
hon filar på sin skål. Hon tycker inte flickor ska hålla på med sådana
sysslor, det är inte en del av femininiteten. Istället försöker hon och
Malin att fly. Då de misslyckas, börjar de istället att skriva
shoppinglista och femininisera träbiten genom att använda den som
underlag för att hitta rätta nyansen på ett läppstift. I likhet med
Hasselskogs och Johanssons (2008) resultat utifrån skolverkets
nationella utredning hade flickorna i min studie svårt att se nyttan med
slöjdämnet i skolan. De köpte hellre en skål än att tillverka den och
kunde inte förstå varför man skulle tillverka något som gick att köpa.

Pojkarnas hemmaplan

Janne och Lukas i 5E tar på sig skyddsglasögon, hörselkåpa och en
skyddströja. Janne sätter igång slipmaskinen. De har kommit överens
om att Lukas börjar med att slipa sin skål. Efter cirka 30 sekunder
håller Janne upp armen och viftar med den framför Lukas. Lukas slår
av slipmaskinen och drar ner hörselkåpan för att höra vad Janne vill det
blir skitbra men jag ser att du håller lite snett. Lukas ger tummen upp
och nickar instämmande ah, bra att du såg det, annars blir det lite
snett. Janne slår på maskinen igen och efter några minuter byter de så
att Janne får slipa och Lukas stå bredvid och kontrollera. Vid ett bord
bakom dem sitter Andreas och Klas som har tagit fram filar, raspar och
ett fint tunt sandpapper känn på ytan, den är riktigt len, jag är nöjd!
Andres känner innersidan av Klas skål. Sedan visar han undersidan på
sin egen skål som fortfarande är litet gropig. Klas ger honom filen kör
med den här ett tag, sedan det fina sandpappret så ska du se. Andreas
börjar fila, Klas tittar på honom fortsätt så, det blir kanon!
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På trä- och metallslöjden är pojkarna relationsorienterade och
omhändertagande och använder inte benämningar som hora och
kärring vilket går i linje med den individuellt hegemoniska
maskuliniteten. Pojkarna är flitiga och arbetar koncentrerat med sina
uppgifter. I likhet med Johanssons (2005) studie visar pojkarna hur
deras samtal med varandra oftast handlar om att antingen förmedla
kunskaper inom den uppgift de arbetar med eller om hur maskinerna
fungerar. Samtalen kan även vara av berömmande och/eller
uppmuntrande karaktär beträffande slöjdalstren.

I motsats till textilslöjden och i likhet med Hasselskog och Johanssons
(2008) studie visar pojkarna engagemang och intresse. De jämförde
sig sällan med varandra och det var tillåtet att misslyckas. Efter en
lektion samtalade jag med Janne och Lukas. De tyckte att detta
skolämne tillsammans med idrotten var ett av de roligaste ämnena i
skolan (jfr Hasselskog & Johansson, 2008). Här får de vara kreativa
och praktiska, vilket de ansåg vara mer deras grej. Praktiskt arbete
verkar alltså vara något som pojkarna anser sig behärska bättre än de
teoretiska ämnena. Även Bjarne och Ronny uppger att de blir mer
stimulerade av att arbeta med praktiska uppgifter. De menar att trä-
och metallslöjden är en plats där de får visa att de faktiskt kan. Janne,
Lukas, Bjarne och Ronny har dessutom uppmärksammat att flickorna
inte var särskilt intresserade av trä- och metallslöjden och menar att
det arbete som utförs där inte är riktigt lämpat för en flicka. Detta
tyder återigen på att pojkarna är influerade av ett essentiellt tänkande i
skillnadsskapandet mellan könen.

Kapitelsammanfattning

Det blir tydligt att slöjden, som är uppdelad i två inriktningar:
textilslöjd och trä- och metallslöjd, med tillhörande lokaler är den
plats i skolan där arbetsdelningen som genusrelation synliggörs mest.
Detta främst genom att skolämnets historia fortfarande sätter en prägel
på hur flickor och pojkar tänker och agerar om och i ämnet. Detta
visas inte minst genom att pojkar i kamratgruppen, i likhet med
Connells (1996d) och Thuréns (2002) resonemang, könskodar och
genusifierar textilslöjden som skolämne men också dess sysslor och
interiörer som typiskt feminina. Detsamma sker med flickorna då de
befinner sig på trä- och metallslöjden. De könskodar och genusifierar
den som typiskt maskulin. Det blir också synligt hur flickor och pojkar
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i kamratgrupper visar samma strategi för att känna sig hemma i en
miljö som känns främmande på grund av sina kön. För att hantera
känslan av främlingskap femininiserar flickorna och pojkarna
maskuliniserar olika föremål. Pojkar maskuliniserar till exempel
symaskinen och förvandlar den till en bil med turbomotor. En bil med
stor motor där möjligheten till ”gasen i botten” finns, blir något de kan
utvinna kontroll i den feminint kodade textilslöjden. På trä- och
metallslöjden ger flickor exempel på hur lödkolven kan femininiseras
genom att använda den som penna till att bränna in hjärtan och skriva
text som ett led i en kärleksförklaring. Träbitar används som ”papper”
och målas med läppstiftsnyanser. Hyvelspån förvandlas till krulligt hår
som flickor sätter på sina huvuden. Elevernas framträdande visar hur
symboliska relationer iscensätts i kraft av att flickor och pojkar
genuskodar om olika föremål som därefter övergår till att vara
symboliska koder för femininitet respektive maskulinitet. På detta sätt
neutraliserar de tillvaron i en feminin respektive maskulin miljö och
utvidgar sina respektive domäner.

Även i slöjden synliggörs, liksom på andra platser i skolmiljön, att
pojkar i kamratgruppen stämplar varandras och andra pojkars/mäns
beteenden som avvikande när de anses för feminina. Detta synliggör
emotionella mönster och sker liksom tidigare via skvaller och
förolämpningar vilket tyder på att konstruktionen av maskuliniteter är
en genomgående process i hela skolmiljön. Pojkarna tydliggör
kontinuerligt gränserna mellan en underordnad och hegemonisk
maskulinitet samtidigt som textilslöjdens arbetsform, praktiskt arbete,
ses som något maskulint. En kontrasterande bild visas när pojkarna
övergår till trä- och metallslöjden. De växlar över och anammar den
individuellt hegemoniska maskuliniteten som tillåter misslyckande
och är mer omhändertagande och relationsorienterad I träslöjden är
pojkar mer avslappnade och använder inte benämningar som hora och
kärring. En förklaring till detta kan vara att de har fullständig kontroll
över rummet och dess verktyg och redskap som de betraktar som sin
domän. Träslöjdens symbolik ligger i linje med den hegemoniska
maskuliniteten och är ett praktiskt ämne vilket pojkarna generellt
anser sig hantera bättre än de mer teoretiska ämnena.

Vi kan se att flickor spelar upp samma mönster på både textil- och trä-
och metallslöjden. De fortsätter att i kamratgruppen konstruera den
normerande femininiteten. De talar om den kvinnliga kroppen som
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möjlig att göras heterosexuellt attraktiv för att få pojkvänner. I denna
typ av femininitet spelar en pojkvän en avgörande roll. I flickornas
konstruktion syns spår av konsumistisk kultur. Framförallt tycks de
”tuffa” flickorna – de vars femininitet bygger på drömmen om
heterosexuell tvåsamhet - påverkas att köpa skönhetsartiklar som
rekommenderas via radion. De utvecklar en kompetens kring
hårfärgning, sminkets estetik och mjukgörande krämer. Denna
”sidokompetens” blir dock inget som tillvaratas i skolbetyget.
Flickorna genuskodar trä- och metallslöjdens aktiviteter som
maskulina. De tycks även vara obenägna att ompröva denna bild och
på så vis utvidga gränsen för det feminina. Till exempel när Elin repar
två naglar ser hon det som bevis att dessa aktiviteter inte passar.
Flickorna tycks inte se något identitetsbekräftande i träslöjden och
ägnar sig i stället åt identitetsarbete i andra former.

Kamratgruppen har en central betydelse för flickors och pojkars
konstruktion av femininiteter och maskuliniteter i slöjden. Slöjdämnet
tycks göra det möjligt för eleverna att upprepa och befästa könskodade
beteenden. Eleverna tycks också vara överens om könskodningen i
slöjden; textil är flickornas och trä och metall pojkarnas domäner. När
de i kraft av undervisningen ”tvingas” in på varandras domäner letar
de efter referenser till sin ”egen” värld.

Med dessa avslutande ord kliver vi ur elevernas skolvardag och
förflyttar oss till den tredje delen i avhandlingen, upplösningen. Här, i
ett avslutande kapitel 11, förs en sammanfattande diskussion kring
studiens resultat.

.
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Kapitel 11

SKILDA VÄRLDAR: en sammanfattande
diskussion

Syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera hur kön,
femininiteter och maskuliniteter, görs i relation till varandra i
skolvardagen med ett särskilt fokus på benämningar som hora och
kärring. I detta avslutande kapitel kommer jag att sammanfatta och
diskutera några av de resultat som studien gett underlag till.

Studien visar att benämningar som hora och kärring inte bara är
skällsord utan snarare språkliga uttryck som gör något i kontext av
genusrelationer. Benämningarna har en funktion när eleverna i studien
gör kön, femininiteter och maskuliniteter. Denna funktion måste ses i
ett större sammanhang än den begränsade situationen där
benämningarna förekommer. De inte bara reproducerar maktrelationer
mellan könen - kvinnors underordning och mäns överordning - utan
också maktrelationer inom könet där pojkar/män aktivt på daglig basis
inordnas i en maskulinitetshierarki. En slutsats utifrån Eliassons
(2007) studie var att benämningar som hora och kärring hänger
samman med åldern på så vis att de har en mer framträdande funktion
i konstruktionen av maskulinitet för pojkar i 14-15 års ålder än för
pojkar i 11-12 års ålder. Även om hennes studie visar, utifrån den
kvantitativa delen, att benämningar användes mer frekvent i de högre
åldrarna framkommer det i min studie att benämningar som hora och
kärring har en mycket central funktion i konstruktionen av framförallt
maskuliniteter men också femininiteter i år 5. Detta tyder på att
mellanstadiet är en huvudarena där genus görs.

Maktrelationer mellan och inom könen

Studien visar att kön, femininiteter och maskuliniteter, kontinuerligt
görs i flickors och pojkars skolvardag i relation till hur benämningar
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som hora och kärring fortlöpande används av pojkar både mellan och
inom könen, vilket bekräftar resultat från andra studier (jfr Eliasson,
2007; Roberto m.fl 2003; Lees, 1993, Mahony, 1989). I enlighet med
Thornes (1993) resultat, sker detta i ett gränsarbete där gränser
etableras för hur man ska vara och icke vara och förekommer såväl i
mötet med flickor som i mötet med pojkar. I mötet med pojkar
används benämningarna i språkliga aktiviteter, dels i skvaller om
andra pojkar/mäns avvikande beteenden dels som förolämpningar
både inom och utom kamratgruppen. Liksom i andra studier visar
detta hur benämningar som hora och kärring är centrala markörer i
konstruktionen av maskuliniteter (Eliasson, 2007; Evaldsson, 2005;
Renold, 2005; Connell, 1996d) där homofobi, femininitet och
heteronormativitet fungerar för att markera gränser för ett lämpligt
heterosexuellt manligt beteende (Eliasson, 2007; Nayak & Kehily,
1996, Renold, 2002; Epstein, 1997; Redman and Mac an Ghaill, 1997;
Mac an Ghaill, 1994; Willis, 1977). En konsekvens av detta blir att de
pojkar som inte uppfyller dessa krav, individuellt eller kollektivt,
positioneras längre ner i en maskulinitetshierarki. Min studie visar
således att pojkar i år 5 dagligen deltar i en pågående process där de
placeras i men också pendlar mellan olika maskulinitetspositioner.
Detta sammanfaller med Connells (1996a) antagande om att de olika
maskulinitetspositionerna inte är statiska karaktärer utan snarare
variationsrika eftersom samma pojke kan pendla mellan de olika
positionerna i maskulinitetshierarkin. Det tyder också på att, i
samklang med Connell (1996a) och Connell och Messerschmidt
(2005) att det hegemoniska maskulinitetsidealet är svåruppnåeligt.

Flickorna, som inte tycktes använda benämningar som hora och
kärring, använde skvaller i kamratgruppen för att bygga upp en
heterosexualiserande femininitet. De flickor jag i studien benämnt de
”tuffa” flickorna, såg kroppen som ett slags investeringsobjekt som
kunde stiga i värde med rätta medel. De bevakade varandras och andra
flickors kroppar som heterosexuellt åtråvärda eller icke-åtråvärda för
pojkar, vilket bekräftar resultat från andra studier (Holm, 2008;
Ambjörnsson, 2004; Renold, 2005; Reay, 2001). Deras status byggde
till stor del på att de lyckades framstå som heterosexuellt åtråvärda
och ständigt vara i den manliga blickpunkten. De flickor som jag i
studien kallat för de ”mesiga” protesterade mot denna bild av
femininitet. Den kvinnliga hierarkin byggde därmed till stor del på hur
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flickor förhöll sig till att vara heterosexuellt åtråvärda och ständigt
vara i den manliga blickpunkten.

Tillsammans med andra studier tyder även denna på att skvaller
(Goodwin 2006, 1990; Evaldsson, 2002a; Cameron, 1997; Coates,
1996) och förolämpningar (Evaldsson, 2005; Rampton, 1995; Eder
m.fl., 1995; Goodwin, 1990) är språkliga aktiviteter som hjälper
flickor och pojkar att bygga upp femininiteter och maskuliniteter men
också att de sanktionerar avvikande beteenden.

Den betydelsefulla platsen

Maktrelationer är högst verksamma både mellan och inom könen. Ett
fynd i den här studien är platsens betydelse för hur maktrelationer
mellan könen utspelar sig. Ett tydligt mönster är hur pojkar i mötet
med flickor använder benämningarna i förolämpningar som ett
dominansmönster för att tillskansa sig makt på olika platser i
skolmiljön och reglera en rådande genusordning. Det kan ses som en
vidare utveckling av Thornes (1993) resonemang om att flickor och
pojkar genom sina aktiviteter på skolgården kontrollerar olika
utrymmen och därigenom skapar olika territorier. Min studie visar hur
elever genom att kontrollera olika utrymmen skapar territorier, samt
hur kontroll över olika platser i skolmiljön är betydelsefull för
upprätthållandet och dominansen, vilket också framkommer i
Connells (1996d) teori. I klassrummet har flickor kontrollen genom
sina goda skolresultat och prestationsmässiga överläge. Genom att
använda benämningarna försöker pojkar få kontrollen, eller ta av
flickor kontrollen till skillnad mot för på idrotten där de försöker
återta och försvara kontrollen. På skolgården råder könsuppdelade
aktiviteter och därför tycks kontroll mellan könen inte vara
nödvändigt. I korridoren vilket uppfattas som ett neutralt rum försöker
de neutralisera kontrollen då flickor upplevs allt för dominanta. På
slöjden, i vilken aktiviteterna och de båda slöjdinriktningarna är
könskodade och eleverna är överens om arbetsfördelningen, är
maktrelationer mellan könen nedtonade.

Platsen har således en central betydelse för elevernas konstruktion av
kön. Det är naturligtvis inte platsen som sådan utan platsen
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tillhandahåller olika villkor och normer för görandet av femininiteter
och maskuliniteter. Dessa betingelser har betydelse för hur relationer
mellan och inom könen gestaltar sig: vilka normer elever förhåller sig
till. Vilka möjligheter och utrymme att organisera sig i kamratgruppen
eleverna ges. Vilka möjligheter de har att distansera sig från
skolarbetet samt och hur flickor och pojkar ges olika förutsättningar i
skolarbetet.

Ett genomgående mönster var till exempel att pojkar betedde sig enligt
olika normer beroende på vilken plats som var aktuell, vilket
medförde att olika former av maskuliniteter och multipla hegemoniska
maskuliniteter konstruerades. För flickor tycktes liknande former av
femininitet konstrueras. Normen att vara heterosexuellt åtråvärd för
pojkar följde som en röd tråd oberoende av plats när det gällde de
”tuffa” flickorna. Trots att en stor del stor del av deras tid i skolan gick
åt till att vara heterosexuellt åtråvärda för pojkar blev till exempel
klassrummet en plats där flickorna visade en annan femininitet. De
spelade upp en femininitet som låg i linje med goda skolresultat med
fokus att vara högpresterande i skolarbetet. Det visar till skillnad från
andra studier (t.ex Renold, 2005; Reay, 2001) att flickor som är aktiva
i att vara heterosexuellt åtråvärda och ständigt vara i den manliga
blickpunkten, också kan vara framgångsrika och högpresterande i
skolarbetet.

I studien blev det synligt att flickorna bemötte pojkarnas användning
av benämningarna på två olika sätt. Antingen mötte de upp med en
anpassningsbar eller en icke anpassningsbar femininitet. Medan den
icke anpassningsbara gjorde motstånd och nonchalerade
benämningarna understödde den anpassningsbara femininiteten den
hegemoniska maskuliniteten. På idrotten blev det särskilt tydligt då
pojkarnas användning av benämningarna gentemot flickorna hade en
stor effekt. Vid individuella prestationer gav flickorna medvetet upp
sin förmåga att prestera för att inte bli betraktad som hora eller kärring
vid ett misslyckande. Den ”garderingsstrategi” som användes kan
betraktas som ett misslyckande då flickorna genom denna anpassade
sig till genusordningen och upprätthöll normen om femininitet som
det svagare könet och därmed underordnade sig den hegemoniska
maskuliniteten. Studien visar därmed, trots flickornas förringelser av
ordens betydelse, att benämningar som hora och kärring har en
betydelse i flickornas konstruktion av femininiteter.
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Kamratgruppen

Så fort tillfälle gavs grupperade sig eleverna i enkönade
kamratgrupper. Studien indikerar tydligt att kamratgruppen har en
central ställning som genusskapande praktik i skolan. Där använder
pojkar benämningar som hora och kärring mellan varandra och
flickornas konstruktion av femininiteter i relation till varandra sker
som bäst i kamratgruppen på olika platser i skolmiljön.
Kamratgruppens betydelse framgår också i andra studier som handlar
om hur elever formar genusidentiteter, sociala relationer, värderingar,
normer och språkbruk (t ex Holm, 2008; Goodwin, 2006, 2002, 1990;
Evaldsson, 2005, 2004, 2003, 2002; Renold, 2005; Connell, 1996c;
Corsaro, 1997; Eder m.fl, 1995). Den här studien som har följt samma
elever på olika platser i skolmiljön, ger en kompletterande bild av
kamratgruppen som genusskapande praktik och hur den framträder på
olika platser och i hela skolmiljön.

Aktivitetens betydelse

Som framgått har den specifika aktiviteten stor betydelse för hur
benämningar som hora och kärring används som genusskapande
praktik. Den avgör och förfogar över makten att fastställa vilken
femininitet och maskulinitet eleverna ska spela upp. Den har också ett
väsentligt inflytande för aktivering av genusgränser. Som en vidare
utveckling på Thornes (1993) resonemang om gränsarbete, vilket
startar då två grupper ställs mot varandra, är ett resultat i den här
studien aktivitetens betydelse för huruvida genusgränser aktiveras och
gränsarbete startas. Det avgörande tycks inte alltid vara om två
grupper ställs mot varandra utan huruvida aktiviteten utövas
individuellt eller i grupp.

Genusregimer?

I den här studien var jag också intresserad av att se om benämningar
som hora och kärring och flickornas görande av femininiteter i
relation till varandra skapar genusregimer. De tre beskrivna
skolvardagarna i kapitel 5 indikerade snarlika mönster i alla tre skolor.
Då jag i efterföljande kapitlen analyserade hur femininiteter och
maskuliniteter görs i relation till varandra, med ett särskilt fokus på
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benämningar som hora och kärring, bekräftades de mönster som
tidigare noterats. Vad jag därmed funnit och som är ett resultat i den
här studien, utifrån studiens syfte och frågeställningar, är att
femininiteter och maskuliniteter görs på liknande sätt i alla tre skolor.
Jag fann således inga variationer och olikheter i genusmönstren som
var specifika för någon enskild skola, vilket tyder på att det rör sig om
genusmönster som är något mer än lokala, skolanknutna mönster.

Elevernas skolvardag - skolans utmaning?

Under arbetets gång har jag funderat över hur det kommer sig att
könsskillnader i så hög grad existerar i skolan, trots att ett uttalat
uppdrag i skolans värdegrund är att motverka dem. Skulle jag ställa
frågan så tror jag att svaret skulle bli att skolan försöker främja
flickors och pojkars lika rättigheter och möjligheter, att de bedöms och
bemöts på ett likvärdigt sätt och att de krav och förväntningar som
ställs på dem är lika. Det är trots allt dessa aspekter som bidrar till att
forma elevers uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.
Men det finns en värld i skolan, vilken den här studien visar och som
har en central plats i elevernas skolvardag, och det är att kontinuerligt
göra kön. Skolan tillåter och ger elever stort utrymme och fria tyglar
att, på olika platser och i olika skolämnen, relativt fritt ägna sig åt att
göra kön under lektionstid och på raster. Det verkar vara en ”dold”
verksamhet eleverna ägnar sig åt som pedagogerna inte tycks vara
inblandade i trots att det ibland sker med läraren närvarande.

Redan för 20 år sedan beskrev Raphaela Best (1989) i sin etnografiska
studie We´ve All Got Scars: What Girls and Boys Learn in Elementary
School, hur barns konstruktion av genus var ”den dolda genus
läroplanen” (The hidden 'gender' curriculum) - en läroplan som
utspelar sig bortom de vuxnas blick och kontroll. På liknande sätt som
Best ser jag i min studie två världar, skilda världar, stå mot varandra.
Flickor och pojkar tycks enligt min studie befinna sig i skilda världar,
liksom lärare. Att vara i kamratgruppen och göra kön är så vikigt för
eleverna att det ofta konkurrerar ut skolarbetet och tar mycket energi
från skolarbetet. Ett illustrativt exempel är korridoren, dit eleverna
gick så fort tillfälle gavs. De gjorde det bland annat av anledningen att
de fick släppa skolarbetet och prata om ”mer väsentliga saker”. På
slöjden verkar eleverna ha svårt att se nyttan med slöjdämnet. De har
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fullt upp med att femininisera och maskulinisera skolämnet och dess
två inriktningar.

En av skolans uppgifter är att stimulera varje elev att bilda sig men
också att skolan skall vara en god miljö för lärande och ska sträva
efter elevers vilja och lust att lära (Lpo 94, s. 8). En fråga som infinner
sig: har skolan misslyckats i detta? Är det kanske så att skolan inte
lyckas skapa ett didaktiskt förhållningssätt inom skilda ämnesområden
för att möta de skilda världar som denna studie gett uttryck för? Detta
är en fråga som mer grundligt skulle behöva belysas genom fortsatt
forskning. En ytterligare fråga är hur skolan ska kunna bemöta och
hantera de utifrån kommande krafter som reklam och medier sprider
och som elever tar med sig in i skolan som till viss del ligger till grund
för deras konstruktion av kön? Jag har inget bra svar men är övertygad
om att de skilda världarna måste mötas – på något sätt – för att kunna
motverka könsskillnader och luckra upp en genusordning som låser
elever till förkrympta ideal eller hindrar dem att utveckla sina
kapaciteter och prestationer.

Avslutningsvis

Avslutningsvis vill jag betona att jag känner mig privilegierad som
forskare, när jag - visserligen under en relativt kort period - fått ta del
av den dolda värld i skolan i vilken flickor och pojkar gör kön. Den
här studiens huvudsakliga fokus, benämningar som hora och kärring,
innebar att jag styrdes mot att mestadels observera pojkar. En grupp
som blev mindre observerad var de flickor som gick under namnet de
”mesiga” flickorna. Trots att det var den grupp som ansågs
representera en underordnad femininitet på grund av att de inte
anpassade sig till de rådande normerna, ser jag dessa flickor som
intressanta att fortsätta studera vidare. Kanske var det så att de, genom
att ”våga vara sig själva” och göra motstånd mot normerande ideal var
en starkare femininitet?
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SUMMARY

Introduction

In 1998 I wrote a fourth semester paper entitled Högstadieelevers
matvanor – sambandet mellan kost, hälsa och skolprestation [‘Lower
secondary pupils’ food habits – the connection among food, health and
school performance] (Berglund & Öqvist, 1999). During interviews
with girls in that study as well as in a later one I noticed girls´ fear of
being regarded as and called hora [‘whore’]. I was greatly concerned
by this and as a result I wanted to learn more about it. I went on to
study what I then defined as sexual harassment in the school
environment. A preliminary study was conducted of a group of girls
aged 11-12 years in the fifth form (Öqvist, 2003). During one school
year five group interviews were performed with the aim of finding out
how the girls experienced and conceived of sexual harassment. Based
on their stories, the result showed that on a daily basis boys used terms
such as hora [‘whore’], fitta [‘cunt’] and slampa [‘slut’] addressed to
girls. According to the girls this was more or less an everyday
occurrence. It was also evident that the girls embraced a feminine
ideal greatly influenced by mass media such as TV, newspapers and
magazines. They thought that using make-up, fashion clothes and
having a “perfect” body would save them from being called ugly
names and also that such things would give them both a successful
career and a heterosexual relation.

The preliminary study indicated that girls’ construction of themselves
took place in relation to boys. I became increasingly aware of how
femininities and masculinities are made in relation to each other. For
this reason the focus of my thesis was to make a study of how pupils
in the fifth form use terms such as ‘whore’ and kärring [‘hag’] in
everyday school life.

Theoretical perspectives

One theoretical point of departure of the study was that gender is seen
as a social construction where, in a constantly ongoing process, the
individual, as an active agent, is made through repeated practices in
society (Davies, 2003; Whitehead, 2002; Connell, 1996a; Butler,
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1993; Thorne, 1993; West & Zimmerman, 1987). Another point of
departure is that girls and boys are not homogeneous groups but that
there are intra-group variations. The theoretical framework used in the
study was developed by Raewyn (formerly Robert) Connell, whose
social theory of gender is based on gender being a “configuration of
practice” with emphasis “on what people actually do, not on what is
expected or imagined” (Connell, 1996c). His criticism, which was
targeted at the gender role theory, entailed that power, power relations
both between (male dominance over women) and within the genders,
forms the basis of what in his theory he calls a gender order, which
describes “a historically constructed pattern of power relations
between men and women and definitions of femininity and
masculinity (Connell, 1987 p. 98). The power relations can however
differ among different institutions when the gender order is analysed
at the local level. Connell (1987) then talks about a gender regime and
defines four types of gender relations that together create a gender
regime in the respective institution: power relations, division of
labour, emotional patterns and symbolic relations. In the present study
three schools constitute both a place and an institution for what will
take place, and hence three different gender regimes are expected to
emerge.

A central feature of Connell’s theoretical framework is that there exist
multiple forms of masculinities and femininities and that they are
constructed in relation to one another in a hierarchical order. (Connell
(1996a) defines different positions of masculinities as hegemonic,
participating, subordinate and marginalised. These terms are not fixed
characters but rather a configuration of practice. Hegemonic
masculinity is the form of masculinity that is historically changeable,
idealised, heterosexual and a regulating conception of masculinity
subordinating both women and men that do not adhere to the idealised
norms. Connell had previously argued for hegemonic masculinity
being an individual pattern of power (Connell, 1987), but after this
position had met with criticism, he altered it to include the existence
of variations of hegemonic masculinities (Connell & Messerschmidt,
2005). Connell (1987) argues that there is no hegemonic femininity,
since all versions of femininity are constructed in a context of total
subordination of women to men and hence defined in terms of their
subordination, their adaptation to men’s wishes and interests. He
defines instead a culturally dominant form of femininity which he
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calls emphasised femininity and which defines the normative ideals of
femininity.

Schools are seen as one of the most important institutions and places
by actively contributing to the construction of femininities and
masculinities, both as an institutional agent contributing to creating
gender and as an arena where young people stage, reinforce or
renegotiate femininity and masculinity (Connell, 1996d). An
especially important role in this process is played by informal peer
cultures, where every day pupils in peer groups at school form
identities, social relations, values, norms and language use (Goodwin,
2006, 2002, 1990; Evaldsson, 2005, 2003, 2002, 1993; Connell,
1996c; Corsaro, 1997; Eder et al., 1995; Thorne, 1993), where power
and hierarchy are central in many cultures in the world and in many
ages (Goodwin, 2006, 2002, 1990; Evaldsson, 2005, 2003, 2002;
Kyratzis, Marx & Wade, 2001; Adler & Adler 1998). In addition to
gender being something that is made and there being intra-group
variations, linguistic expressions and activities are also seen as central
in the making of femininities and masculinities. Language is not seen
merely as a tool for communicating what we think or what the world
is like. By using various linguistic expressions such as ‘whore’ and
‘hag’ in different linguistic activities such as gossip and insults, we
can also do something. This creates an understanding of who we are
and who we are not, feminine or masculine.

Schools as a social arena where gender is
produced

This chapter describes various studies that analyse how gender,
femininities and masculinities, are made at school. They consist both
of classroom studies showing that traditional gender patterns still exist
even though there have been changes (Skelton 2006; Einarsson &
Granström, 2002; Öhrn, 2002; Biddulph, 1998; Weiner et al., 1997;
Öhrn, 1990) and of studies of how schools as an arena contribute to
girls and boys in relation to one another, both within and between the
genders, negotiating, establishing and constructing femininities and
masculinities. The peer group is said to be a genderising practice in
which, depending on existing norms, girls and boys place themselves
and others in different feminine and masculine positions in the gender
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hierarchy. Staging heterosexual masculinity is said to be normative for
boys (Jonsson, 2007; Fundberg, 2003; Frosh, Phoenix & Pattman,
2002; Renold, 2002; Connell, 1996a; Nayak & Kehily, 1996; Willis,
1977) with toughness, success in sports, heterosexuality, homophobia
and to some extent an anti-school culture being significant elements
(Fundberg, 2003; Osbeck et al., 2003; Frosh et al., 2002; Connell,
1996d; Mac an Ghaill, 1994; Willis, 1977). Unlike boys, girls confine
themselves chiefly to appearance and body ideals. The production of a
perfect body and the “right” looks for the purpose of being
heterosexually attractive stand out as important tools for being a
“normal” girl (Holm, 2008; Renold, 2005; Ambjörnsson, 2004;
Osbeck et al., 2003). Despite the fact that girls are more restricted to
bodily norms, studies indicate that an increasing focus on looks and
body is beginning to be noticed in boys as well (Holm, 2008; Martino
& Pallotta-Chaiarolli, 2003; Frosh et al., 2002; Jacobsson, 1998).

Studies of how gender, femininities and masculinities are made at
school have also found terms such as ‘whore’, ‘hag’ and ’gay’ to be
commonly used words in gender relations among pupils and to
contribute to producing and reproducing inequalities between and
within the genders (Eliasson, 2007; Davies, 2003; Connell, 1996d;
Eder, Collins & Parker, 1995; Mac an Ghaill, 1994; Walkerdine,
1990). It is also stated that these terms are included in linguistic
activities such as gossip and insults in which social hierarchies are
created (Evaldsson, 2005; Eder et al., 1995). Norms and boundaries
between the genders are strictly watched above all by boys (Mac an
Ghaill, 1994), which among other things is said to take place through
borderwork aimed at marking and confirming boundaries between the
genders (Thorne, 1993).

The aim and implementation of the study

It is not only the preliminary study (Öqvist, 2003) that indicates that
femininities and masculinities are made in relation to one another but
also the previous research that is presented and the theoretical
perspective that is my point of departure. Based on this, the following
overarching aims of the study were formulated: to describe and
analyse how femininities and masculinities are made in relation to one
another in everyday school life with special focus on terms such as
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‘whore and ‘hag’. In order to study this aim I formulated the following
questions:

Questions

• Who or what people use terms such as ‘whore’ and ‘hag’ and at
whom are they targeted?

• When, where and how are terms such as ‘whore’ and ‘hag’
used in everyday school life?

• How do terms such as ‘whore’ and ‘hag’ contribute to making
femininities and masculinities?

• When, where and how do girls make femininities in relation to
one another?

• Create terms such as ‘whore’ and ‘hag’ and the girls’ creation
of femininity in relation to one another contribute to
establishing gender regimes?

Three classes in the fifth form from three different schools in a
medium-sized Northern Swedish municipality were selected for
the study. All the pupils were 11-12 years old. The three schools to
which the pupils go are located in completely separate housing
areas in the centre of the municipality. The pupils in class 5D
come from two adjacent housing areas. One of the housing areas is
inhabited to a large extent by working-class families and the other
by middle-class families. The school is situated in the working-
class area. The pupils in classes 5E and 5F live in middle-class
areas. A total of 65 pupils in the study (40 girls and 25 boys) were
included in the study. Altogether I spent two whole school weeks
doing fairly short fieldwork in each class during a continuous
period of six weeks. The short period of time was determined by
my basing my study on what Hammersley and Atkinson (1995)
call a selective approach. It was decided beforehand what was to
be observed: how femininity and masculinity are made in relation
to each other in everyday school life with special focus on terms
such as ‘whore’ and ‘hag’.

My point of departure was to study the practice and that the
conversations that were conducted were intimately linked to their
actions. For this reason I chose an ethnographically inspired
approach that emphasises the importance of the researcher
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studying people in their everyday situations and contexts. It is to a
great extent a matter of approaching and describing people in their
everyday life and of studying how they arrange and create
meaning (Wolcott, 1999; Kullberg, 1996; Hammersley &
Atkinson, 1995; Fetterman, 1989; Bogdan & Biklen, 1998).
Participant observation in combination with field notes constitutes
my data material. I accompanied the pupils during lessons in
different places in the school environment and during breaks in
which they were obliged to be in the schoolyard. I wrote my field
notes continuously while witnessing a relevant event or as soon as
possible afterwards. My observations were recorded partly through
“mental notes” and partly through “jotted notes” (Emerson et al.,
1995; Lofland & Lofland, 1995). These two ways of making notes
of what was taking place in the school environment complemented
each other during my field period.

Erving Goffman’s (2004 [1959]) book Jaget och maskerna [‘The
Presentation of Self in Everyday Life’] was a source of inspiration
and a tool for the final analysis. His dramaturgical perspective was
very useful and some of his concepts were used in the analysis to
form the framework for understanding how femininities and
masculinities are made and manifested in different situations. I
penetrated each of the observed situations (appearances), studied
the plot and asked questions: In what place in the school
environment are the pupils, that is, on what stage are they? Who
is/are the actor/actors and the co-actor/co-actors? What is/are the
actor/actors and the co-actor/co-actors doing? How are they
introducing themselves? Is there an audience, that is, any person(s)
besides the actor/actors and the co-actor/co-actors on the stage?
What are they trying to accomplish?

After a number of readings certain patterns emerged and as a last
step in the analysis the different appearances were structured on
the basis of the place in which they were staged: the classroom,
the corridor, sports, the schoolyard and handicraft. Once more I
penetrated each of the appearances, but unlike the previous
analysis, the different appearances on the different stages were
compared with one another in order to find variations of how
femininities and masculinities are made.
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Everyday school life in three classes

In this initial empirical chapter a description is made of what
everyday school life looks like in each class and of how terms
such as ‘whore’ and ‘hag’ are used by boys and addressed to both
girls and boys when being in different places in the school
environment. They are chiefly used among boys when watching
one another’s behaviours both in sports and in other school
activities. When addressed to girls they are used for example when
they are clever in the classroom or considered to be swots. In each
class some girls were also constantly, and in negative terms,
commenting on other girls’ bodies and looks and calling them
“wimpish”. Their obsession with talking about love, sex, relations,
body and looks caused the other girls in the class to regard them as
“tough”.

This chapter is to be seen as a starting-point for the following
account of the thesis. Two assumptions are made that are of central
importance for how the following empirical data is described and
analysed. Firstly, there is an assumption borrowed from Goffman
(2004 [1959]): the importance of the place for what takes place in
it. The descriptions of the three everyday school lives indicate that
the appearances that the pupils make are linked to special places,
which seems to play a role for how different actions should be
understood, which Mac an Ghaill (1994, p. 93) calls contextual
fluidity. Secondly, that gender patterns among the schools show
more similarities than differences, which indicates more than a
local pattern. This is however in contrast to Connell’s (1996d)
assumption of local gender regimes.

The classroom: the fight for control

In the classroom a picture is shown of how terms like ‘whore’and
‘hag’ are used by boys as a means of power in an attempt to gain
control and regulate the existing gender order in a room that seems
to be the girls’ territory. In this process different gender relations
between the genders are made visible. As in Connell (1996d),
there are above all three such relations that both tally and do not
tally with society’s overall gender order. The girls display
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variations of femininities. The girls shows a femininity which is in
line with good results in school work. This femininity is superior
to masculinity partly through its advantage in terms of
performance and results and partly through the setting of the room
framing the girls’ achievements. The boys have difficulty in
accepting this picture, which leads to their opposing it. In this
opposition power and symbolic relations appear, as boys display a
masculinity that in no way should be, or be accepted to be,
subordinate to femininity. The terms are used as insults, which
serve as a dominance pattern and a linguistic code against the girls
in an attempt to gain control or to deprive the girls of the control
and thereby regulate a gender order in a room that seems to be the
girls’ territory, in which the boys are temporarily feeling exposed.
Since the girls are in a superior position, they display an
unadaptable femininity in which they are not affected by being
called names.

The picture of the girls’ dominance in the classroom turns out to
be even more complex. When a third gender relation, division of
labour, is identified, the boys manage for a while to regulate the
existing gender order by means of the insulting terms. This is done
by displaying a masculinity that, according to Thurén (2002) and
Connell (1996d), genderizes and codifies work in terms of gender.
Cleaning was for example seen as female work. Insulting the girls
leads to results, since in this gender relation they display an
adaptable femininity in which they, in accordance with Connell
(1987), display a combination of compliance, resistance and
cooperation, thereby supporting the hegemonic masculinity.

The corridor: gender-divided corners

In the corridor, which is directly adjacent to the classroom, girls
and boys are allowed to and choose to sit in gender-divided peer
groups during lessons. The central issue is to be engaged in
making gender with power, hierarchy and heterosexuality as chief
components. In “the boys’ corner” terms such as ‘whore’, ‘hag’
and ‘gay’ are used when boys construct the hegemonic masculinity
ideal in relation to homosexuality and femininity (cf. Redman and
Mac an Ghaill, 1997; Mac an Ghaill, 1995; Willis, 1977). In this
process different gender relations such as power relations,
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emotional patterns and symbolic relations among the masculinity
positions are especially visible, since the terms are used as insults
and in gossip as the linguistic code and dominance patterns in the
talk about other boys/men and one another’s deviant behaviours
when the hegemonic masculinity is being threatened. In
accordance with Connell (1996a), an internal relation hierarchy is
created, where anyone who deviates from the hegemonic
masculinity is caught in a complex process. The boys/men who are
exposed to gossip are placed in a subordinate masculinity position,
while the boys who are exposed to insults have an opportunity,
depending on whether they display an adaptable or unadaptable
masculinity, to border on different positions in the masculinity
hierarchy: subordinate, participating or hegemonic. In accordance
with Connell (1996a) and Connell & Messerschmidt (2005), the
fact that the boys are caught in this process every day seems to
indicate how difficult it is to attain the hegemonic masculinity
ideal.

A few metres away in “the girls’ corner”, two hierarchically
ordered femininities are constructed: the “tough” and the
“wimpish” femininity. Gossip about one another’s deviant
behaviours in their different ways of being and handling their
bodies was a regular activity, which also made symbolic relations
among them visible. For the “tough” girls, who were located in the
emphasised femininity position, a prevailing consumer culture
(newspapers, magazines, TV, radio, the Internet etc.) seemed to
influence the construction of an emphasised femininity where
girls/women are represented as slim and beautiful for the purpose
of being heterosexually attractive (cf. Renold, 2005; Öqvist, 2003;
Featherstone, 1994; Bengs, 2000). Central components in this
process, which seems to start in the transition between the third
and the fourth form, are the vital boyfriend and a formable body.
Make-up, tight clothes and fashion clothes, the “right” body size,
looks and hair are codes in symbolic relations in which differences
between two femininities and the construction of the normative
ideal are made visible. The “tough” girls’ obsession with being the
subject, object and agents of a heterosexual male evaluating gaze
depicts them as active agents in supporting the hegemonic
masculinity. They are openly criticised for this by the “wimpish”
girls, who in turn, due to their total unwomanliness and lack of the
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normative ideals, are placed by the “tough” girls in the subordinate
femininity position (cf. Renold, 2005; Paechter, 1998). Unlike the
boys, the girls seemed to be more immobile between the two
femininity positions. A likely reason seems to be that the
“wimpish” girls offer resistance to the emphasised femininity and
its normative ideals while the “tough” girls embrace and look up
to it.

At the same time as the girls and boys create femininities and
masculinities in their respective corners, the boundary crossing
between the corners stands out as yet another genderising practice
in the corridor. The emotional relations and the division of labour
(Connell, 1996d) are particularly obvious, as the girls’ behaviours
(stinginess, laughing aloud, talking profusely and loudly,
humming, singing tunes, not appreciating jokes) are being
apprehended as a “sewing circle” and becoming too dominant
elements in the room. In connection with the boys toning down
these, power and symbolic relations (Connell, 1996d) are made
visible, where insults such as ’whore’ and ‘hag’ are used both as
part of a boundary-making effort (Thorne, 1993) and as a
linguistic code in an attempt to neutralise the control between
femininity and masculinity in a room apprehended by the boys as
a neutral room where neither girls nor boys are favoured or treated
unfairly. Just as in the classroom, the girls react with both an
adaptable and an unadaptable femininity, thereby both supporting
and not supporting the hegemonic masculinity. The unadaptable
femininity excludes the boys from the girls’ activities and the
adaptable femininity turns the ongoing activity into a less
dominant one. The activity that the girls are engaged in turns out
to be of great importance for the kind of femininity they embrace.

Sports: multiple hegemonic masculinities and
multiple emphasised femininities

In sports a picture emerges of both femininities and masculinities
being changeable and variable and of the hegemony always being
possible to challenge and to be replaced by a new one. This is
especially evident when, as also shown in other studies (Connell &
Messerschmidt, 2005; Nordberg, 2005; Jefferson, 2002;
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Dimetriou, 2001), boys visualize the existence of multiple
hegemonic masculinities and girls display multiple emphasised
femininities. In this process the activity in question turns out to
have a decisive importance for and possesses the power to
determine what predominant femininity and masculinity the pupils
are to take into account. When the activity requires exertion by a
group/a team (e.g. basket, football), power and hierarchy are
central components and a group-oriented hegemonic masculinity
prevails. As shown in other studies (Connell, 1996a; Messner &
Sabo, 1994; Adler & Adler, 1992), the boys demonstrate how
strength, toughness, aggression, skilfulness and dominance are
normative ideals in this dominant form of masculinity in which
terms such as ‘whore’ and ‘hag’ are constantly used by the boys
both in symbolic relations (linguistic code) and in power relations
(dominance pattern). This is done both between the genders and
among masculinities when emotional patterns are made visible,
such as deviant behaviours when boys lose something (e.g. the
football, basketball or bandy-ball) in contrast to girls taking
something from boys (e.g. the football or basketball). In relation to
girls it is a power action chiefly aimed at regulating the
temporarily overthrown gender order and regaining the lost power.
In this way the boys try to regain and defend the control vis-à-vis
the girls in a room that seemed to be the boys’ territory.

Among boys the terms are used in team cooperation, which is
characterised by their constantly being in a state of dependence in
relation to one another. If a boy in the group/team shows physical
weakness by for example losing the ball, he both risks causing all
the members of the group/team to have their masculinity
questioned and the group/team to run the risk of losing their
hegemony to another group, thereby being reduced to a
subordinate feminine masculinity. At the same time we can also
see, as also shown in other studies (Larsson, 2001; Brown &
Gilligan, 1992; Gilligan, 1989), how, by embracing the group-
oriented femininity, girls show how relation orientation and taking
care of one another are normative ideals, which is chiefly seen
through their constantly supporting, encouraging and helping one
another and boys in the activity.
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A contradictory picture to this is the individually hegemonic
masculinity and the individual femininity. These are visualised
when the pupils are engaged in an activity where the individual
performance is in focus (e.g. high jumping, long jumping, shot-
putting, running 60 metres). In this dominant form of masculinity,
and in contrast to the group-oriented hegemonic masculinity,
relation orientation and taking care are normative ideals for boys
and power and hierarchy are toned down and concealed. When no
other person’s masculinity than the single individual’s is being
threatened, the insults disappear and are instead replaced by
encouragement and permission of what is femininely coded. One
exception is if femininity and masculinity are juxtaposed, for
example if a girl and a boy are compared to determine which is the
fastest runner. As pointed out by Thorne (1993), gender boundaries
are activated in such situations, since they represent different
genders. This is evident in sports, and to elaborate Thorne’s
assumption, activation of gender boundaries is closely linked to
whether an activity is exercised by a group/a team or by a single
individual. Hence, the decisive factor does not have to be the
juxtaposition of the genders but how an activity is exercised and
its composition.

At the same time as boys embrace the individually hegemonic
masculinity, girls display, in contrast to the group-oriented
femininity, the individual femininity, whose ideals consist of being
passive, self-critical and not being bent on achievements and
results. The girls’ way of acting turns out to be an effect of the
group-oriented hegemonic masculinity. Although power relations
are not visible, they are still reflected. This takes place not least
when girls develop a guarding strategy, the purpose of which is to
give up one’s ability to perform well in the belief that this is a
successful strategy for avoiding to be regarded as a whore or hag.
Instead it has the opposite effect and maintains the norm of
femininity as the weaker gender and supports the hegemonic
masculinity by the girls actively subordinating themselves to it.
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The schoolyard: gender-divided activities

The schoolyard is a place in the school environment that shows
many similarities with previous research on children’s interaction
and identity work. As observed by Thorne (1993) and Caanan
(1987), gender-divided activities dominate when pupils occupy the
schoolyard during breaks. As shown in other studies, boys have
considerable power over the available spaces, above all thought
their dominance and control of large spaces intended for team
sports such as football, basketball and bandy (cf. Renold, 2005;
Connoly, 2003; Frosh et al., 2002; Skelton, 2001; Thorne, 1993;
Delamont, 1990). Just as in sports, the boys in the schoolyard exert
a group-oriented masculinity where power relations, symbolic
relations and emotional patterns are continuously visualised by
using ‘whore’ and ‘hag’ when insulting and ranking one another
when deviating from the prevailing norms. They also take part in a
global gender order where they emphasise how emotional patterns
can have global effects. Essential thinking visualises the division
of labour where femininity is more associated with educational
abilities and masculinity with athletic abilities (cf. Frosh et al.,
2002).

If for the boys it is the current activity that determines whom they
are together with in the schoolyard, it is the peer group for the
girls. The “tough” girls devote themselves to constructing the
emphasised femininity by hierarchically organising the peer group
in relation to the “wimpish” girls. Just as in the corridor, this is
done by visualising emotional patterns and power relations
between two femininity positions. The gossip about the “wimpish”
girls’ deviant behaviours and the talk about the formable body
create in themselves an activity that is exerted in their daily walks
round the schoolyard (cf. Evaldsson, 2007). In the emphasised
femininity position it is again important to make oneself
heterosexually attractive in order constantly to be in the masculine
limelight. In the same way as for the boys, this process turns out to
take place through team cooperation where a shared motive is to
help one another to get a boyfriend. This gives all “tough” girls a
secure place in the emphasised femininity position.
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Handicraft: femininisation and
masculinisation

Handicraft, which is divided into textile craft and woodwork and
metalwork, is without doubt the place in the school environment
where the division of labour as a gender relation is most clearly
visualised. The reason for this is chiefly that the history of this
school subject still characterises how girls and boys think about
and act in the subject. The peer group shows again its genderising
practice, as the boys gender code and genderise (cf. Thurén, 2002;
Connell, 1996d) textile craft as a school subject but also its
activities and interior as typically feminine. The girls behave in a
similar way in woodwork and metalwork. The girls and boys
display the same strategy in order to feel some affiliation with an
environment they apprehend as alien because of their gender. This
is chiefly done through the girls’ femininisation and the boys’
masculinisation of different objects. For the boys it is above all the
sewing machine and its pedal that are masculinised and
transformed into something they compare to a car with a turbo
engine. A car with a large engine where “stepping on the gas” is
possible is something they control in a feminine environment. In
the woodwork and metalwork the girls feminise the soldering-iron
by using it as a pen for branding hearts and writing texts as part of
a declaration of love. Pieces of wood are used as “paper” to be
painted on with nuances of lipstick and shavings are remade as
curly hair that the girls put on their heads. This illustrates how
symbolic relations appear where girls and boys recodify various
objects according to their gender, thereby turning them into being
symbolic codes for femininity and masculinity and neutralising the
existence in a feminine and a masculine environment.

Just as in other places in the school environment, the boys talk in
the peer group about one another’s and other boys’/men’s deviant
behaviours when regarded as feminine in their activities. As in
earlier cases, this appears through symbolic relations via gossip
and insults, which indicates that the construction of masculinities
is a general process in different places in the whole school
environment. The boys continuously visualise the boundaries
between a subordinate and a hegemonic masculinity at the same as
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the working method of the textile craft, practical work, becomes
part of the masculinity. A contrasting picture appears when they
are occupied with woodwork and metalwork. The boys change and
embrace the individually hegemonic masculinity where they are
allowed to fail; they take more care of and are more relation-
oriented to one another and do not use terms such as ‘whore’ and
‘hag’. One reason seems to be that they have total control of the
room and its tools and equipment. This is in line with the
individually hegemonic masculinity but also with the fact that this
is a practical subject that they think they can handle better than the
more theoretical ones. At the same time the “tough” girls in the
peer group in the textile craft, the woodwork and the metal work
go on constructing the emphasised femininity by talking about the
female body as formable with the aim of becoming heterosexually
attractive and getting boyfriends. The influence of the consumer
culture is again apparent in the construction of being
heterosexually attractive. At the same time it is visualised that
woodwork and metalwork are not part of femininity, as such
activities are not adapted to girls because they are not in line with
the body ideal.

As the last place in the school environment, handicraft also
indicates the central importance of the peer group in the
construction of gender. Handicraft, together above all with the
corridor and the schoolyard, makes it possible for girls and boys to
repeat gender-coded behaviours.

Conclusions

This study shows that gender, femininities and masculinities, are
continuously made in girls’ and boys’ everyday school life. In this
process power and hierarchy are central components both between
and within the genders. The use of insulting terms shows that
gender is made in relation to place. It is important for how
relations between and within the genders are formed, what norms
pupils embrace, how pupils are given different opportunities to
distance themselves from the schoolwork, and last but not least, its
importance for how terms such as ‘whore’ and ‘hag’ are used as a
dominance pattern by boys vis-à-vis girls in order to gain power
over different places in the school environment. The importance of
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the place for how gender is made at school may be seen a further
development of Thorne’s (1993) discussion of girls and boys
controlling different spaces and thereby creating different
territories through their activities in the schoolyard. In comparison
with Thorne, my result shows not only how pupils create
territories by controlling different spaces but also how control of
different places in the school environment is important for the
maintenance and dominance.

Boys’ use of terms such as ‘whore’ and ‘hag’ as well as girls’
gossip in peer groups shows that the peer group has a central
position as a genderising practice. This confirms the result from
other studies in which pupils form gender identities, social
relations, values, norms and language use (e.g. Holm, 2008;
Goodwin, 2006, 2002, 1990; Evaldsson, 2005, 2004; 2003; 2002;
Renold, 2005; Connell, 1996c; Corsaro, 1997; Eder et al., 1995).
The present study also provides a complementary picture, as it
shows how the peer group as gender creating practice
continuously appears in different places with the same pupils as
actors. This shows that it has an important position in the pupils’
school life and that, for example in the corridor, it supersedes the
schoolwork.

Another factor, the activity, shows its importance in the
genderising practice in the way in which terms such as ‘whore’
and ‘hag’ are used in it. The activity determines and is in control of
the power to decide what femininity and masculinity the pupils
should embrace. It also has an important influence on the
activation of gender boundaries. As a further development of
Thorne’s (1993) discussion of border work, which starts when two
groups are put against each other, one result of this study is to
show the importance of the activity for whether gender boundaries
are activated and boundary work is started. The decisive factor
does not always seem to be whether two groups are put against
each other but whether the activity is exerted individually or in a
group.

The gender patterns and gender relations that emerge in this study
point to similarities and not to differences among the three
schools. It suggests, from outside this studies research questions,
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that pupils in 5th grade do femininities and masculinities in similar
ways, regardless in which school they go. Unlike Connell (1996d),
who thinks that gender regimes most often vary locally, this study
shows similarities rather than differences among the three schools.
This indicates that the gender patterns is more than a local, school
related patterns.
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