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Förord
Detta är en vänbok till professor Inga Wernersson, Institutionen för Individ
och Samhälle på Högskolan Väst.
Inga, i början av året fyllde du 70 år och vi är så tacksamma över att
få vara dina kollegor och vänner att vi nu i slutet av året vill fira dig. Det
är tolv år sedan du kom till Högskolan Väst, först som gästprofessor, och
några år senare som fast anställd professor. Många av oss som hyllar dig
genom den här boken har lärt känna dig som kollega på Högskolan Väst,
men du har också många kollegor och vänner från andra håll, till exempel
Göteborgs universitet där du verkat under många år, eller genom olika
forskningsprojekt och samarbeten nationellt och internationellt.
Det första ämne Inga började läsa vid universitetet var sociologi,
men därefter gick hon över till pedagogik och disputerade i detta ämne
1977 vid Göteborgs universitet med den uppmärksammade avhandlingen
Könsdifferentiering i grundskolan. I sin avhandling visade hon dels att
pojkar fick mer uppmärksamhet från lärarna än flickorna, dels att
interaktionen mellan pojkar och flickor var sparsam. Ingas avhandling
har inspirerat till vidare forskning avseende genusfrågor, inte minst inom
det utbildningsvetenskapliga fältet. År 1999 blev Inga professor i ämnet
pedagogik på Göteborgs universitet och år 2006 anställdes hon som
professor i Utbildningsvetenskap på Högskolan Väst.
Ingas forskningsintressen rör främst genusfrågor och utbildningsvetenskapliga frågor, men hon intresserar sig även för samhällsfrågor i
vidare mening. Detta synliggörs i det stora antal forskningsprojekt som
hon lett och varit verksam i, till exempel om den mångkulturella skolan,
kränkningar i skolan, förskolefrågor eller högskolepedagogik. Inga har
även varit handledare till doktorander som skrivit avhandlingar inom
vitt skilda områden såsom idrott, religion eller matvanor. Hon har varit
experthandledare, opponent och diskutant samt varit med i betygsnämnder
vid ett oräkneligt antal tillfällen.
I det här sammanhanget vill vi också lyfta fram några av de
kunskapsöversikter som Inga skrivit när det gäller betydelsen av kön/
genus för elevers prestationer och sociala interaktion i skolan. Inom detta
område finns titlar som Genusperspektiv på pedagogik (2006), Från förskola
till högskola: vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? (2007), Genus i
förskola och skola: förändringar i policy, perspektiv och praktik (2009) och
Från könsroller till konstruktion av identitet – ett pedagogiskt forskningsfält
genom fyra decennier (2013).
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Utöver forskning, handledning och undervisning har Inga haft ett flertal
utbildnings- och forskningspolitiska uppdrag. Hon har utvecklat och
haft ansvar för forskarutbildningar både på Göteborgs universitet och
Högskolan Väst. Hon har varit med i Göteborgs universitets styrelse samt
suttit i utbildningsvetenskapliga kommittén på Vetenskapsrådet.
Inga är en förebild genom att undervisa och handleda med samma
entusiasm på alla nivåer inom högre utbildning. Studenterna har fått möta
henne både på den första kursen i sin utbildning och på den avslutande
kursen i samband med handledning av examensarbeten.
Tack Inga, du har alltid din dörr öppen för oss kolleger och du
välkomnar samtal och frågor av alla slag! Du är nyfiken, kritiskt granskande
och rolig. Vi är glada över att få ha dig som kollega och klok vän!
Vi vill också tacka alla er som på olika sätt bidragit till den här vänboken.
Tack ni författare som har skrivit intressanta kapitel. Det har varit roligt att
följa ert arbete och se texterna växa fram. Tack till Staffan Larsson som
målat omslaget, Anders von Brömssen som gjort bokens layout, Andreas
Borg som hjälpt till med samordning och till Jesper Svenningsson på Stema
specialtryck AB. Tack även till alla er som är med i Tabula Gratulatoria och
som på olika sätt är med och firar Inga!

Bokens innehåll
Boken innehåller två teman, Genus och utbildning och Utbildningsvetenskapliga perspektiv, som knyter an till Ingas forskningsintressen och olika
forsknings-projekt. Inom den första tematiken ingår sju bidrag som
alla, men på olika sätt, diskuterar genus och utbildning i ett samhälleligt
perspektiv. I kapitlen synliggörs aspekter av utbildningsformer som förskola,
grundskola och folkbildning, men också samarbeten med aktörer från
civilsamhället. Genusfrågor, liksom frågor om socioekonomisk bakgrund
och etnicitet i relation till normer och regler, demokrati och jämställdhet
diskuteras utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Här
framkommer reproducerande mönster, men också samhällsförändring.
Den andra tematiken handlar om utbildning och undervisning ur ett mer
generellt perspektiv och omfattar sex kapitel. I dessa framträder vitt skilda
kontexter såsom utbildning bland herdebefolkning i södra Etiopien, men
också forskarutbildning i Sverige och metoddiskussioner i anslutning
till forskning. Utbildning kan handla om ett nyfiket utforskande och
experimenterande i lekens form, men också om klassrumssituationer där
lärarens uppgift blir att navigera mellan individ och grupp eller att hålla
ordning i klassrummet.
12
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Kapitlen i boken är av olika karaktär eftersom författarna har fått fria
händer att utforma sina kapitel. Här återfinns därför allt från essäer till
redovisning av empiriska data. Även författarnas skrivtekniska traditioner
skiljer sig något åt. Här följer en kort presentation av bokens olika kapitel.
Ann-Sofie Holm redovisar i sitt kapitel fortsatt forskning utifrån en
av de aspekter Inga Wernersson studerar i sin avhandling 1977, nämligen
högstadieelevers uppfattningar om relationerna mellan könen utifrån frågan
om vilket kön de tror det är bäst att tillhöra och huruvida dessa förändrats
över tid. Holm gör det utifrån tre olika elevenkäter vid olika tidpunkter.
Hon kan konstatera att många av de genusmönster Inga Wernersson fann
tycks ha förstärkts över åren trots uttryckliga politiska föresatser om att
motverka dessa i skola och samhälle. Resultaten är emellertid sammansatta
och lite svårfångade och kan därför diskuteras både som positiva och
negativa i ett förändringsperspektiv.
Maria Hjalmarsson presenterar i sitt kapitel ett forskningsprojekt
kring barn och idrott, som ingår i den så kallade Idrottsskolan. Syftet med
Idrottsskoleprojektet, som är ett samarbetsprojekt mellan skolor och externa
aktörer inom idrottsrörelsen, är att elever ska få prova idrotter under olika
former för att långsiktigt skapa ett livslångt intresse för idrott. I studien
intervjuas sju stycken flickor om deras erfarenheter av att ingå i projektet. I
ett större perspektiv visar studiens resultat de normativa föreställningar om
idrott och genus som skapas inom Idrottsskolans kontext.
Anette Hellmans kapitel sammanfattar resultat från forskningsprojekt
genomförda i Indonesien, Japan och Sverige och som handlar om
organisering av matsituationer på förskolor. Hellman har studerat både
rumsliga och tidsmässiga konstruktioner av hur ätande ”görs” i förskolan
och hur ätandet styrs av normer och regler. Matsituationerna i förskolan
kan ses som en form av fostran till önskvärda medborgare, men också sättas
in i ett större diskursivt sammanhang om såväl barndom som genusmönster
i samhället. Nationella styrdokument kan ha skrivningar när det gäller
önskvärda kommande samhällsmedborgare, men dessa relateras inte alltid
till vad som händer i en matsituation.
Monica Reichenberg och Girma Berhanu diskuterar nutida forskning
när det gäller överrepresentation av pojkar i grundsärskolan och inom
specialpedagogiska åtgärder, särskilt av pojkar med en annan språklig
och kulturell bakgrund. Författarna riktar uppmärksamheten mot
hur forskarna kommit fram till sina resultat och de olika förklaringsmodeller som används, till exempel organisatoriska, biologiska, kulturella
eller språkliga förklaringar. Författarna resonerar avslutningsvis om
13
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metodologiska problem vid den här typen av studier och om den forskning
de anser saknas, både nationellt och internationellt.
Eva Andersson och Monica Larson ger i sitt kapitel en översikt över
kvinnors engagemang i folkbildningen. Även om männen så sent som i slutet
av 1990-talet var överrepresenterade på ledande operativa poster är det
kvinnor som deltagit i de folkbildande verksamheterna. I kapitlet beskrivs
hur kvinnors representation har sett ut inom olika verksamhetsområden
och i olika typer av cirklar, men författarna tar även upp studier som
ger en bild av motiven till att kvinnor deltar och vad de får ut att sitt
deltagande. I kapitlet lyfts folkbildningen upp som en demokratifråga där
jämställdhetsfrågor har kommit upp allt tydligare på arean, inte minst
genom det omfattande jämställdhetsarbete som regeringen gett i uppdrag
åt Folkbildningsrådet.
Ingegerd Tallberg Broman behandlar i sitt kapitel två aspekter kring
förskola utifrån ett jämställdhetsperspektiv, nämligen ”Förskola som
samhällsstruktur” och ”Förskola – som pedagogisk praktik för förändring”.
Med exempel från såväl 1970-talets daghemsdebatt som den aktuella
#metoo-debatten diskuterar hon hur den första aspekten underskattas,
eller i liten utsträckning lyfts fram i debatten om jämställdhet, medan den
andra aspekten ”Förskola – som pedagogisk praktik för förändring” snarare
överskattas. Kapitlet innebär en uppföljning av det tema Malmömiljön
arbetade med i det av Inga Wernersson ledda projektet ”Förändrade köns/
genusordningar i skola och utbildning: Policy, perspektiv och praktik”.
Tallberg Broman framhåller att förskolan som en struktur för jämställdhet
skapat politiska konflikter under förskolans utbyggnad, medan det idag
är förskolan som pedagogisk praktik för förändring som utgör en politisk
debatt- och -konfliktfråga.
Angerd Eilard diskuterar i sitt kapitel på vilka sätt ett antal
konkurrerande diskurser om patriarkatets slut, men också om patriarkatets
återkomst verkar i nya samhällskontexter. Med utgångspunkt i skolans
läromedel och i läromedelsgranskningar ges exempel på hur rådande
könsmaktsordningar utmanas, till exempel att flickor framställs som
maskulint tuffa och framåt medan pojkarna framställs som mjuka och
feminina, men också att förlöjligande och nedlåtande attityder mot
män har börjat tillåtas i allt högre grad. I kapitlet ger Eilard exempel på
konkurrerande diskurser inom ramen för genusordningen både i form
av omvända könshierarkier och kvarlämnade spår av mer traditionella
genusattribut.
Eva Johansson, Marita Lundström, Cecilia Nielsen och Monica Orwehag
följer i sitt kapitel upp en antologi som författarna skrev tillsammans med
14

förord

Inga Wernersson i början av 2010-talet. Boken handlade om lärares strävan
att navigera mellan individ och grupp i pedagogiska verksamheter såsom
förskola, skola och fritidshem. I denna studie fördjupar författarna frågan
genom att göra en historisk exposé över hur gruppen kontra individen har
konstruerats i läroplaner och andra styrdokument från 1962 och framåt.
Utifrån resultaten diskuterar de pedagogiska implikationer, inte minst för
lärarutbildningen.
Torgeir Alvestad tar i sin essä upp lek, lärande och arbete som
grund för det utforskande, experimenterande och lärande som äger rum i
förskolan, men också på universitetens förskollärarutbildning. I förskolan
är det sandlådan som är basen för denna lek och i akademins värld är det
seminarierummet. För den lekande människan, homo ludens, är allt möjligt.
Leken är ett tillstånd där tid och rum inte finns, och genom att vara delaktig
i leken, eller forskningen, växer vi människor som tänkande och skapande
varelser. Tyvärr utmanas och ifrågasätts leken på båda arenorna, inte minst
genom begränsningar i styrdokument. Men trots dessa begränsningar finns
ändå den lekande människan kvar, både i förskolan och på universitetet.
Marcus Samuelssons kapitel fokuserar ordningsfrågor i skolan, ett vida
diskuterat område idag, inte minst medialt. Studien tar ett longitudinellt
perspektiv genom att följa upp studier från 1998 och 2013 om hur lärare
erfar oönskat beteende i klassrummet. I studien använder Samuelsson
enkäter där lärare i grund- och gymnasieskola får skatta vilka typer av
beteenden de upplever vara mer eller mindre problematiska. Studien visar
att lärares upplevelser av oönskat beteende i vissa fall har förändrats, men
att vissa oönskade beteendemönster levt kvar över tid.
Ambissa Kenea Boru belyser i sitt kapitel utbildningssituationen
för barn bland kringvandrande herdebefolkning i södra Etiopen. Herdebefolkningar i Etiopien är bland de mest marginaliserade i landet när det
gäller tillgänglighet till offentliga tjänster och utvecklingsmöjligheter, trots
att verksamheten är mycket synlig och utgör en betydande del av Etiopens
ekonomi. Utbildning är här inte något undantag. För närvarande pressar
regeringen herdebefolkningen att sända sina barn till skolan genom landets
åtagande att uppfylla FN:s mål om “Utbildning för alla”. Resultatet för
herdebefolkningen blir att antingen skicka barnen till skolan och förlora
boskap eller hålla barnen hemma från skolan och behålla sin boskap.
Kenea Boru diskuterar avslutningsvis aspekter av hur ett lokalt relevant
tillvägagångssätt för att hantera barnens skolgång skulle kunna se ut.
Getahun Abraham intresserar sig i sitt kapitel för hur vetenskapliga
arbeten granskas inom akademin och gör det utifrån en läsning av texter
under rubriken ”Opponenten sammanfattar” i tidskriften Nordisk
15
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Pedagogik mellan åren 2000 och 2015. Abraham är särskilt intresserad av
opponenternas kommentarer avseende avhandlingarnas relevans, originalitet och bidrag, förståelse av fältet/litteraturgenomgång, doktorandens
självständighet samt hur arbetet presenteras. Abraham ställer resultaten
i relation till svensk forskarutbildnings uppbyggnad och tycker sig se
konsekvenser av utbildningarnas konstruktion i opponenternas kommentarer.
Emma Sorbring och Sevtap Gurdal utgår ifrån ett internationellt
forskningssamarbete som de deltagit i, Parenting Across Cultures (PAC),
och diskuterar i essä-form vilket lärande och vilken utveckling som sker
när forskare är delaktiga i den här typen internationella samarbeten, för
forskningsämnet, för forskaren och för lärosätet. Författarna resonerar
vidare bland annat om den akademiska kolonialisering som inte sällan
förekommer i tvärkulturella projekt där frågor om dominans, utnyttjande
och insyn ställs på sin spets. Kan det vara så att samarbetet kräver
kompromisser som går ut över forskningen, forskaren och lärosätet på olika
sätt? Författarna ställer sig positiva till tvärkulturella forskningsprojekt,
men betonar den lyhördhet för kulturella variationer som måste föreligga
för att motverka missförstånd som kan återföras till skilda uppfattningar
och tolkningar.
I denna vänbok till Inga Wernersson ansvarar naturligtvis var
och en för sin egen text.
Trollhättan 9 nov 2018
Kerstin von Brömssen, Signild Risenfors och Lena Sjöberg
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Till Inga. 							
Inga, du har haft en viktig roll i att jag hamnade inom akademin
och att jag är där jag är i dag. Vi träffades för snart 20 år sedan, då
jag blev inbjuden att medverka i ditt nystartade forskningsprojekt
Kränkningar i skolan (KAK). Därefter samarbetade vi i GPPPprojektet (”Förändrade köns/genusordningar i skola och utbildning: Policy, perspektiv och praktik”) i vilket jag också kom
att skriva min avhandling. Utöver detta var du min lärare på
forskarutbildningens introduktionskurs samt ledare för ”Ingagruppen” där jag blev inbjuden som medlem. Du lärde mig inte
enbart de vetenskapliga grunderna och hur man vrider och
vänder på empirin, utan även värdet av att få arbeta tillsammans
kring ett projekt. Du visade också att det går att ha riktigt roligt
samtidigt. Stort tack för detta, Inga! Jag betraktar dig numera
främst som en vän och ser fram emot våra fortsatta träffar i
KAK-gruppen och att få vinka när jag paddlar eller skrinnar
förbi din stuga i Säm. Många kramar till dig.
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Flicka eller pojke, kvinna eller man - vilket är
bäst att vara? Ungdomars syn på kön, nu och då
Ann-Sofie Holm
När Inga Wernerssons avhandling Könsdifferentiering i grundskolan kom ut
1977 var den närmast banbrytande inom sitt område. Den svenska skolan
hade då, i och med 1969 års läroplan för grundskolan [Lgr-69], fått ett nytt
uppdrag att verka för jämställdhet och lika behandling av flickor och pojkar.
Hennes avsikt var att empiriskt studera interaktionen i klassrummet
mellan elever och lärare och vilka idéer och värderingar som fanns i
elevernas föreställningar. Wernersson skriver att avhandlingen kom till som
en ”reaktion” mot vad hon uppfattade som en ”överdriven tro på skolans
möjligheter att mer eller mindre självständigt åstadkomma en förändring
av samhället i allmänhet och könsrollerna i synnerhet” (s. 12). Hon citerar
en av skrivningarna i Lgr-69:
Skolan bör verka för jämställdhet mellan män
och kvinnor – i familjen, på arbetsmarknaden
och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera
om könsrollsfrågan, stimulera eleverna till att
debattera och ifrågasätta rådande förhållanden
(s. 14).
En av Wernerssons avgörande slutsatser var att elever av olika kön
behandlades olika i klassrummet, exempelvis både fick och tog pojkar fler
lärarkontakter än flickor. Resultaten låg i linje med den internationella
forskningen och visade även att eleverna själva sinsemellan gjorde skillnad
och att pojkars sätt att vara på många sätt värderades högre än flickornas.
Hon fann också att elevernas föreställningar om könsroller förändrades
under skolåren.
Det har nu gått drygt 40 år sedan Wernersson skrev sin avhandling
och under perioden har en mängd olika jämställdhetsinsatser gjorts
inom såväl utbildning som samhälle (se en sammanställning i bilagan).
Trots detta finns det mycket som talar för att många av de mönster som
visades på 70-talet alltjämt finns kvar i dagens skola. I detta kapitel vill jag
skärskåda en av de aspekter Wernersson studerar i sin avhandling, nämligen
högstadieelevers uppfattningar om relationerna mellan könen och huruvida
dessa förändrats över tid.
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Utöver strukturerade klassrumsobservationer genomförde Wernersson 1974
även en enkätstudie bland elever i årskurs 7. Två av frågorna var formulerade
enligt följande: ”Vilket tror du är bäst när man är i din ålder, att vara
flicka eller pojke?” respektive ”Vilket tror du är bäst när man är vuxen,
att vara kvinna eller man?” På vardera frågan gavs tre olika svarsalternativ
”Flicka” – ”Pojke” – ”Ingen skillnad” respektive ”Kvinna” – ”Man” – ”Ingen
skillnad”. Trettioen år senare, 2005, hade jag möjligheten att inom min
egen avhandlingsstudie (för övrigt inom ett projekt där Inga Wernersson
var projektledare) ”återanvända” de båda frågorna i en enkätundersökning
bland elever i årskurs 9. En jämförelse mellan Wernerssons och mina
egna resultat finns redovisade i kapitlet ”Ungdomars syn på kön, nu och
då” i en antologi där Wernersson var redaktör: Genus i förskola och skola.
Förändringar i policy, perspektiv och praktik (2009). För närvarande arbetar
jag i ett nytt forskningsprojekt med fokus på bland annat ungdomars
tankar inför gymnasie- och karriärval (Lära för karriärvalet). Inom ramen
för detta genomfördes läsåret 2016/2017 en enkätundersökning i årskurs
9. Även här gavs möjligheten att föra in de båda ”Bäst att vara?”-frågorna
från Wernerssons avhandlingsstudie. I detta kapitel görs nu ytterligare en
jämförelse över tid: 1974-2005-2017. Syftet är att undersöka hur ungdomars
syn på kön förändrats över denna period, både värderingen av kön i nutid
(den egna åldern) och i framtiden (vuxenlivet). Jämförelser görs av elevers
uppfattningar om flickor och pojkar som kategorier, men också hur flickors
och pojkars svarsmönster ser ut.

Beskrivning av enkätundersökningarna
Denna text fokuserar hur högstadieelever ser på relationerna mellan könen
utifrån frågan om vilket kön de tror det är bäst att tillhöra. Resultaten som
diskuteras utgår från de ovan nämnda enkätstudierna genomförda 1974
(Wernersson, 1977), 2005 (Holm, 2009, 2010) respektive 2017 (tidigare ej
publicerade resultat), där specifikt två frågor har valts ut och skärskådats.
Några påpekanden behöver göras angående själva frågeformuleringen.
Innebörden i ”bäst att vara” är inte definierad i enkäterna. Eleverna har
alltså kunnat tolka det i termer av exempelvis ”det jag helst skulle vilja vara”,
”mest värderat”, ”enklast”, ”roligast”, ”bäst villkor” eller något annat de tänkt
på när de svarat. Detta är omöjligt att uttala sig om. Det enda som med
säkerhet går att säga är att såhär har elever i tre olika enkätundersökningar
besvarat en och samma frågeställning. En kommentar behöver även göras
angående valet att använda svarsalternativen ”Flicka” och ”Pojke” som
dikotoma begrepp i enkäterna (både rörande elevernas bakgrundsdata och
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i de två fokuserade frågorna). Under 1970-talet då Wernersson gjorde sin
avhandlingsstudie var detta (troligen) mer politiskt korrekt och mindre
problematiskt jämfört med i dag. Att behöva definiera sig som antingen
kvinna eller man har under 2000-talet, i flera sammanhang, kommit att bli
omdiskuterat och kritiserat. Likaså har pronomen som ”hen” (i stället för
hon/han) och ”en” i stället för ”man” blivit allt flitigare använt. RFSL ger på
sin hemsida råd för enkätkonstruktioner: ”Det finns massor av sätt att
definiera sitt kön utöver man och kvinna. Det är därför viktigt att ge
personer möjlighet att välja mellan fler än två alternativ” (www.rfsl.
se). För att kunna göra direkta jämförelser över tid gjordes ändå valet
att i enkäterna hålla fast vid de två svarsalternativen ”Flicka” och ”Pojke”.
Dessa ses då utifrån betydelsen ”juridiskt kön”.
Även om de tre jämförda undersökningarna gjordes som delstudier
i vitt skilda projekt med olika syften har de ett gemensamt intresse av
ungdomar och deras tankar om skolan, relationerna mellan könen och
förväntningar inför framtiden. Urvalet varierar även något beträffande
elevernas ålder och antal samt skolornas geografiska läge. I studien från 1974
fokuseras knappt 500 elever i årskurs sju från en västsvensk storstad med
omkringliggande delar. Studien från 2005 utgår från ett nationellt urval om
cirka 3500 elever i årskurs nio, medan 2017 års studie i sin tur innefattar
1400 årskurs nio-elever från tre olika regioner i Sverige. Se tabell 1 nedan.
Tabell 1. Beskrivning av de olika studierna. Årtal, årskurs samt antal elever.
Studier

År

Årskurs

Totalt

Flickor

Pojkar

Studie 1
Studie 2
Studie 3

1974
20051
20172

7
9
9

470
3535
1400

233
1776
690

237
1759
710

Enkätformulären distribuerades i pappersform till eleverna under
lektionstid. I Studie 1 hanterades detta av Wernersson själv, i de båda senare
studierna var det lärare (Studie 2) respektive studievägledarstudenter
(Studie 3) som delade ut och samlade in enkäterna i klasserna. Enkätdata
från Studie 1 har jag bearbetat och analyserat för hand (miniräknare) utifrån
1

Projektet ”Förändrade köns/genusordningar i skola och utbildning: Policy, perspektiv
och praktik” (2003-2007). Enkäten genomfördes under vårterminen 2005.

2

Projektet ”Lära för karriärvalet” (2016-2018). Enkäten genomfördes i slutet på
höstterminen 2016 och i början på vårterminen 2017. I texten benämns för enkelhetens
skull undersökningen vara från 2017.
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de redovisade siffrorna i Wernerssons avhandling (1977, s. 1853). Delstudie
2 och 3 har bearbetats och analyserats i separata filer i statistikprogrammet
SPSS.4
Redovisningen nedan behandlar en mängd olika aspekter: dels elevers
uppfattningar om flickor/kvinnor och pojkar/män som kategorier, dels
hur flickors och pojkars svarsmönster ser ut. De två fokuserade frågorna
gäller könsrelationer, dels i den egna åldern, dels i vuxenålder. I och med
att frågorna ställts vid tre olika tillfällen under en period om drygt 40
år ger det en möjlighet att beskriva ett samtidsperspektiv såväl som ett
förändringsperspektiv. Eftersom jämförelser mellan enkäterna från 1974
och 2005 redan presenterats i ett par publikationer (Holm, 2009, 2010)
inleds den följande resultatredovisningen med en sammanställning av de
viktigaste resultaten och slutsatserna som drogs där. Därefter ställs särskilt
de två senare enkätstudierna från 2005 respektive 2017 mot varandra,
med fokus på de eventuella förändringar i svarsmönster som går att se
över den aktuella perioden. Avslutningsvis sammanfattas de tre studierna
tillsammans med slutsatser och förklaringar utifrån ett historiskt perspektiv.
Redovisningen görs utifrån hur gruppen elever totalt svarat, men också
uppdelat utifrån hur flickor respektive pojkar svarat.5 Poängen med detta
är att visa hur mönster som på övergripande nivå kan se tämligen stabila ut,
inte självklart är det om de bryts ner på kategorinivå.

Vilket är bäst att vara i den egna åldern?
Hur ser elever som går på högstadiet på betydelsen av att vara flicka eller
pojke? Uppfattar de att det är någon skillnad? Har synen på relationerna
mellan könen förändrats över tid? Svaren på denna fråga redovisas nedan.

3

I 1974 års studie gavs även svarsalternativet ”vet inte”. I den resultatredovisning som
presenteras i denna artikel har dessa svar räknats bort, vilket innebär att analyserna
bygger enbart på de elevsvar som angivit något av de övriga alternativen. Eftersom
dataunderlaget från 1974 på så vis skiljer sig något från 2005 och 2017 bör de jämförelser
som görs tolkas med extra försiktighet.

4

Detta innebär att statistiska jämförande analyser med signifikanstest över tid inte
kunnat göras. Däremot har Chi2-test mellan flickors och pojkars svar gjorts. Resultaten
redovisas enbart i form av procentandelar. (Avrundade till heltal. Detta gör att den
totala summan inte alltid blir hundra).

5

Jag vill minnas att Inga, då hon i egenskap av redaktör läste mitt kapitelmanus 2009,
hade vissa invändningar mot att redovisa totalen och menade att det räckte med kön.
Personligen menar jag att det är intressant att se både helhet och delar och väljer att även
i denna text hålla fast vid detta.
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Jämförelse 1974 - 2005
Tabell 2. Vilket tror du är bäst när man är i din ålder, att vara flicka eller pojke?
Jämförelser mellan 1974 och 2005 samt mellan kön. Svaren i procent. (Tabell hämtad
från Holm, 2009, s. 148).
”Ingen skillnad”

”Flicka bäst”

”Pojke bäst”

År

Totalt

Flickor

Pojkar

Totalt

Flickor

Pojkar

1974

54

62

46

17

30

5

27

7

47

2005

49

55

43

15

20

10

36

25

48

Flickor Pojkar Totalt

När Wernersson ställde frågan första gången 1974 svarade drygt hälften av
eleverna, flickor i betydligt högre grad än pojkar, att de inte trodde att det
var någon skillnad. Mönstret i övrigt (d.v.s. svar som pekade på skillnad)
var att både flickor och pojkar värderade det egna könet högst. Det var
emellertid relativt sett fler pojkar än flickor som ansåg att det egna könet
befann sig i den bästa situationen, vilket totalt sett gav en övervikt åt svaret
”Pojke bäst”. När eleverna drygt trettio år senare besvarade motsvarande
fråga framträdde vissa förskjutningar i hur relationerna uppfattades.
Kortfattat kan sägas att jämförelsen mellan 1974 och 2005 års studier
visade att uppfattningen att det är bäst att vara pojke jämfört med flicka
hade förstärkts över tid. Det var i flickornas svarsmönster förändringen
gick att finna. Medan pojkarnas svar låg kvar på ungefär samma nivå i båda
studierna hade andelen flickor som svarat ”Ingen skillnad” eller ”Flicka
bäst” sjunkit markant (sammantaget 18 procentandelar) till förmån för
svaret ”Pojke bäst”. Detta innebar sammantaget att pojkars position över
tid kommit att värderas högre, medan flickors position värderas lägre.6

6

Här bör dock påminnas om att en del av förklaringen kan ligga i det faktum att det
skiljer två år mellan elevernas ålder i de båda studierna. Wernersson (1977) diskuterar i
sin avhandling hur ålder kan ha betydelse för ungas uppfattningar om könstillhörighet.
Hennes egna jämförelser mellan elever i årskurs 4 och 7 visar nämligen att de yngre
i högre grad än de äldre uppvärderade det egna könet, men att ett ”manligt” sätt att
bete sig blev allt mer positivt värderat i den äldre åldersgruppen. Framförallt var det
flickorna som ändrade sig från en negativ till en positiv uppfattning (s. 243). De två
senare studierna från 2005 och 2017 är på så vis mer jämförbara med varandra då båda
vänder sig till samma ålderskategori elever (åk 9).
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Jämförelse 2005 - 2017
Tabell 3. Vilket tror du är bäst när man är i din ålder, att vara flicka eller pojke?
Jämförelser mellan 2005 och 2017 samt mellan kön. Svaren i procent.
”Ingen skillnad”
År

Totalt Flickor

”Flicka bäst”

”Pojke bäst”

Pojkar

Totalt

Flickor

Pojkar

Totalt

Flickor

Pojkar

1974

54

62

46

17

30

5

27

7

47

2005

49

55

43

15

20

10

36

25

48

Hur ser då dagens elever på relationerna mellan könen och har uppfattningarna förändrats under de senaste drygt tio åren? Ser man till hur elever
svarat 2017 visas sammantaget att mer än hälften anger att det inte är någon
skillnad, medan drygt en fjärdedel tror att det är bäst att vara pojke och
en knapp femtedel att det är bäst att vara flicka. Medan det bland flickorna
endast är en marginell skillnad mellan de som angett svarsalternativet
”Flicka bäst” jämfört med ”Pojke bäst”, betonar pojkarna i betydligt högre
grad det egna könets position högre än flickors (31 % jämfört med 16%). Det
övergripande mönstret är således även här att i den mån eleverna tror det
är någon skillnad är det alltjämt viss betoning åt det manliga hållet. Denna
betoning är dock mindre stark 2017 än vad den var 2005. Andelen elever
som totalt sett svarat ”Pojke bäst” har minskat med 10 procentenheter till
förmån för alternativen ”Ingen skillnad” respektive ”Flicka bäst” som höjts
med 6 respektive 4 procentenheter. En försiktig tolkning är att även om den
manliga positionen fortfarande värderas högst går det i elevsvaren att skönja
en förskjutning i positiv riktning sett ur ett jämställdhetsperspektiv (d.v.s.
en viss utjämning av de upplevda maktrelationerna). Förskjutningen går
emellertid nästan enbart att spåras till pojkarnas förändrade svarsmönster.
Andelen pojkar som markerat ”Ingen skillnad” och ”Flicka bäst” har mellan
2005 och 2017 ökat med 10 respektive 6 procentenheter, medan andelen
svar vid ”Pojke bäst” minskat i motsvarande grad. Flickornas svar håller
sig tämligen stabila över perioden (endast några enstaka procentenheters
förskjutning i den riktning som nämns ovan). De beskrivna förskjutningarna
pekar på att skillnaden mellan flickors och pojkars uppfattningar om könsrelationerna minskat mycket de senaste tolv åren. Pojksvaren tyder på att de
uppfattar en mer utjämnad situation mellan könen, medan flickornas svar
inte pekar lika tydligt på detta.
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Förändring mellan 1974 - 2005 - 2017
Vad säger då alla dessa redovisade siffror oss om hur ungdomar ser på
relationerna mellan könen? Hur besvaras frågan om ”Bäst att vara” i den
egna åldern år 2017 jämfört med 43 respektive tolv år tidigare? Har mönstren
förändrats över tid, och i så fall hur? Figuren nedan ger en översiktlig bild
över hur det totala svarsmönstret förändrats över tid:
Figur 1. Vilket tror du är bäst när man är i din ålder, att vara flicka eller pojke?
Jämförelser av elevernas svar 1974, 2005 och 2017. Svaren i procent.

Enligt staplarna ovan tycks svarsmönstret totalt sett vara ganska stabilt
över tid. Noterbart är att siffrorna för 1974 och 2017 är närmast snarlika,
medan de för 2005 avviker något. I samtliga tre enkätstudier svarar
omkring hälften av eleverna att det inte är någon skillnad, medan svaren i
övrigt betonar pojkars position högre än flickors. Detta skulle tyda på att
inte särskilt mycket hänt under de 40 år som gått beträffande värderingen
av flickors och pojkars positioner. Analyseras däremot flickors och pojkars
svar var för sig framträder intressanta svängningar och förskjutningar i
svarsmönster (se figur 2 nedan). Exempelvis går det att över tid se att både
flickors och pojkars värdering av det egna könet går i negativ riktning,
medan en uppvärdering sker angående det motsatta könet. (Det vill säga
andelen svarsmarkeringar vid ”Flicka bäst” har minskat bland flickor till
förmån för ”Pojke bäst”, medan rakt omvänt mönster framträder i pojkarnas
svar.) Denna förändring märks i flickornas svarsmönster tydligast mellan
1974 och 2005, medan den för pojkarnas del märks mellan 2005 och 2017.
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Figur 2. Vilket tror du är bäst när man är i din ålder, att vara flicka eller
pojke? Flickors och pojkars svar. Jämförelser mellan 1974, 2005 och 2017. Svaren
i procent.

Vilket är bäst att vara som vuxen?
Hur ser då ungdomarna i de tre olika studierna på betydelsen av kön i
framtiden? Tror de att det är bäst att som vuxen vara kvinna, man eller att
det inte är någon skillnad? Den följande resultatredovisningen är upplagd
på samma sätt som den ovan, först en jämförelse mellan 1974 och 2005 års
svar (Holm, 2009), därefter en jämförelse 2005 och 2017 och till sist en
jämförelse över de tre studierna.

Jämförelse 1974 - 2005
Tabell 4. Vilket tror du är bäst när man är vuxen, att vara kvinna eller man?
Jämförelser mellan 1974 och 2005 samt mellan kön. Svaren i procent. (Tabell
hämtad från Holm, 2009, s. 149).
”Ingen skillnad”
År

Totalt Flickor

”Kvinna bäst”

”Man bäst”

Pojkar

Totalt

Flickor

Pojkar

Totalt

Flickor

Pojkar

1974

46

59

33

13

24

1

42

17

66

2005

41

45

37

11

17

4

49

38

60

Det övergripande mönstret är att eleverna i båda undersökningarna
bedömer det som bäst att vara man i vuxen ålder, alternativt att det inte är
någon skillnad. Endast omkring en tiondel, nästan enbart flickor, svarar att
de tror det är mer fördelaktigt att vara kvinna. Värderingen av att vara vuxen
26

Flicka eller pojke, kvinna eller man ...

kvinna sjunker mellan 1974 och 2005 på motsvarande sätt som värderingen
av att vara flicka i tonåren. Även här är förskjutningen tydligast i flickornas
bedömningar och andelen flickor som svarat ”Man bäst” har dubblerats
mellan 1974 och 2005, medan svaren ”Ingen skillnad” och ”Kvinna bäst”
minskat i motsvarande grad (14 respektive 7 procentenheter). Samtidigt går
det i pojkarnas svar att skönja en svag förskjutning åt motsatt håll.

Jämförelse 2005 - 2017
Tabell 5. Vilket tror du är bäst när man är vuxen, att vara kvinna eller man?
Jämförelser mellan 2005 och 2017 samt mellan kön i procent.
”Ingen skillnad”

”Kvinna bäst”

”Man bäst”

År

Totalt

Flickor

Flickor

Pojkar

Totalt

Flickor

Pojkar

2005

41

45

37

11

17

4

49

38

60

2017

39

34

43

5

8

3

56

58

54

Pojkar Totalt

Ser man till hur elever idag, år 2017, besvarat frågan om relationerna mellan
könen i vuxen ålder visas att totalt 39% angett ”Ingen skillnad”, medan
56% tror att det är bäst att vara man och endast en tjugondel (5 %) tror att
det är bäst att vara kvinna. I jämförelse med studien från 2005 har alltså
uppfattningen att det är mest fördelaktigt att vara man förtärkts något.
Andelen elever som angett ”Ingen skillnad” och ”Kvinna bäst” har minskat
något till förmån för svaret ”Man bäst” (7 procentenheter). Till skillnad
mot den föregående jämförelsen rörande den egna åldern (tabell 3) tycks
förväntningarna kring könsrelationerna i det kommande vuxenlivet totalt
sett gå i en mer negativ riktning, sett ur ett jämställdhetsperspektiv.
I flickornas och pojkarnas svarsmönster framträder vissa intressanta
förskjutningar eftersom de går i diametralt olika riktningar. Medan flickornas svar tyder på en kraftig uppvärdering av den manliga positionen
mellan 2005 och 2017 har pojkars svar vid ”Man bäst” minskat något till
förmån för ”Ingen skillnad”. Värderingen av den kvinnliga positionen tycks
dock oförändrad. Detta innebär sammantaget att pojkars och flickors
svarsmönster kommit att närma sig varandra över tid. Skillnaderna mellan
flickors och pojkars svar har minskat och i vissa fall till och med ’korsat
varandra’ och blivit de omvända. Detta skulle möjligen kunna tydas som att
pojkarnas förväntningar på jämställda relationer i vuxenlivet går i en mer
positiv riktning än flickornas.
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Förändring 1974 - 2005 - 2017
Vad säger då de redovisade siffrorna om ungdomars syn på könsrelationerna
i vuxen ålder? Har flickors och pojkars svarsmönster förändrats över de fyra
decennier som gått sedan Wernersson genomförde sin studie, och i så fall
hur? Figur 3 nedan ger en översiktlig bild över hur det totala svarsmönstret
ser ut och förändrats över tid:
Figur 3. Vilket tror du är bäst när man är vuxen, att vara kvinna eller man?
Jämförelser av elevernas svar 1974, 2005 och 2017 i procent.

Figuren ovan visar hur svarsmönstren totalt sett förändrats i en tydlig
riktning över de år som gått sedan Wernersson gjorde sin avhandling.
Uppfattningen att det är mest fördelaktigt att vara man har successivt
ökat över tid, medan värderingen av att vara kvinna minskat. Likaså har
andelen elever som svarat att de inte tror det är någon skillnad minskat
successivt. Intressant att notera är att förskjutningarna i mönster tydligast
går att koppla till flickornas svarsmönster, vilket visas i figur 4 nedan.
Mellan 1974 och 2017 har andelen flickor som markerat alternativet ”Man
bäst” ökat med hela 41 procentenheter. Andelen pojkar som angett svaret
”Man bäst” har däremot successivt minskat över samma period med 12
procentenheter. Mönstret blir därmed även här att flickors och pojkars svar
närmat sig varandra. Flickornas svar beträffande att det är bäst att vara man
ligger nu till och med något högre än vad pojkarnas gör. Värderingen av
”Kvinna bäst” har totalt sett minskat med åtta procentenheter och det är
framförallt bland flickornas svar som minskningen märks. Detta gäller även
vid svarsalternativet ”Ingen skillnad”. Medan det i pojkarnas svarsfördelning
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går att se en ökning med 10 procentenheter över tid har flickornas svar
minskat med 25 procentenheter. Detta visar sammantaget att flickors och
pojkars uppfattningar förändrats i helt motsatt riktning. Medan pojkarnas
uppfattningar går i riktning mot en mer jämställd värdering tycks flickor se
betydligt mer pessimistiskt på detta. Deras tro att det är bättre att vara man
är till och med starkare än pojkarnas år 2017.
Resultaten tyder på att värderingen av det egna könet minskat
över tid. Andelen flickor som svarat ”Kvinna bäst” har sjunkit med 16
procentenheter medan andelen pojksvar vid ”Man bäst” har sjunkit med 12.
Den uppvärdering av det andra könet som så tydligt märks i flickornas svar
märks emellertid inte alls i pojkarnas svarsmönster. Andelen pojkar som
tror att det är bäst att vara kvinna ligger konstant väldigt lågt.
Figur 4. Vilket tror du är bäst när man är vuxen, att vara kvinna eller man?
Flickors och pojkars svar. Jämförelser mellan 1974, 2005 och 2017 i procent.

Förändrade mönster över tid?
I detta kapitel har jag valt att lyfta fram och diskutera två specifika frågor
som ställts i tre olika elevenkäter från 1974, 2005 respektive 2017. De utvalda
frågorna fokuserar högstadieelevers uppfattningar om vilket kön de tror är
bäst att vara i tonåren och i det framtida vuxenlivet. Resultatredovisningen
ger en bild som är både komplex och svårfångad. Det handlar dels om
elevers uppfattningar om flickor och pojkar som kategorier, dels också om
hur flickors och pojkars svarsmönster ser ut. I och med att frågan ställts vid
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tre olika tillfällen under en period om drygt 40 år ger det en möjlighet att
studera detta utifrån ett förändringsperspektiv.
Jämförelserna som görs i kapitlet måste tolkas med försiktighet. Som
framgått i metodavsnittet skiljer sig de tre olika enkätstudierna åt på ett
antal punkter, vilket naturligtvis har betydelse för studiens validitet och
de slutsatser som kan dras. Både antal elever, deras ålder och geografiska
hemvist varierar liksom enkätstudiernas fokus och syften. Hur eleverna
tolkat frågan ”Bäst att vara” är omöjligt att uttala sig om, men det kan antas
att eleverna haft lättare att uttala sig om sin nuvarande situation, det vill
säga den aktuella flick- respektive pojktillvaron, medan det varit svårare att
överblicka och uttala sig om framtiden. Även om kapitlet enbart fokuserar
könskategorierna är det viktigt påminna om att kön förstås även samspelar
med andra sociala kategorier såsom exempelvis social- och etnisk bakgrund
och sexualitet.
Jämförelsen mellan 1974 och 2005 visade att uppfattningen att det är
bättre att vara pojke än flicka i den egna åldern totalt sett hade förstärkts
över tid och att det då främst var i flickornas svar den förändrade attityden
gick att se. I den senaste studien 2017 går det totalt sett att utläsa en
svängning tillbaka till siffrorna från 1974, och att denna förändring främst
framträder i pojkarnas svar. Flickors och pojkars svarsmönster har blivit mer
samstämmiga/närmat sig varandra över tid, då pojkarnas tidigare så tydliga
betoning på ”Pojke bäst” minskat kraftigt. En försiktig tolkning av detta
kan vara att pojkar över tid börjat se relationerna mellan könen som mer
jämbördiga än tidigare. Alternativt att de anser att deras förmåner minskat
eller kanske ser det som fult att vara i maktposition? De generella mönster
som framträder är tämligen stabila över tid och tyder på att den vanligaste
uppfattningen - uttryckt av cirka hälften av pojkarna och flickorna - är att
det inte är någon skillnad mellan att vara flicka eller pojke. Övriga svar
fördelas med en något större övervikt för svarsalternativet ”Pojke bäst”.
Om svarsmönstren gällande bäst att vara i egen ålder tyder på en svag
förskjutning åt mer utjämnande relationer mellan könen pekar resultaten
beträffande vuxenlivet snarare åt motsatt håll. Uppfattningen att det är mest
fördelaktigt att vara man har totalt sett förstärkts mellan 1974 och 2017,
medan uppfattningen ”Ingen skillnad” och ”Kvinna bäst” har försvagats.
Förändringen går främst att spåra i flickornas svarsmönster, där deras tro
att det är bättre att vara man ökat markant och nu till och med är starkare
än pojkarnas. Andelen pojkar som angett svaret att det är bäst att vara man
i vuxenålder har däremot, intressant nog, successivt minskat mycket över
samma period till förmån för svaret ”Ingen skillnad”. Sammantaget tycks
alltså flickors och pojkars uppfattningar förändrats i motsatta riktningar,
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vilket gör att deras svarsmönster successivt närmat sig varandra och nu
påminner mer om varandra än tidigare. Skillnaderna mellan flickors och
pojkars svar var betydligt större i Wernerssons studie än vad de är idag.
Utifrån ett jämställdhetsperspektiv skulle resultaten möjligen kunna
tydas som att pojkarnas uppfattningar går i en positiv riktning, medan
flickornas går i en mer negativ sådan. Samtidigt är det värt att notera att
enkätsvaren också tyder på att såväl flickor som pojkar över tid successivt
kommit att värdera det egna könets position allt lägre. Andelen flickor
som markerat alternativen ”Flicka bäst” och ”Kvinna bäst” har, precis som
andelen pojkar som svarat ”Pojke bäst” och ”Man bäst” minskat mellan 1974
och 2017. Detta skulle kunna tyda på att ungdomar förr var mer nöjda med
sin flicktillvaro respektive pojktillvaro, men även hyste högre förväntningar
på den kommande positionen som vuxen.
De redovisade resultaten om den högre värderingen av pojkar/män
ligger i linje med de uppfattningar som uttrycks av eleverna i Wernerssons
avhandling från 1977. Hon ger där följande förklaring:
Att män och traditionellt manliga egenskaper
åtnjuter en högre värdering i samhället och att
män har mer makt än kvinnor innebär att män
som den starkare av de två grupperna ofta har
ett påtagligt intresse av att bevara status quo.
Att män relativt kvinnor har mer makt innebär
inte endast att de kan utforma de konkreta
samhällsförhållandena efter sin grupps behov
utan också att den manliga beskrivningen av
verkligheten blir dominerande. Detta ”symboliska
våld” kan innebära att även kvinnorna accepterar
bilden av sig själva som de av naturen underlägsna
(Wernersson, 1977, s. 242).
En förstärkning av det ”symboliska våld” som nämns ovan skulle möjligen
kunna vara en förklaring till mönstren som framträder i de efterföljande
studierna 2005 och 2017, det vill säga att egenskaper som traditionellt
förknippas med kvinnor kommit att värderas allt lägre, parallellt med att
de traditionellt manliga egenskapernas position förstärkts. Motsvarande
mönster har jag även kunnat se i etnografiska studier jag gjort bland elever i
årskurs nio (Holm, 2008, 2014; Holm & Öhrn, 2007, 2014). Såväl flickor som
pojkar, och i många fall även lärare, tenderar att glorifiera egenskaper och
aktiviteter som förknippas med pojkar/män, samtidigt som de nedvärderar
sådana som förknippas med flickor/kvinnor (se även t.ex. Eliasson, 2017;
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Lahelma & Öhrn, 2011; Sandell, 2007; Öhrn, 1990). Inte minst framhålls
pojkars (uppfattade) mer avslappnade hållning som eftersträvansvärd.
Pojkar beskrivs också ta skolan på mindre allvar än flickor eftersom de
hyser en tilltro att det ordnar sig ändå i framtiden. Denna bild av män som
framtida vinnare framträder på följande sätt i en intervju jag gjort med en
pojke i årskurs 9:
Pedram:

… tjejer kanske presterar mycket bättre [i
skolan], men däremot är det ändå killarna
som når toppen längst upp. Om man tittar
[på TV]... man ser inte så ofta kockar som är
kvinnliga. Man ser oftast på manlig fotboll.
Det finns mycket som är så här manligt om
man säger så. Däremot är det jättemånga
kvinnor som är så där jätteframgångsrika, men
som syns inte. Så det är lite dubbelmoral där
tror jag. I framtiden är det ändå männen som
syns mest.
Ann-Sofie: Tror du att det påverkar hur killarna jobbar i
skolan?
Pedram: Ja, kanske. Man kanske tänker så här: ”Jag
kommer ändå att lyckas bättre i framtiden än
tjejen som är bättre än mig just nu”. Så tror jag
kanske det är. (Holm, 2014, s 160 )
Pedrams konstaterande att män ”syns mer” och ”når toppen längst upp”
tyder på att han är införstådd med hur maktstrukturerna och den manliga
hegemonin ser ut i samhället. Även om de jämnåriga flickorna just nu
kanske lyckas bättre betygsmässigt hyser han ändå stor tillförsikt till att
han som man ändå kommer att ha större fördelar i framtiden.
Svarsmönstren som redovisats i detta kapitel pekar möjligen på en ökad
medvetenhet bland eleverna om de rådande maktrelationerna i samhället.
Trots att flickor/unga kvinnor klarar sig bättre i utbildningssystemet och
erövrat större utrymme i vissa avseenden präglas deras vardag ofta av
underordning i mötet med pojkar/män. Den svenska arbetsmarknaden
är tydligt könsuppdelad och statistiken visar återkommande att kvinnors
möjligheter i arbetslivet sammantaget är mer osäkra och mindre belönade än
mäns (LO, 2014; SCB, 2018). Karriärvägarna för kvinnor är mer begränsade
och flickors/kvinnors goda studieresultat från grundskolan och högre upp
i utbildningssystemet avspeglas inte alltid i lönekuvertet (Högskoleverket,
2008). Några tydliga tecken på att de ekonomiska skillnaderna håller
32

Flicka eller pojke, kvinna eller man ...

på att minska syns emellertid inte. Trots att kvinnor idag har helt andra
möjligheter än förr, när det gäller ekonomiskt och socialt liv, har de
fortfarande ansvar för merparten av hemarbete och fortfarande har männen
de högre positionerna (SCB, 2018). Återkommande förmedlas i media
statistik om bristande jämställdhet på arbetsmarknaden och i samhället
i stort. Flickors och kvinnors utsatthet för våld och sexuella kränkningar
har också debatterats, inte minst i det så kallade #me too-upproret som
startade hösten 2017.7 En medvetenhet om dessa förhållanden har troligen
inverkat på de resultat som visas i studien.
Under sjuttiotalet var tidsandan kanske annorlunda jämfört med
idag. Då fördes en mycket framträdande diskussion om jämställdhet
och en stark kvinnorörelse växte fram (se t.ex. Weiner & Öhrn, 2009). I
den läroplan som nyligen hade implementerats då Wernersson skrev sin
avhandling, Lgr-69, framhölls jämställdhetsfrågor starkt och kanske fanns
det då en större optimism och tro på förändring. Jämställdhet sågs möjligen
som ett okomplicerat ideal och kanske fanns också mer av ”särart” kvar i
föreställningarna som gjorde att kvinnor och män inte jämförde sig i samma
dimensioner (se Wernersson, 2009). Att dagens samhälle har förändrats i
neoliberal riktning med en hårdnande konkurrens och ökad betoning på
den utåtriktade, självständige och starke individen, ideal som traditionellt
förknippas med män och ”manlighet”, spelar förmodligen också in.
Avslutningsvis vill jag återkoppla till Wernerssons avhandling som
gavs ut för 40 år sedan. Hon ifrågasätter där den då rådande läroplanens
”överdrivna tro” på skolans möjligheter att åstadkomma en förändring av
könsrollerna, bland annat genom att stimulera eleverna till att debattera
och ifrågasätta rådande förhållanden. De resultat jag presenterat ovan
visar att Wernerssons farhågor var berättigade. Många av de mönster
hon fann i sin avhandling 1977 tycks snarare ha förstärkts över åren, trots
explicita intentioner i såväl skola som samhälle att bryta med och utmana
könsmaktsordningen (se bilagan). De mönster som redovisas i detta
kapitel kan på så vis ses som nedslående. En alternativ och mer optimistisk
tolkning skulle dock kunna vara att flickorna över tid successivt blivit mer
medvetna om att de som kategori värderas lägre och har mer begränsade
möjligheter i olika avseenden än pojkar och män. Att de identifierat sin
underordning behöver dock inte självklart betyda att de accepterar bilden
av sig själva som de av naturen underlägsna (jfr det ”symboliska våldet”)
7

#MeToo är en hashtag som skapades för att uppmärksamma hur omfattande sexuella
trakasserier är mot kvinnor. Den fick stor internationell spridning när den amerikanska
skådespelerskan Alyssa Milano den 15 oktober 2017 bad alla kvinnor som ofredats
sexuellt att svara på hennes tweet med orden ”me too”. Uppmaningen blev snabbt viral
och spreds även till Sverige och skapade mycket debatt (wikipedia)
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utan snarare är beredda att utmana rådande förhållanden. Möjligen har
dagens flickor i högre grad än pojkarna och tidigare generationers flickor
gjort en feministisk analys av samhället och därmed fått syn på den manliga
hegemonin. Detta skulle i så fall kunna peka på möjligheter till förändring.
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Bilaga: Förändringar 1969-2016.
Sammanställningen hämtad från tabell under rubriken ”Så här långt har vi
hunnit” i På tal om kvinnor och män. Lathunden om jämställdhet (Statistiska
Centralbyrån, 2016. s. 6-9).
1969
1970
1971
1974
1975
1976
1977
1979
1980

1982

1983
1984
1985
1987
1988
1989
1992
1994
1995

1997
1998
1999
2000
2001

Grundskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet.
Gymnasieskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet.
Särbeskattning, dvs. individuell beskattning av arbetsinkomst, ersätter sambeskattning.
Föräldraförsäkring införs som ger föräldrar rätt att dela ledigheten vid barns födelse.
FN:s kvinnoår.
Ny abortlag. I princip fri abort t.o.m. 18:e veckan.
FN:s internationella kvinnoårtionde inleds.
Förordning om jämställdhet inom den statliga sektorn.
Steriliseringslag. Person som fyllt 25 år bestämmer själv.
Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK.
Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar utan inkomstkompensation.
Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.
Äktamakeprövning för studiemedel avskaffas.
Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting.
Grundskolan får ny läroplan. Skolan ska verka för jämställdhet.
Ny lag om tronföljd. Förstfödda dottern eller sonen till monarken ska ärva tronen.
Misshandel på enskild plats faller under allmänt åtal.
Förbud mot pornografiska föreställningar på offentlig plats.
ATP-poäng för vård av barn under 3 år i hemmet.
Statliga bidrag till kvinnoorganisationer.
Ny namnlag. Vid giftermål får kvinnan och mannen välja vems efternamn de vill ha.
Nytt jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK.
Jämställdhetsavtal inom den statliga sektorn.
FN:s kvinnoårtionde avslutas. Strategier till år 2000 antas.
Jämställdhetsavtal för de statliga bolagen.
Ny särskild lag om sambors gemensamma hem, sambolagen.
Riksdagsbeslut om femårig nationell handlingsplan för jämställdhet.
Nordisk handlingsplan för jämställdhet.
Alla yrken öppna för kvinnor, även inom försvaret.
Ny jämställdhetslag.
Reviderad jämställdhetslag.
Riksdagsbeslut om ny nationell policy för jämställdhet.
Jämställdhetsstatistiken blir officiell statistik.
Sverige blir medlem i EU.
Vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing antas en deklaration och en handlingsplan
för jämställdhetsarbete.
En månad av föräldraförsäkringen reserveras för modern respektive fadern (”pappamånad”) och kan inte överlåtas.
Lag om registrering av partnerskap.
Första kvinnliga biskopen.
Lag om våld mot kvinnor. Ändring i brottsbalken.
Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor.
Jämställdhetslagen skärps avseende sexuella trakasserier.
Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.
FN:s specialsession, Kvinnor 2000: jämställdhet, utveckling och fred inför 2000-talet.
Nationellt råd för kvinnofrid inrättas.
Jämställdhetslagen skärps bl.a. vad avser jämställdhetsanalys av löner.
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Antal dagar i föräldraförsäkringen utökas med 30 s.k. sjukpenningdagar till 480 dagar.
Av dessa reserveras 60 för vardera föräldern och kan inte överlåtas.
Ändring i lagen om besöksförbud. Besöksförbud kan avse det gemensamma hemmet.
Regeringen beslutar om handlingsplan för jämställdhetsintegrering inom Regerings
kansliet.
Ny sexualbrottslagstiftning.
Riksdagsbeslut om nya mål för jämställdhetspolitiken.
Europeiska rådet beslutar om en europeisk jämställdhetspakt.
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett europeiskt jämställdhets
institut.
Regeringen lägger fram en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
Regeringen ger Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, medel för att stödja utvecklings
arbete kring jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting och regioner.
Diskrimineringslagen träder i kraft. Den omfattar bland annat diskriminering på grund
av kön och diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.
Jämställdhetslagen upphör att gälla.
En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, DO, bildas och JämO upphör.
Könsneutral äktenskapslag.
Det europeiska jämställdhetsinstitutet inrättas i Vilnius, Litauen.
En ändring i lagen om totalförsvarsplikt gör värnplikten könsneutral.
Sverige undertecknar Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande
av våld mot kvinnor och våld i hemmet.
Publicering på SCB:s webbplats av jämställdhetsstatistik i form av indikatorer, kopplade
till de jämställdhetspolitiska målen.
Fler fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras som våldtäkt genom att begreppet
”hjälplöst tillstånd” ersätts av de vidare begreppet ”särskilt utsatt situation”.
Regeringen har i budgetpropositionen 2014 föreslagit ett system för en förbättrad
uppföljning av de jämställdhetspolitiska målen.
Steriliseringskravet tas bort ur könstillhörighetslagen.
Regeringen ger 18 statliga myndigheter i särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering, med stöd från Nationella sekretariatet för genusforskning.
Nordiskt Forum om kvinnors rättigheter och jämställdhet.
Första gången som en kvinna blir ärkebiskop.
Regeringen betecknar sig som en feministisk regering.
Regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter utökas från 18 till 41
myndigheter.
En statlig utredning föreslår en ny myndighet samt delvis nya mål för jämställdhetspolitiken.
Antalet dagar i föräldraförsäkringen som inte kan överlåtas, ökas från 60 till 90 dagar.
Vårdnadsbidraget avskaffas.
Ensamstående kvinnor får rätt till insemination i Sverige.
Regeringen ger universitet och högskolor i särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering.
Satsningen på jämställdhetsintegrering i myndigheter utökas till 59 myndigheter och
en organisation med vissa myndighetsuppdrag, Folkbildningsrådet.
Jämställdhetsdagarna arrangeras, som den första av en årligt återkommande konferens
med fokus på jämställdhetsintegrering.
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Till Inga. 							
Vi träffades första gången i ditt arbetsrum vid Pedagogen i Mölndal
för ganska exakt femton år sedan. Du och Eva Gannerud skulle
intervjua mig med anledning av att ni skulle anställa en doktorand
i projektet Förändrade kön-/genusordningar i skola och utbildning.
Policy, perspektiv och praktik. På den vägen är det, som det brukar
heta. Jag fick tjänsten och därmed möjlighet att på nära håll få ta
del av din samlade vetenskapliga erfarenhet och kunskap. Genom
Inga-gruppen bestående av doktorander du handledde och som
hade intresse för genusperspektiv, skapade du ett forum där det
kändes tryggt att ventilera avhandlingstext under arbete eller
utkast till konferenspresentationer och samtala kring sådant som
upptog tankeverksamheten i det specifika skedet av processen.
Du hade en beundransvärd förmåga att alltid lyfta fram någon
aspekt i de mer eller mindre briljanta texter som dryftades och
skapa diskussion som ledde arbetet framåt. Jag tänker på dig som
en ärlig, pålitlig och schysst person, som generöst delar med dig
av ditt gedigna professionella kapital. Det är fina egenskaper. Jag
önskar dig allt ljust, gott och vackert!
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Idrott på lika villkor? En grupp flickors
erfarenheter av Idrottsskolan
Maria Hjalmarsson
Internationellt sett blir det allt vanligare att skolor samarbetar med
externa aktörer för att erbjuda elever möjligheter till olika alternativa
idrottsaktiviteter inom skoldagens ram. Denna utveckling visar på en tro
att sådana samarbeten kan ge positiva konsekvenser, både för den enskilde
individen på kort och lång sikt, och för idrottsrörelsen (Wilkinson och
Penney, 2014). I Sverige arrangeras den så kallade Idrottsskolan,1 vars
avsikt är att erbjuda elever upp till tolv år möjlighet att prova olika idrotter
under lekfulla former, inom ramen för deras samlade skoldag. Idén är att
alla elever genom Idrottsskolans försorg ska kunna hitta en idrott som
passar dem och att skapa ett livslångt intresse för idrott, vilket enligt
Riksidrottsförbundets pamflett ”Sportis idrottsskola med barn i centrum”
(Riksidrottsförbundet, u.å.) är av vikt för både elitidrotten och en förbättrad
folkhälsa. Vanligtvis äger aktiviteterna rum under den tid som eleverna
tillbringar på fritidshemmet, och i skolans lokaler. De ledare som eleverna
möter i dessa aktiviteter ska enligt Riksidrottsförbundet ha engagemang
och intresse för barn liksom ”en sund inställning” till idrott på deras egna
villkor (Riksidrottsförbundet, u.å., s. 8).
Sedan 1970-talet har organiserad idrott haft en stark position som
fritidsaktivitet för barn och unga i Sverige, samtidigt som idrottsrörelsens
förmåga att erbjuda idrott för alla barn har ifrågasatts. Detta mot bakgrund
av dagens tendens att allt färre barn deltar i organiserad idrott och att många
väljer att avsluta sitt engagemang under ungdomsåren (Carlman, Wagnsson
och Patriksson, 2013). Riksidrottsförbundet har betonat både vikten av nya
strategier för att säkra idrottens roll som en attraktiv fritidsaktivitet för
barn och ungdomar, och dess beredskap att ifrågasätta och utmana dess
attityder och strukturer. I Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål uttrycks
att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter
på alla nivåer och inom alla områden (Riksidrottförbundet, 2017). Detta
mål kan förstås mot bakgrund av den starka kopplingen mellan idrott
och maskulinitet och den betydelse det har haft för flickors och kvinnors
1

Den specifika idrottsskolan bedrevs av Skolidrottsföreningen (SKOL-IF), som i sin tur
lyder under Riksidrottsförbundet.
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idrottsutövande (till exempel Meier, 2015). De Meester et al. (2014) menar
att flickor som grupp kräver särskild uppmärksamhet, eftersom de i lägre
grad deltar i alternativa idrottsaktiviteter inom skolans ram än pojkar. Det
här kapitlet2 syftar till att bidra med kunskap om flickors erfarenheter av
att delta i Idrottsskolan med särskilt fokus på följande frågor: (i) Vilka
föreställningar om ”idrott” skapas i Idrottsskolans kontext? (ii) Vilka
föreställningar om genus skapas i Idrottsskolans kontext?

Idrott, barn och unga
Samtidigt som idrottsrörelsen har att hantera sviktande intresse hos barn
och ungdomar och en hög andel avhopp, står den också inför genuspräglade
utmaningar. Institutionaliserat idrottsutövande har utgjort en arena särskilt
tillgänglig för män, medan kvinnor har marginaliserats. Historiskt sett har
idrott som kräver styrka setts som olämpligt och omoraliskt för kvinnor att
delta i, inte minst utifrån idrottens möjliga maskulinisering av den kvinnliga
kroppen (Tolvhed, 2015).
Idéer och antaganden om genus är centralt för hur idrott organiseras,
marknadsförs och utövas. Coakley och Pike (2014), som befinner sig i en
brittisk kontext, hävdar att flickors och kvinnors idrottsengagemang ökar
såväl i Storbritannien som i flera andra länder, men understryker också
att det är en tendens som inte kommer att hålla i sig per automatik. Utan
ett aktivt arbete för ökad jämställdhet inom idrotten kommer mäns idrott
och manliga idrottsutövare att prioriteras högre även fortsättningsvis.
Anledningen till det är att idrottsvärlden oftast organiseras för att vara
mansdominerad, vilket medför att manligt kodade egenskaper utgör
standard för att värdera kvalifikationer. Vidare, menar Coakley och Pike,
organiseras idrotten till att bli mansidentifierad, vilket innebär att mäns
orienteringar och handlingar används som standard för att avgöra vad som
är rätt och normalt. Idrottsvärlden är också manscentrerad, vilket betyder att
män och mäns liv i regel är i fokus i olika idrottssatsningar, i idrottsrelaterade
berättelser och i medias rapportering. Därigenom tenderar kvinnors idrott
att marginaliseras, eftersom den inte anses vara lika intressant som mäns
idrott. Den historiska kopplingen mellan idrott och maskulinitet har enligt
Meier (2015) främjat dominansen av manliga idrottsförebilder och lett till
att det fortfarande är brist på kvinnliga idrottsförebilder.
Den svenska Idrottsskolan har ingen direkt motsvarighet i andra
länder, men i flera länder organiseras alternativa idrottsaktiviteter för barn
2
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och ungdomar vid sidan av skolans idrottsundervisning. Forskning har
visat att alternativa idrottsaktiviteter baserade på så kallad ”open door”, eller
”low-threshold”-policy, det vill säga löst sammansatta, mindre formella och
ofta kostnadsfria aktiviteter som i hög grad är kontrollerade av deltagarna
själva och i mindre grad styrda av vuxna, tenderar att reproducera genusstrukturer som framträder i traditionella idrottssammanhang. Flintoff
(2008) diskuterar ett specifikt program i Storbritannien vars avsikt var att
skapa en brygga mellan skolans idrottsundervisning och föreningsidrotten,
främst i syfte att öka idrottengagemanget hos vissa grupper, bland annat
flickor. Hon identifierar några problematiska aspekter, bland annat att det
är otillräckligt att tro att arrangemang som detta per automatik banar väg för
idrott på lika villkor för barn och ungdomar. Snarare innebär de alternativa
sammanhangen mer av samma sak och en förhoppning om att fler flickor vill
delta i aktiviteterna. Flintoff noterar att programmet visserligen ger barn fler
möjligheter att vara fysiskt aktiva, men också att aktiviteterna består av en
repertoar av traditionell idrott som genomsyras av en stark tävlingsdiskurs.
Dessa omständigheter hämmar inkluderingen av den stora majoriteten
flickor, liksom vissa av pojkarna; särskilt dem som inte identifierar sig som
sportiga eller intresserade av en särskild fysisk aktivitet. Det norska Sports
City Programme (SCP) är exempel på ett alternativt idrottssammanhang
vars avsikt var att attrahera (främst fysiskt inaktiva) barn och ungdomar
att delta i fysiska aktiviteter. Skille och Waddingtons (2006) studie visar
att SCP i högre grad än den konventionella idrotten tilltalade ungdomar
med arbetarklassbakgrund, och att programmet till viss del lyckades
bryta genusbarriärer bland flickorna från arbetarklass. Författarna visar
emellertid också att i de så kallade ”open hall”-aktiviteterna som var en
del av SCP skapades än mer ojämlika relationer mellan pojkar och flickor
än i konventionella idrottssammanhang. I frånvaron av vuxenstyrning
utvecklades en distinkt maskulin kultur som marginaliserade de deltagande
flickorna. Utifrån detta drar författarna slutsatsen att “so-called ‘alternative’
sports may not always offer alternatives to the power relations associated
with more conventional sports” (s. 17).
Den svenska statligt finansierade satsningen “Idrottslyftet” som
ägde rum under perioden 2007-2011 var den dittills största satsningen
någonsin för att utveckla barn- och ungdomsidrotten. Det övergripande
målet med Idrottslyftsprojektet var att stödja barns och ungdomars
engagemang i fysisk aktivitet och idrott och att uppmuntra till långsiktigt
deltagande. Grahn och Torell Berggren (2014) har följt ett friskvårds- och
ett fotbollsprojekt som ägt rum i ett samarbete mellan idrottsföreningar
och skola inom ramen för Idrottslyftet, med avsikt att studera hur diskurser
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om barndom och kön skapas i dessa projekt. Resultatet visar att trots att
friskvårdsprojektet var tänkt att stimulera glädje och kamratskap, finns
även inslag av tävling med utslagningsmoment. Fotbollsprojektet erbjuder
tillfällen då barnen inte positioneras utifrån kön, medan andra situationer
synliggör flickor och pojkar som två distinkta grupper. Vidare visar Grahn
och Berggren Torells (2015) studie att barn anser att pojkar och män är de
bästa och tuffaste fotbollsspelarna. Samtidigt ska sägas att de genuspräglade
föreställningarna också utmanades när barnen emotsatte sig påståenden
där pojkar presenteras som bättre och tuffare. Likaså framträdde andra
genusrelaterade mönster i observationer av de aktiviteter barnen deltog i,
än i deras berättelser. Ett annat statligt finansierat projekt är ”Handslaget”;
ett samarbetsprojekt mellan idrottsrörelsen och skolan, vars utgångpunkt
var att nå de elever som inte redan var engagerade inom idrottsrörelsen.
Denna satsning skulle bidra till ökade möjligheter att aktivera barn och
unga som inte redan var fysiskt aktiva liksom att skapa intresse för fortsatt
idrottsengagemang på fritiden. Petersons (u.å.) utvärdering av satsningen
mynnar ut i ett konstaterande att den har inneburit en värdefull insats
och sannolikt främjat idrottsintresset hos en del av deltagarna. Samtidigt
ställer sig Peterson frågande inför om det inte vore rimligare att satsa på
att stärka idrottsämnet istället för att arrangera särskilda satsningar, för
att komma till bukt med det övergripande problemet; ”att våra barn och
ungdomar rör sig för lite” (s. 97). Han menar att utökad undervisningstid
i idrott, behöriga lärare och ändamålsenliga lokaler skulle ge idrottslärarna
en styrkeposition utifrån vilken de skulle kunna etablera ett gediget
samarbete med föreningsidrotten, utifrån egna önskemål. Peterson lyfter
den generella frågan om vilka konsekvenserna, för samhället i stort, för
skolan, för föreningsidrotten och för eleverna, blir när ideella föreningar
axlar aktivitetsansvar inom skolans ram. Wilkinson et al. (2014) menar att
ett nödvändigt nästa steg att ta, är att avtäcka de pedagogiska konsekvenser
som följer den dolda läroplan som präglar idrottsliga samarbetsprojekt
mellan skola och föreningsliv, genom att inkludera barns och ungas röster
om sina erfarenheter.

Görandet av barndom och genus
Med influens från barndomssociologisk teori ( James & James, 2004) ses
eleverna som deltar i Idrottsskolan som aktiva agenter som konstruerar
sociala processer och praktiker inom denna kontext. Ett sådant perspektiv
innebär att agens förstås som ett barns villkor att påverka de situationer
och aktiviteter det befinner sig i, utifrån dess sociala och kulturella kapital
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(Alanen, 2014). Barndomar är alltså något som görs i interaktioner i
vardagens praktiker, vilket i Idrottsskolan sammanhang aktualiserar både
elevernas och ledarnas betydelse för de praktiker som skapas. Delar av den
barndomssociologiska forskningen uppmärksammar i viss mån genusaspekters betydelse i detta skapande, men enligt Bartholomaeus och Souza
Senkevics (2015) tenderar dessa att nämnas flyktigt, inte sällan i binära
termer, och utan att diskuteras i relation till genusteorier.
Precis som barndom ses här genus som något som skapas i socialt
samspel. Genusbegreppet kan brukas för att beskriva och förstå tendenser
och strukturer, till exempel andelen flickor och pojkar i olika idrottsaktiviteter. Men detta säger endast lite om hur genusordningen tar sig
uttryck. Genusrelaterade antaganden och normer ser olika ut beroende på
kulturella och sociala omständigheter. Det är i förhandlingar om genusskillnader som feminina och maskulina identiteter tar form.
Presentationen av tidigare forskning på området idrott, barn och
ungdomar aktualiserade kroppens betydelse i förhållande till genusskapande.
Connell (2002) diskuterar den ofta för givet tagna föreställningen om genus
som ett uttryck för naturliga kroppsliga skillnader mellan kvinnor och män,
och går i klinch med idén att kulturella uttryck är en given följd av sådana
skillnader. Istället menar Connell (2002, s. 10) att ”society addresses bodies
and puts reproductive difference into play”, vilket innebär att genus är en
fråga om på vilka sätt samhället hanterar kroppar och konsekvenserna av
den hanteringen för både individen och det kollektiva ödet.
Vidare resonerar Connell (2008) om aspekter som förkroppsligande
av skilda maskuliniteter och frågor om reproduktion och förändring,
och framhåller betydelsen av skolors idrottsundervisning i relation till
dessa aspekter. Detta resonemang inbegriper också ett ifrågasättande av
kategoriskt tänkande i genusrelaterade frågor, som exempelvis att pojkar
förväntas utvecklas i en viss riktning och att de behöver traditionella
manliga förebilder, och ser snarare att barns utveckling omfattar lärande
både genom och om mänskliga relationer, oavsett om barnet kategoriseras
som flicka eller pojke. Connell (2008, s. 142) framhåller att ett huvudsakligt
mål för ”gender education” är att ”equip boys and girls with the resources,
skills, knowledges and values they will need to create democratic gender
relations in their own lives and in the culture at large”. I den studie som
föreliggande kapitel bygger på, betraktas Idrottsskolan som ”gender
education” i den meningen att Riksidrottsförbundet, som arrangerande
Skolidrottsförbundet är del av, omfattas av en jämställdhetspolicy som ska
främja idrott på lika villkor. Idrottsskolan blir då en av de utbildningsarenor
där denna policy ska omsättas i praktik.
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Den aktuella Idrottsskolan och de intervjuade flickorna
Den studie som här presenteras bygger på delar av det empiriska material
som har kommit till inom ramen för ett forskningsprojekt vars övergripande
syfte var att undersöka barns perspektiv på, och erfarenheter av, att delta i
Idrottsskolan, liksom vilken betydelse de aktiviteter som erbjuds har för
barns idrottsbarndomar (Carlman, 2015). De data som fokuseras kommer
från upprepade fokusgruppsintervjuer med sju stycken tioåriga flickor som
deltar i den lokala Idrottsskolan.
Den Idrottsskola inom vilken det empiriska materialet producerades
startade för närmare femton år sedan och pågår fortfarande. Den arrangerades
av Skolidrottsföreningen. Aktiviteterna erbjöds under elevernas fritidshemstid och de valde själva om de skulle delta. Likaså erbjöds möjlighet att
delta för de elever som inte var inskrivna på fritidshemmet. Idrottsskolans
organisation innebar att flera idrottsföreningar gavs tillträde att presentera
respektive idrott för barnen och varje förening arrangerade aktiviteter på
skolan fyra gånger under en termin. Vissa idrotter, som exempelvis segling
och utförsåkning, krävde dock att barnen transporterades till andra platser,
vilket skolan ordnade.
De barn som kom att intervjuas valdes, inom ramen för det övergripande projektet, slumpmässigt ut från förteckningen över de som skulle
delta i Idrottsskolan vid den lokala skolan. Detta förfaringssätt mynnade
ut i en fokusgrupp bestående av sju stycken tioåriga flickor som hade
begränsad eller ingen erfarenhet av organiserad idrott. De bodde och gick
i skolan i ett mångetniskt område i västra Sverige där det fanns några få
idrottsföreningar.
Studiens upplägg har godkänts av lärosätets etiska forskningskommitté och genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer.
Barnen informerades muntligen om studien och dess syften liksom att de
när som helst skulle kunna avböja fortsatt medverkan utan att ange något
skäl för det. Vid intervjutillfället gavs de även skriftlig information och fick
med sig sådan information att ta med hem till sina föräldrar. Både barnen
och föräldrarna gav informerat samtycke genom en talong som medföljde
den skriftliga informationen.
Fokusgruppen intervjuades två gånger under deras involvering i
Idrottsskolan. Vid det första tillfället fick barnen åter igen den muntliga
information de fick vid den inledande kontakten. Intervjuerna ägde rum
på skolan under deras fritidshemstid och varade mellan 25 och 40 minuter.
Den intervjuguide som användes bestod av öppna frågor som handlade om
aktiviteterna som erbjöds inom Idrottsskolan och relationen till ledarna och
44

Idrott på lika villkor? ...

de andra barnen. Med vägledning av Barbour (2007) ställdes följdfrågor
och det gjordes korta sammanfattningar av det som berättades för att få
veta om innebörden i berättelserna hade blivit uppfattad på ett sätt som
barnen avsåg och för att behålla fokus på de frågor som intervjun skulle
handla om.
Under analysen riktades intresse mot barnens subjektiva erfarenheter
och hur genusaspekter inverkar på dessa erfarenheter. Det betyder att
både barnens egen förståelse och den teoretiska förståelsen av de praktiker
de beskrev fokuserades, vilket möjliggjorde att relatera de berättade
erfarenheterna av att delta i Idrottsskolan till en vidare social och kulturell
kontext.
Efter intervjuerna transkriberades samtalen ordagrant. Samtalen
genomlyssnades, och transkripten lästes, upprepade gånger. Inledningsvis
koncentrerades analysen på uttalanden som aktualiserade genusaspekter
i Idrottsskolans praktiker som kunde bilda teman. Därefter grupperades
dessa i övergripande kategorier, vilket resulterade i att vissa uttalanden
flyttades till ett annat tema och att nya teman skapades, men också att vissa
teman framstod som irrelevanta och därför togs bort. Nästa steg innebar
att benämna kvarvarande teman på ett sätt som etiketterade dess innebörd
och konsistens. Med inspiration av Kitzinger och Willmott (2002)
användes direkta citat från intervjuerna för att klassificera de teman som
frammejslats; ”De [killarna] säger alltid att flickor är långsamma och svaga”,
”De [ledarna] bryr sig inte” och ”Det började med fotbollen”.

Flickornas erfarenheter av Idrottsskolan
Presentationen av studiens resultat disponeras i enlighet med de tre teman
som analysen gav och som nämndes ovan. Citat från intervjuerna markeras
med kursiv stil.

”De [killarna] säger alltid att flickor är långsamma och svaga”
Flickorna har begränsad eller ingen erfarenhet alls av organiserad idrott,
men de säger sig tycka om att vara fysiskt aktiva och det var det som
motiverade dem till att delta i Idrottsskolan. De uppskattade att ha något
att göra och att prova olika idrotter. Flickorna uppger att det har funnits
tillfällen när det har varit roligt att delta, men delger även erfarenheter av att
ha känt sig förtryckta av, som de säger, killarna. Det handlar först och främst
om att pojkarna har uttryckt sig nedsättande om flickornas idrottsmässiga
kompetens genom att beskriva dem som veka och att de suger. Flickorna ger
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flera exempel på hur frustrerade de har blivit när pojkarna har betett sig på
ett irriterande vis och stört dem med verbala tillmälen.
Flickornas berättade erfarenheter indikerar att pojkarna beskriver
flickors och pojkars kroppar som karaktäriserade av distinkta attribut och
förmågor, vilket aktualiserar en välkänd och genusstereotyp föreställning.
Flickornas berättelser vittnar om hur genus reproduceras i Idrottsskolan
genom att pojkarna etiketterar flickorna som bärare av vissa kroppsliga
egenskaper, vilket i sig positionerar pojkarna och deras förmågor som
överlägsna och ”andra” än flickornas. Enligt flickorna har pojkarnas agerande
förstört flickornas lust och glädje att delta i Idrottsskolans aktiviteter. En
flicka säger att det inte är kul när pojkarna inte är snälla. Av flickornas
erfarenheter att döma ges pojkarna utrymme att dominera på ett sätt som
innebär ett villkor för flickornas deltagande i de aktiviteter som erbjuds.
Under intervjuerna betonar flickorna att det är pojkarna, inte ledarna,
som orsakar den ojämlika praktiken, eller som en flicka uttrycker det;
problemet är i Idrottsskolan. När flickorna får en fråga om hur ledarna
har hanterat det som flickorna upplever vara bekymmersamt, undrar en av
flickorna: Vilka ledare?, och understryker att det är andra elever de pratar
om. Enligt flickorna har det hänt att pojkarnas agerande har lett till att
några flickor har börjat gråta och vissa har gråtit väldigt mycket. Detta kan
relateras till resultat från Stafford, Alexander och Fry (2015) som visar
att barn erfar mer känslomässig skada från andra barn än från ledarna i
idrottsliga sammanhang. Det i sin tur aktualiserar vikten av att beakta
barnens agens i organiseringen av Idrottsskolan, som ett sätt att främja lika
villkor för deltagande. Med Alanens (2014) terminologi är en tolkning av det
som flickorna i föreliggande studie berättar att pojkarna i Idrottsskolan har
särskilda sociala och kulturella resurser som ger dem makt att kontrollera
de praktiker som äger rum inom denna.
Det som flickorna berättar kan även relateras till de tendenser som
Hickey (2008) såg i sin studie, där pojkarna störde och kränkte flickorna.
Coakley et al. (2014) visar liknande resultat och pekar på en svårighet som
flickor som deltar i alternativa idrottsaktiviteter kan möta, att pojkarna har
makt att definiera vilka som ska kvalificeras som riktiga idrottare och ingå
i den gemenskapen. Med tanke på att samarbetsprojekt mellan skola och
föreningsidrott, om än möjligen i något varierad grad, leds av vuxna är det
rimligt att anta att det pågår ett ständigt arbete för att främja idrott på lika
villkor för alla barn. Flickorna i föreliggande studie berättar trots det om
erfarenheter av att känna sig exkluderade och nedvärderade på grund av
föreställningar om flickor, deras karaktärsdrag och förmågor.
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”De [ledarna] bryr sig inte”
Flickorna menar å ena sidan att den nedvärdering de möter i Idrottsskolan
har med andra elever (pojkarna), inte ledarna, att göra. Å andra sidan anser
de också att de har fått högt begränsat stöd av ledarna och att dessa borde
leda aktiviteterna på ett sätt som hindrar pojkarna från att nedvärdera
flickorna. Snarare ser de det som att vissa av ledarna understödjer praktiker
som missgynnar dem. En av flickorna berättar att hon under ett pass
i Idrottsskolan tidigare under dagen för intervjun nästan bröt sitt ben på
grund av pojkarnas framfart, men att ledarna inte på ett sätt som innebär
något mer än att de säger tusen gånger att pojkarna ska sluta. Flickorna
efterlyser ett ledarskap som mer resolut hanterar en sådan situation och
som skulle innebära att pojkarna får sitta på bänken tills de kan bete sig.
Av flickornas berättade erfarenheter att döma, bidrar vissa ledare
till att befästa Idrottsskolans genusregim. Detta görs alltså dels genom att
ledarna uppvisar passivitet inför situationer som flickorna uppfattar som
förtryckande, dels genom att ledarna enligt flickorna aktivt marginaliserar
dem och positionerar dem som underordnade. En av flickorna berättar
att ledarna säger dumma saker och förtydligar att det handlar just om de
ledare som ansvarar för fotbollsinslaget i Idrottsskolan. De erfarenheter
som flickorna delger visar hur ledarna, pojkarna och flickorna gemensamt
formar Idrottsskolans genuspraktiker. Den bild av fotbollsledarna som
växer fram i flickornas berättelser är en annan än den som framhålls i
Grahns och Berggren Torells (2015) studie, som visar att aktiviteter som
organiseras av ledare gynnade samspel mellan flickor och pojkar.
De intervjuade flickorna vittnar om upplevelser av att inte bli lyssnade
på av ledarna och att inte uppfatta sig ha möjlighet att påverka de aktiviteter
som erbjuds. En av flickorna jämför sina erfarenheter av fotbollsaktiviteterna
i Idrottsskolan med erfarenheterna av den så kallade klassfotbollen, där
skolklasser spelar mot varandra på sin fritid och där lagen ofta leds av
barnens föräldrar. Den skillnad som flickan påtalar handlar om att hon i
klassfotbollens sammanhang har fått höra att hon är bra på fotboll, medan
fotbollsledarna i Idrottsskolan säger att det är de som bestämmer.
Det verkar som om flickorna känner sig ensamma, utelämnade och
utan stöd från Idrottsskolans vuxna. Utifrån det empiriska material som
föreliggande kapitel bygger på, går det inte att uttala sig om ledarnas
uppfattningar om de genusrelaterade mönster som flickorna diskuterar eller
hur ledarnas och flickornas erfarenheter relaterar till varandra. Inte heller
går att säga något om ledarnas uppfattningar om flickor och pojkar och hur
dessa kategoriseringar förhåller sig till skilda förmågor och karaktärsdrag.
Oavsett detta är en rimlig tolkning av flickornas berättade erfarenheter att
47

Maria Hjalmarsson

de ser det som att vissa av (de manliga) ledarna bidrar till att Idrottsskolan
blir ett idrottssammanhang för pojkar. Likafullt kan den bild som skapas
genom flickornas berättande aktualisera andra sociala ordningar än genus.
Med användning av Alanens (2014) vokabulär kan sägas att flickornas
erfarenheter skulle kunna ha att göra med att de saknar de sociala och
kulturella resurser som ledarna har i form av idrottskapital.

”Det började med fotbollen”
Samtidigt som flickorna beskriver pojkarna som en homogen grupp med
ett visst sätt att bete sig mot flickorna, tyder deras utsagor också på att
pojkarnas handlingar skilde sig åt beroende på vilken idrottsaktivitet som
stod på agendan. Flickorna är överens om att danstillfällena var riktigt roliga
att vara med på och jämför dessa med fotbollstillfällena, vilket framstår
som två ytterligheter i deras erfarenheter. De berättar att problemet med
pojkarnas tillmälen om att flickorna sög och att de skulle sitta på bänken
om de inte spelar bättre började när fotbollsaktiviteten introducerades,
och att det främst är i fotbollsspelande som de nedvärderas. Det ska i
sammanhanget nämnas att flickorna också betonar att de tycker om att
spela fotboll i andra sammanhang, men att det är just i Idrottsskolan som
fotboll blir en aktivitet som de helst inte deltar i. Flickorna uppskattar som
sagt vissa inslag i Idrottsskolan, men erfarenheterna av fotbollsspel har haft
negativ inverkan på deras glädje och engagemang. En av dem berättar att
hon inte ens fick spela, medan en annan flicka återger hur ledaren under
fotbollspasset berömde en av pojkarna som gjorde mål och kallade honom
Zlatan, men när jag gjorde mål sa han ingenting. En tredje säger uttryckligen
att de fotbollsmässiga erfarenheterna har gjort att hon inte längre vill delta
i Idrottsskolan. Flickornas berättelser illustrerar att genusordningen tar
sig skilda uttryck i olika idrottsliga praktiker, i så kallade genusregimer.
Upplevelserna från fotbollsspel som flickorna delger, aktualiserar Connells
(2008) argumentation om att tävlingsinriktad lagidrott är tätt förknippad
med en viss sorts maskulinitet.
Den bild som tecknas ovan ligger i linje med Flintoff (2008) som
menar att det inte är tillräckligt att organisera en idrottsaktivitet där barn är
välkomna, på grund av risken för att traditionella strukturer reproduceras.
Med vägledning av Connell (2002) som ser att maskuliniteter aktivt
produceras i människors interaktioner och påverkas av existerande strategier
och resurser i en specifik situation, ska det påpekas att aktiviteterna
uppfattades på skilda sätt och att flickornas utsagor indikerar att pojkarna
dominerade vissa aktiviteter, och andra inte.
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Avslutning
Det här kapitlet har belyst vilka föreställningar om idrott och om genus som
skapas i Idrottsskolans kontext. Flickornas berättelser tyder på att viss sport,
främst fotboll, förstås som en aktivitet där förtryckande och asymmetriska
relationer mellan grupper av barn, flickor och pojkar, skapas. Vidare förstås
viss sport som starkt förknippad med tävlan och vikten av kroppsliga
resurser som att vara stark och snabb, trots att Idrottsskolans ambition
är att aktiviteterna ska präglas av glädje och lek. Samtidigt framställer
flickorna andra aktiviteter, främst dans, som lustfyllda. I dessa berättelser
är ledarna, pojkarna och hierarkiska genusrelationer frånvarande.
Flickornas berättelser skapar två distinkta kategorier, flickor och
pojkar, med skilda förmågor och sätt att agera. Detta görs dels genom
flickornas beskrivningar av hur de som grupp blir behandlade av pojkarna
och därigenom blir tillskrivna vissa fysiska resurser som ställs i relation
till pojkarnas, dels genom att flickorna beskriver gruppen pojkar som en
homogen kategori utan inbördes variationer. En fråga av betydelse är vilka
”pojkarna” är som flickorna berättar om. Ett rimligt antagande är att det
också deltog pojkar i Idrottsskolan som intog andra maskulinitetspositioner
än de som aktualiseras i flickornas berättade erfarenheter.
De erfarenheter flickorna lyfter fram kan förstås som att ledarna
underbygger och möjliggör de genusrelationer som skapas, genom sättet
på vilket de aktivt eller passivt agerar. Det bör poängteras att ledarnas
genusmedvetenhet och deras insikter om sin egen betydelse i skapandet,
upprätthållandet och brytandet av normer sannolikt ser olika ut, och
att det också finns sammanhang inom Idrottsskolan som inte skulle
beskrivas på det sätt som de intervjuade flickorna gör. Utifrån flickornas
berättade erfarenheter finns det emellertid anledning att fundera kring
hur Idrottsskolan, precis som alla andra verksamheter riktade mot barn
som har en uttalad jämställdhetstanke, kan arbeta vidare för lika villkor
för deltagande för alla, oavsett sociala, kulturella, materiella och fysiska
resurser.
Det finns alltid en risk att bidra till reproduktion av genusstereotypa
föreställningar genom att presentera forskningsresultat som omfattar
beskrivningar av olika grupper (här flickor och pojkar) som särskilda, med
olika sätt att handla och relatera till andra. Likafullt är det ett tveksamt
alternativ att välja att inte presentera den typen av resultat, eftersom själva
blottläggandet av traditionella genusmönster och kunskap om hur dessa
kan ta sig uttryck, till exempel i Idrottsskolans sammanhang, samtidigt kan
bilda utgångspunkt för ett fortsatt arbete för ökad jämställdhet. Vidare
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ska sägas att resultatet möjligen hade sett annorlunda ut om flickor med
större erfarenhet av organiserad idrott hade intervjuats. Ett mer gediget
idrottskapital hos flickorna hade möjligen bidragit till att andra mönster
hade blivit synliggjorda. Det ska i det sammanhanget åter igen understrykas
att flickornas berättelser med all sannolikhet inte omfattar alla pojkar
som deltog i Idrottsskolan, eller att alla pojkar respektive har ett likartat
idrottskapital. Med detta sagt, och med stöd av Connell (2008, s. 132) som
betonar att ”there is a need for further studies on children’s sport activities
that take sports kapital into account”, behövs fortsatt forskning om samspelet
mellan olika sociala ordningar, däribland genus och idrottskapital, och hur
dessa ordningar tolkas, förhandlas och tar sig uttryck i Idrottsskolan.
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Till Inga.							
Eftersom jag lärt känna Inga som en person som avskyr inställsamhet och skryt, kommer jag att börja denna text med lite
objektiva fakta. Vid de studier av genus och skola i Japan
som vi genomförde liksom vid våra konferenspresentationer
i Indonesien, slogs vi som deltog av Ingas nyfikenhet, upptäckarlust och skarpa analysförmåga. Sittande på golvet högg
du in på mat såsom tång och sjöborrar i Tokyo eller olika
sambalsåser att hälla över salladen på Java, samtidigt som du
var på hugget i diskussioner om mat, ätande, samhälle, kropp
och kontroll. I arbetet med denna text till dig, Inga, har jag
inspirerats av dessa roliga samtal. Jag kan också höra dina råd till
mig som doktorand ringa i öronen närhelst jag skriver en text,
en omsorg och fostran in i akademin som hjälpt mig mycket. Ett
av dessa råd var att jag skulle låta min egen data framträda mer
och ”låta de stora gubbarna och gummorna stå kvar i hörnan
ett tag”, alltså att använda dem med måtta. Jag väntar alltså med
’di store’ ett tag och börjar med att berätta vart vi ska bege oss i
världen, för såklart ska vi resa tillsammans. Genom att som på
våra resor, jämföra, kan vi kanske lära oss mer om andra. Men
framför allt kanske vi lär oss något om oss själva och hur det
ser ut i Sverige. Nu hör jag att du avbryter: ”Vadå Sverige? –du
är alltför generell, var mer precis”. Så jag skyndar mig att skriva
att vi ska till ett par förskolor där jag gjort studier på senare år.
Närmare bestämt till förskolor i Japan, Indonesien och så till
några i Sverige. För att bli än mer specifik kommer texten att
handla om fostran av förskolebarn till önskvärda, civiliserade
samhällsmedborgare. Jag kommer att ge några exempel på hur
detta sker genom normer som relaterar till kontroll av kropp och
begär; nämligen normer om rätt plats att äta och dricka, rätt tid
att äta och dricka och rätt sätt att handla vid måltiden
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Att lära sig att äta och dricka på rätt plats
Jag kommer att börja berätta om platsen och rummets betydelse. Alla barn
i de olika studierna, åt på förskolorna. Måltiden kunde antingen vara lagad
på förskolan, som i fallet på de förskolor som hade heldagsomsorg eller så
hade barnen med sig egen matlåda om det handlade om halvdagsomsorg.
Förhandlingar i relation till rumslig organisering av att äta har visat sig
vara viktigt i förskolorna i såväl Indonesien, Japan som i Sverige. Ett
övergripande mönster i de förskolor jag besökte var att de hade en speciell
plats eller ett speciellt rum där maten förväntades ätas. Då barnen inte åt,
genomfördes andra aktiviteter, men miljön färgades av hur ett matrum
borde vara organiserat.1 Ofta var platsen ett rum inrett med små barns
behov av omsorg och med hemmet som ideal, i linje med förskolans tidiga
tradition från Fröbel. Ett konkret exempel på detta var att det fanns bord
för ca 6 personer där vuxna och barn satt tillsammans på stolar och åt.
Termen ”hemlik” är dock kopplat till klass och tradition. I exempelvis
Indonesien, äter familjer traditionellt sittande på plastmattor. Eftersom det
anses ganska ociviliserat, nästan en aning djuriskt att ge efter för begär som
hunger, äts maten vanligtvis inte tillsammans sittande mitt emot varandra.
Snarare är det så att mat till frukost, lunch och middag lagas av kvinnorna
tidig morgon innan de går ut och började arbeta på fälten. Övertäckta fat
ställs så upp på en buffé så att alla familjens medlemmar kan ta när de
blir hungriga under dagen. Ris grönsaker, tofu/tempeh och om man har
råd någon kycklingbit läggs alltså på tallriken, man sätter sig lite enskilt,
1

Några förskolor i Indonesien hade dock inrett den traditionella hallen i förskolan till ett
rum dit inte bara barnen utan även besökare bjöds in att sitta och äta vid borden. Så ser
även ett traditionellt mottagningsrum ut i Indonesiska hem ut där man tar emot gäster,
dricker te och äter snacks (som står framme i stora burkar). Inre regioner av hemmet är
mer privata. Några förskolor i Sverige använde också det största rummet på förskolan
som ett kombinerat matrum och aktivitetsrum.
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gärna vänd mot väggen eller Tv:n, men inte mitt emot varandra då man
i denna kroppsposition (då andras mun och ätande så tydligt exponeras)
riskerar att genera varandra. Efter att man ätit, fylls dock tekopparna på,
nejlike-cigaretterna och en mängd snacks kommer fram och man kan
mer avslappnat koppla av och tala vända mot varandra. Detta sätt att äta
är fortfarande det vanligaste i byarna, medan medelklassen i städerna,
tenderar att äta på västerländskt vis, tillsammans runt ett bord sittandes på
stolar (och gärna tala länge med varandra under måltiden). ’Hemlik’ miljö
innebär alltså att det är ett visst hem som står som modell i förskolan, ett
globalt västerländskt medelklasshem.
I arbetet med denna text har jag inspirerats av Norbert Elias arbete
(Elias, 1994) samt forskare som använt sig av Elias teorier i studier av
förskolan (Gilliam & Gulløv, 2017). Elias menar att barn inte föds med
förmågan att kunna kontrollera sina kroppar eller begär, utan att detta
är något som skapas utifrån socialt accepterade föreställningar. Dessa,
menar han, lärs in gradvis. Vanliga medfödda kroppsfunktioner, såsom att
slå sig ner och äta på en plats då man är hungrig, även om platsen inte
kategoriserats som ’matplats’ , förstås genom dessa föreställningar såsom
’djuriskt’ eller ’barnsligt’ beteende som bör fostras bort till förmån för ett
mer ’vuxet’ beteende. Genom social kontroll av kropp och begär tenderar
mindre accepterade handlingar att försvinna eller gömmas, till förmån
för vad som ses som ett mer accepterat sätt att bete sig. Vad som kanske
tidigt i ett barns liv fanns som omgivande normer, kommer enligt Elias att
succesivt, med mer eller mindre motstånd, att internaliseras vartefter som
barnet blir äldre. Mitt exempel från matplatsen i Indonesien, visar också
att denna fostran inte enbart rör barn utan finns i ett vidare samhälleligt
sammanhang där människor i byar anses äta ’ociviliserat’ om de följer sina
traditionella sätt att organisera matplatsen.
En annan aspekt av matplatsens organisering som ’hemlik’ handlar
om hur organiseringen har kommit att betyda ’kvinnlig’. Fröbels ideal om
en omsorgsinriktad miljö som skulle passa för yngre barn, till skillnad
ifrån den tidens skolmiljöer, har genom att omsorg oreflekterat kopplas
till femininitet och kvinnor kommit att beskrivas som ’kvinnliga’ miljöer.
I Sverige har det under senare år, med inspiration ifrån Reggio Emilia,
skett ett skifte i matrummens organisering. Kritik emot ett nuvarande sätt
att inreda platsen för måltiden (och ett argument att ändra den) har dels
varit att komma bort ifrån vad som betecknas som ”överdriven” kvinnlighet
till förmån för en mer projekt- och aktivitetsbaserad experimentell miljö,
dels ifrån ett rum med fokus på omsorg till vad man anser vara fokus på
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lärande. Ett exempel på detta kommer ifrån min studie om kvalitetsarbete i
förskolans matsituation i Sverige2.
På förskolan Kotten fanns efter omorganiseringen inte någon speciell
plats för matrummet. Det rum som används är i vanliga fall en del av
ateljén och runt långborden med plats för ca 15 barn finns lagerhyllor med
teckningar och keramik. Maten som tidigare ställts på borden i karotter
och skickats runt mellan barn och vuxna, ställs nu upp vid en buffé strax
intill de fyra långborden. Här fick barnen, från de yngsta 2-3 åringarna till
de äldsta 5 åringarna, ta mat själva och balansera den till bordet. För vissa
barn var detta svårt, så pedagogerna blev ofta upptagna med att hjälpa
barnen till och från buffén. En av pedagogerna berättar om detta vid ett
samtal kring en videofilmad sekvens ifrån matsituationen:
Maria:

Man ser ju här på filmen att det är svårt att få
igång ett samtal för mig eftersom jag får hoppa
upp och ner och hjälpa barnen med maten
ifrån buffen. Å andra sidan kan man också se
att barnen ju pratar mycket med varandra och
hjälper varandra vid borden. Att de yngre får
hjälp av de äldre.

I flera länder har vi sett ett skifte där lärande i allmänhet och lärande
av specifika ämneskunskaper i synnerhet getts större inflytande inom
förskolan, en process som ofta skett på bekostnad av omsorg och
omsorgspraktiker. Det är intressant att se hur detta skifte så tydligt
avspeglar sig i matrummets organisering samt hur pedagogerna talar om
denna organisering. En pedagog talade om att personalen på förskolan ville
bort ifrån det traditionella:
Anette:

Sofia:

Anette:

2

Ni talar mycket om att ni vill bort ifrån det
traditionella sättet att organisera matsituationen. Vad menar ni med det?
Jo, men det är ju att vi organiserar mer mot
lärande och att barnen själva ska bli aktiva och
få välja.
På vilket sätt blir det mer lärande?

Förskolorna och förskolecheferna i en kommun, initierade ett kvalitetsprojekt 2013
om mat och ätande i förskolan där pedagogerna lyfte vissa utmaningar som de ville
diskutera. En av dem var att de tyckte att det blev svårt att få till ett samtal vid bordet
under matsituationen.
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Karin:

Anette:

Maria:
Anette:

Sofia:

Det är väl för att vi kommer bort ifrån det
där överdrivet kvinnliga med gardiner och
blommor i fönstren och jobbar mer proffsigt.
Barn ska få välja själva mer.
Kan inte barnen få välja även om karotterna
står på bordet? Så slipper ni ju att hoppa upp
och ner och kan få mer tid att prata?
Skratt…Det känns bara så traditionellt och
stelt med karotter på bordet.
Om vi ser på hur det nu är organiserat, så
skulle det ju också kunna kallas traditionellt,
fast traditionellt för skolan, alltså lite mer som
barnbespisningen. Elle kanske traditionellt för
Reggio Emilia, även om det inte är traditionell
svensk förskolas sätt att organisera måltiden.
Skratt, det är rätt …Men det känns ändå som
att vi behöver fokusera mer på lärande för att
bli mer respekterade i yrket som förskollärare.

I Sverige har det alltså skett ett skifte ifrån den ”traditionella” EDUCAREmodellen, där omsorg och lärande bildar en helhet, mot att omsorg blivit
mer diffust och oreflekterat. Samtidigt har lärandebegreppet fått en allt
tydligare och mer framträdande roll. Pedagogerna i intervjun ovan kopplar
lärandebegreppet till att vara professionell och ha fokus på det kompetenta
barnet (bort från en matplats färgad av traditionell kvinnlighet och omsorg)
och härigenom bli en respektabel förskollärare.3 Detta skifte var betydligt
tydligare på de förskolor jag besökte i Sverige, jämfört med Japan och
Indonesien där omsorg, liksom fostran, var begrepp som reflekterades över
och bearbetades bland pedagogerna.
Fostran av barn till en civiliserad del av samhället, sker ofta genom
kontroll av kropp och begär. Detta sker i synnerhet i relation till mat
och måltider, där ’barn/natur’ görs till ’vuxen/kultur’ (Gilliam & Gulløv,
2017). Mot bakgrund av detta kan måltider och ätande inom utbildningsinstitutioner (såsom en förskola), som genom läroplan och skollag har
ett uppdrag att fostra specifika samhällsmedborgare, vara intressant att
undersöka. I såväl Indonesien, Sverige och Japan har pedagoger genom
de nationella läroplanerna ett uppdrag att fostra barnen i linje med vad
3
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Intressant nog har även detta skifte fått mycket kritik och ett ökat fokus på omsorg
skrivs fram i den reviderade läroplanen ifrån hösten 2019. Månne detta får konsekvenser
för matplatsens organisering, mat och ätande i förskolan?
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som anses vara centrala värden för att bli en god (kommande) samhällsmedborgare. Det kan handla om värden såsom att i den indonesiska
läroplanen skriva fram fostran av religiösa normer och vikten av mångkultur,
att i japanska läroplanen skriva fram normer om omsorg i form av att lära sig
ta hänsyn till andra eller att i den svenska läroplanen fokusera normer om
jämställdhet och barns inflytande. Även om nationella styrdokument kan
ha skrivningar som kan spåra idéer om önskvärda kommande samhällsmedborgare, relaterades i mina studier sällan dessa skrivningar till vad
som händer i matsituationen. Snarare förs oreflekterade idéer eller egna
föreställningar om vad som anses vara bra för barn fram. I exempelvis en
studie från en förskola i Sverige (Hellman, 2010), ett land där pedagogerna
annars ofta tenderade att referera läroplanen och som har starka skrivningar
om barns inflytande och demokrati i dessa policydokument, fördes dessa
normer ganska sällan fram i intervjuer om mat och måltider. Däremot
betonades att barn (till skillnad från vuxna) skulle lära sig att äta viss
mat i en viss ordning (såsom gröt före smörgås vid frukost) och att barn
behövde lära sig att smaka på allt, normer som också fanns närvarande
i pedagogernas egna hem. En pedagog i studien beskrev då resultatet av
studien diskuterades, som att hon lade ”läroplansglasögonen” på hyllan
och bara åt med barnen ungefär som hon gjorde hemma och därmed inte
reflekterat på samma vis vid måltiderna som vid andra situationer.
Att äta är en vardaglig praktik, kanske så vanligt att det som sker
där riskerar att bli osynliggjort och oreflekterat (Hellman, 2010, 2016).
Eftersom situationerna i förskolan och i hemmet också liknar varandra,
riskerar pedagoger som inte reflekterar att föra över förgivettagna normer
om hur barn borde fostras in i förskolans måltider. I oreflekterade praktiker
sker alltså en normalisering lättare. Tidigare forskning har också visat att
en oreflekterad fostran av önskvärda kommande samhällsmedborgare, sker
starkare i situationer som fokuserar mat och ätande än i andra situationer i
förskolan, såsom exempelvis under lek (Leavitt & Power, 1997)4.

Att lära sig att äta och dricka vid rätt tidpunkt
Jag kommer nu att gå över till att diskutera kontroll av hunger och törst
till vissa tider på dagen, men först några ord om det som föregick tiden för
måltiden, väntan. I alla förskolor jag studerade, fanns barns väntan ihop
med måltidernas tidsmässiga organisering. Barnen väntade exempelvis i
samlingen innan maten för att gå en och en (alternativt på led) till toaletten
och tvättrummet där de tvättade händerna innan maten och väntade för
4

Något som av Leavitt & Power (1997) har kallats för ’over-civilisation’.
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att få sätta sig på sin plats för att vänta tills alla fått/tagit mat innan de
började äta. Då de ätit klart väntade de tills alla ätit (eller i alla fall de flesta
ätit) färdigt innan de efter att först frågat, fick lov att gå ifrån bordet. Det
verkade vara så att denna väntan ansågs vara ganska bra för barnen och den
var mer utbredd här än i andra situationer på förskolan. Här krävdes också
högre grad av självbehärskning av barnen. Om barnen vid andra situationer
ville gå ifrån en stund kunde de ofta få det i högre grad än vid maten. Ett
annat karaktäristiskt drag med dessa situationer av väntan i relation till
måltider, var den pedagogiska hanteringen av de barn som väntade och inte
hade så mycket att göra. På alla förskolor förekom exempelvis ramsor eller
sånger innan maten.
I alla förskolor lärdes barn att äta vid vissa tider under förskoledagen,
även om det skedde i olika hög grad och på olika vis. Albon och Rosen
(2013) visar i sin studie från förskolor i England, att barn utöver detta skulle
lära sig att kontrollera sin törst och inte gå och dricka närhelst de blev
törstiga. Mina studier från Sverige, Indonesien och Japan visar dock inte
på detta mönster, snarare uppmuntrades barnen av pedagogerna att gå och
dricka när de ville och i både Japan och Indonesien hade barnen med sig
egna vattenflaskor till förskolan så att de kunde dricka varje gång de blev
törstiga. Ett undantag ifrån den generella regeln att uppmuntra barnen att
dricka på förskolorna var på Java i Indonesien, där studien skedde under
fastemånaden Ramadan.5 Under denna tid fick de äldre 5-6-åriga muslimska
barnen, ”träna på” att avstå från mat såväl som vatten under förskolans fyra
timmar. En av pedagogerna beskriver denna ”fasteträning” så här:
Pedagog:

Anette:

5
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Om barnen vill så får de börja pröva att fasta
lite ’light’ under några timmar. Orkar de inte
så får de förstås avbryta, men ofta blir det lite
som en tävling och barnen stöttar varandra och
känner sig väldigt stolta efteråt då de klarat en
månad. De flesta av barnen är ju muslimer,
men vi har också barn som är exempelvis
kristna. Ibland vill de också pröva att avstå
mat och dryck (skratt). Extra roligt är förstås
att det blir presenter sedan efter fastan.
Är det bra för barn att fasta?

Ramadan innebär bland annat att avstå mat och dryck under den tid solen är uppe. Barn
börjar ofta vid ca 5-6 års ålder att fasta halva dagar eller några timmar. Att fasta innebär
att träna på självkontroll av drifter (nafso).
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Pedagog:

Ja, om de själva vill så kommer det att göra
dem starkare (lebih kuat) eftersom de lär sig
självkontroll. Men det är en lång process och
vi måste ta det försiktigt (pelan pelan). Vi
pedagoger fastar ju alla (sudah biasa), så vi har
alla tålamod med dem (biar saja) och kan visa
dem steg för steg hur de ska göra. Men de barn
som ännu inte är mogna (belum siap) passar
det inte för, de måste vara tillräckligt mogna
och vilja själva.

På Java, där majoritetsreligionen är Islam, fastar de barn som vill även i
förskolan och tränar därmed på att kontrollera såväl hunger som törst.
Pedagogen beskriver hur denna självkontroll anses vara bra för barn, något
som kommer att göra dem starkare efter fastan. Detta beror möjligen på
att de klarat av en uppgift som markerar att de nu kan räknas till gruppen
”äldre barn” och som visar att de klarar saker som hör till ”vuxenhet”
(Hellman, Heikkilä, & Sundhall, 2014), i detta fall självkontroll av drifter
såsom att äta eller dricka. Utöver detta innebär också denna specifika form
av självkontroll att barnen fostras in i vad som på denna plats anses vara ett
civiliserat subjekt, alltså en religiös (muslimsk) individ.6
Att lära barn äta på bestämda tider verkade, som sagt, vara något
som de flesta förskolor praktiserade och det kopplades ofta till hälsa och
att rutiner som att äta och sova på bestämda tider var bra för barn. Detta
gällde även i de japanska förskolor där barnen tillbringade halva dagar (ca
4 timmar). Här hade barnen med sig obentolådor fyllda med ris, grönsaker
och kanske en liten kycklingbit som åts vid en bestämd tid och enligt mycket
bestämda ritualer. Även vid lekskolorna i Indonesien hade barnen med sig
”snacks” (godis, kakor, chips eller dylikt) hemifrån att ätas vid måltiden
som kallades ”snacktime”. Tiden för denna indonesiska ’snacktime’ var dock
väldigt flytande och lärarna tyckte att det var viktigt att barnen kunde ta sig
lite snacks och te och slå sig ner då de var hungriga och koppla av och prata
med sina kompisar i små grupper, precis som de själva också gillade att göra.
För barnen var ofta måltiderna ett slags riktmärken för att hålla reda på
viktiga tider. Ett exempel från de svenska förskolorna var att barnen under
dagen diskuterade med varandra om de skulle bli hämtade före eller efter
6

I Indonesien, världens till folkmängd största muslimska nation, är det obligatoriskt
sedan Suehartos utrensning av kommunister under ’orde baru’ (den nya tiden) att skriva
in sig i någon av majoritetsreligionerna. Detta står också i ID-kortet. Att vara civiliserad
här innebär alltså i allra högsta grad att vara religiös (orang agama) där agama/religion
idag i praktiken tolkas som islam.
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mellanmålet för att kunna planera vem de kunde följa med hem och fortsätta
leka med där. Förskolan är ofta den första plats där barn på gruppnivå erfar
en organiserad uppdelning, såsom att förhålla sig till bestämda öppettider,
bestämda tider för måltider och snacks, bestämda tider för att vila och för
olika slags aktiviteter såsom att leka inne eller leka ute. Även om förskolor
kan skifta i hur mycket de betonar vikten av att äta på bestämda tider, så
fanns det i de förskolor jag studerade en grundläggande filosofi om att
vuxnas tidsmässiga organisering och betoning av rutiner i grunden var bra
för barn. De förhandlingar som skedde handlade om att barn, precis som i
fallet med att dricka då de var törstiga, skulle få lite mer inflytande över när
de ville äta. Precis som i några av de indonesiska deltidsförskolorna som jag
tidigare berättade om, diskuterades vid några av de svenska förskolorna om
barns inflytande kunde stärkas vad gällde när de kunde få äta snacks eller
mellanmål:
Anna:

Anette:
Anna:

Vi har prövat med en ”mellanmålsvagn” som
vi ställer in under eftermiddagen så att barnen
kunde hämta en macka, lite mjölk eller en
frukt när de kände sig hungriga eller törstiga
och också för att de inte skulle behöva bryta
av leken bara för att det var mellanmål exakt
klockan tre.
Hur har det fungerat då?
Barnen gillade det men inte föräldrarna. Vi
var också lite skeptiska till det eftersom några
barn glömde av att äta då det inte var en fast
rutin. De ville hellre leka och sedan var de
vrålhungriga då de kom hem, så nu har vi tagit
bort detta. Jag tror i grunden att det är bra med
fasta rutiner för barns ätande, även om det
förstås passade vissa barn att få välja mera själv.

Tidsmarkeringar såsom matsituationer kan alltså ges speciell betydelse för
att ge en speciell rytm till långa dagar i förskolan, för både barn och vuxna.
Vad jag vill lyfta fram genom dessa exempel är framför allt hur det i relation
till måltiden sker en fostran till att vara ’normal i tid och rum’ och därmed
räknas som civiliserad.
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Rätt sätt att handla vid måltiden
Viktigt i förskolorna verkade vara att lära barnen att äta rätt mat i rätt
ordning, men också att äta upp och upprepat träna på att äta den mat
som de vuxna hade bestämt vara bra för dem. I Indonesien handlade detta
exempelvis om att äta ris till frukost: ”Kalau belum makan nasi, belum
makan” var ett vanligt uttryck till barn (”Har du inte ätit ris har du ännu
inte ätit”). Det kunde också handla om att fylla på med lite ’kue’ (godis,
kakor och snacks), fram på förmiddagen eller att äta något friterat till lunch.
Vuxna hade ett antal olika sätt att få barnen att äta det som ansågs vara
bra. I Sverige användes stora och starka förebilder, såsom Karl Alfred eller
Pippi Långstrump, med undertonen att barn skulle äta upp maten för att
bli stora och starka. I Japan ansåg pedagogerna att detta verkade groteskt,
snarare skulle maten göras vacker och matsituationen lekfull. Riset och
grönsakerna kunde här vara konstfärdigt modellerade till något som skulle
inspirera barnen till att vilja äta, såsom en kanin eller en gullig katt. (Själv
kommer jag ihåg min barndoms upproriska barnprogram ’tårtan’ och vilket
rabalder det väckte att leka med maten…). I Indonesien gick de vuxna ofta
efter barnen med en liten tallrik med maten och matade dem under tiden
som de lekte eller sprang runt.
I de japanska halvdagsförskolorna, speciellt på 1-3 -årsavdelningarna
där barnen fick mycket hjälp med att lära sig matritualen på rätt sätt, användes
handdockan ’Ankan’ som kom runt och luktade på barnens händer (”Har
du använt tvålen….ahhh så gott dina händer luktar”) och såg så de satt fint
på stolarna. Ankan hjälpte till så barnen via en stor flanellograf steg för steg
lärde sig hur matlådan (obentolådan), vattenflaskan, ätpinnarna och deras
olika fodral och tyg skulle placeras enligt ett visst mönster vid matplatsen.
Sedan sjöngs en sång om hur man skulle sätta händerna i knät innan maten,
sitta fint, tugga väl och äta utan att spilla och söla.
Även på heldagsförskolorna där barnen åt lagad mat, lärde de sig
att äta ’runt i en cirkel’ bland de 3-4 olika matskålarna med ris, soppa,
grönsaker och kött/fisk/tofu. Man gjorde på detta sätt eftersom det då
skulle vara lättare att äta upp allt. Var något lite mindre gott, kunde man
ta något lite godare att blanda med. Att lämna mat var dock inte accepterat
eftersom det inte ansågs hänsynsfullt mot den som lagat den. Att visa
hänsyn mot andra var i de studerade förskolorna i Japan ett starkt ideal som
verkade extra starkt i måltiden. Även om den i detta fall reglerades genom
lekfullhet, humor och lek, fanns här liksom i Sverige och i Indonesien ofta
ganska lite utrymme för barns reella inflytande, även om barn i alla studier
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förhandlade måltidens normer genom humor, kroppsljud och att försöka
spegla de vuxnas normsystem och utnyttja det till sin fördel.

Några avslutande ord
Måltider och ätande i en utbildningsinstitution som förskolan, har beskrivits
som en plats för fostran till önskvärda medborgare i samhället (Ochs &
Shohet, 2006). Regler och normer som relaterar till ”civiliserat beteende”
kunde komma till uttryck på olika vis,7 men trots skilda kontexter visar
mina exempel också på likheter vad gäller hur barns kroppar civiliserades
under måltiderna. Likheterna handlade om att det ansågs finnas en rätt tid
att äta eller dricka, rätta platser att äta eller dricka på samt rätt kroppsliga
handlingar vid matbordet, även om vad som ansågs vara ”rätt” skiljde sig åt
mellan de olika sammanhangen. Gemensamt var också att det var vuxna
som ofta bestämde vad som var ”rätt” och att barn vanligtvis hade lite
inflytande över var, när och hur de skulle äta eller dricka, även om det fördes
diskussioner om detta på de flesta förskolor. Att äta och dricka på rätt plats
och vid rätt tid, samt att följa regler om kropp, mat och ätande vid måltiden
kan ofta upplevas ganska vardagligt, något som inte uppmärksammas i
någon hög utsträckning tills någon bryter mot dem. Individer som ännu
inte lärt sig eller som motsätter sig normer kan ibland ”göra fel” eller
ifrågasätta vad som antas vara självklara normer. Dessa förhandlingar är
viktiga att uppmärksamma om vi inte bara vill upprepa utan också repa upp
och utmana trånga normer om ålder och civiliserade subjekt och att arbeta
för en mer demokratisk förskola. Jag vill avslutningsvis också lyfta fram
vikten av reflektion i relation till fostran. Pedagoger i såväl den japanska,
indonesiska som den svenska förskolan, har ett nationellt fostransuppdrag
genom de nationella läroplanerna. I den svenska studien var det dock
ganska otydligt för pedagogerna hur denna fostran kom till uttryck genom
mat och ätande i matsituationer, medan pedagogerna i den japanska liksom
i den indonesiska studien tenderade att reflektera över detta uppdrag och
vilket lärande som skedde i dessa situationer.

7
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Ålder har stor betydelse för det sätt på vilket barn fostras in i civiliserat beteende.
Handlingar som kan ses som lite ’charmigt barnsliga’ hos en 4 åring är kanske inte alls
lika gulliga hos en 6 åring som börjat i skolans förskoleklass och som förväntas vara ’stor’.
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Till Inga. 						
Vi lärde känna dig Inga, när vi båda gick forskarutbildningen,
då du var studierektor. Du var en enastående studierektor
som stöttade, uppmuntrade och inspirerade juniora forskare
så att man genast kände sig välkommen till denna miljö. Du
har i handling visat att du är en äkta specialpedagog utan att
själv vara medveten om det. Du har alltid trott på jämlikhet
och jämställdhet och vi som har olika bakgrund uppskattade
denna extraordinära förmåga och kunskap särskilt. Stöttandet
fortsatte sedan när vi var klara med vår utbildning. Du har
alltid funnits där som en stöttepelare, rådgivare och mentor.
Vi har därför kunnat utveckla en forskaridentitet tack ditt
inkluderande synsätt. Du har alltid tagit dig tid för den som
har behövt vetenskapliga råd. Som person är du också en varm,
trevlig, anspråkslös, pålitlig och trovärdig kollega. Vi vill med
detta kapitel tacka dig Inga och hoppas naturligtvis att vi också
framgent får ta del av hennes stora sakkunskap.
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Är pojkar med en annan språklig
och kulturell bakgrund än den svenska
överrepresenterade i grundsärskolan och
specialpedagogiska åtgärder?
Monica Reichenberg och Girma Berhanu
Jag var ingen knarkarunge precis. Jag hade knappt
dragit ett munbloss med en cigg. Jag var bara
orolig och gjorde massa dumma grejer. Men det
snackades om att sätta mig i särskola. Man ville
märka ut mig, och jag kände mig som ett ufo….
Jag kanske var lite ofokuserad i klassrummet
och hade svårt att sitta still med böcker. Men jag
kunde fokusera mig också.. .. och efteråt ringde
de pappa och ville diskutera psykiatrisk hjälp och
specialskola och den typen av skit, och det fattar
ni, det var inte rätt sak att snacka med farsan
om…Den där särbehandlingen sitter kvar i mig.
(Ibrahimovic & Lagercrantz, 2011, s 96f ).
I citatet ovan beskriver Zlatan ett sannolikt föga ovanligt händelseförlopp.
Zlatan, en grabb med en annan språklig och kulturell bakgrund än
den svenska, hade vissa svårigheter att koncentrera sig på skolarbetet.
Konsekvensen av detta blev att hans pappa kallades till skolan för att reda
ut huruvida sonen skulle placeras i särskola.1 Zlatans beskrivning fångar
upp ett stort men kontroversiellt forskningsområde inom specialpedagogik:
Är pojkar med en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska
överrepresenterade i grundsärskolan och specialpedagogiska åtgärder?
Syftet med detta kapitel är att diskutera nuvarande forskning
rörande överrepresentation av i synnerhet pojkar med en annan språklig
och kulturell bakgrund i grundsärskolan och specialpedagogiska åtgärder
samt diskutera möjligheter till fortsatt forskning. Kapitlet är disponerat på
följande sätt. Först ges en bakgrundsbeskrivning som följs av en presentation
av centrala begrepp. Därefter tar vi upp vad forskningen funnit angående
överrepresentation. Sedan uppmärksammar vi hur forskarna kommit fram
till sina resultat. Detta följs av forskarnas förklaringar till överrepresentation.
1

Numera används begreppet grundsärskola (Skolverket, 2018).
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Vi avslutar med en sammanfattande diskussion och implikationer. Innan vi
går vidare ger vi i nästa stycke en kort beskrivning av grundsärskolan.

Grundsärskolan – en särskild skolform
I den svenska skolan finns två skolformer, grundskolan och
grundsärskolan. Grundsärskolan är till för de barn och ungdomar
som inte klarar undervisningen och kunskapsmålen i grundskolan
för att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller har autism
eller autismliknande tillstånd i kombination med intellektuell
funktionsnedsättning. Den är också till för barn och ungdomar som fått
en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på
grund av hjärnskada.2
Inom den obligatoriska grundsärskolan finns också inriktningen
träningsskolan. Träningsskolan har andra kursplaner än grundsärskolan. I
grundsärskolan går elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
Eleverna undervisas ungefär i samma ämnen som grundskolans elever.
Ämnenas innehåll och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar. Därför upprättas också en individuell studieplan för varje
elev (Swärd & Florin, 2011). Innan en elev börjar i grundsärskolan måste
det göras en noggrann utredning som består av följande fyra delar: en
pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social. Av den pedagogiska
rapporten måste det framgå att eleven inte kommer att nå målen, det vill
säga man måste motivera varför inte eleven kommer att uppnå målen
och därför ska placeras i grundsärskolan. Det räcker dock inte med
professionella bedömningar - vårdnadshavarna (föräldrarna) skall också
söka placering och godkänna den (rektorn kan i undantagsfall besluta över
vårdnadshavaren). Knappt en procent av alla elever i den obligatoriska
skolan går i en grundsärskola.

2
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Särskola finns inte i alla länder. Därför är det förenat med svårigheter att göra
internationella jämförelser om antalet elever i denna undervisningsform. I internationell
forskning används genomgående begreppet placement in special education.
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Figur 1. Elever i grundsärskolan enligt Skolverket (2017a).
I Figur 1 kan man utläsa antalet elever i grundsärskolan från 1992-2015.
Av figuren framgår också att antalet elever stadigt minskat efter läsåret
2004/2005. Läsåret 2016/2017 bröts dock denna nedåtgående trend.
Detta läsår gick det 9944 elever i grundsärskolan. Det var en ökning
med nästan två procent jämfört med föregående läsår. En delförklaring,
enligt Skolverket, till ökningen av elever i grundsärskolan kan vara att
elevkullarna blivit större. Även elevantalet i grundskolan ökade detta läsår
jämfört med det föregående. Läsåret 2017/2018 skedde också en ökning
av antalet elever med nästan sju procent jämfört med föregående läsår.
Den största ökningen för läsåret 2017/2018 skedde inom inriktningen
träningsskolan, där ökningen uppgick till nästan nio procent jämfört
med föregående läsår. Inom inriktningen träningsskolan gick 4567 elever,
vilket motsvarar runt 43 procent av samtliga elever i grundsärskolan. Det
totala antalet elever i grundsärskolan/träningsskolan läsåret 2017/2018
uppgick till 10612 elever. Könsfördelningen har inte förändrats över tid. I
grundsärskolan är majoriteten av eleverna, sex av tio, pojkar. Även inom
inriktningen träningsskolan är sex av tio elever pojkar (Skolverket, 2018).
Könsfördelningen antyder att pojkar kan vara överinskrivna vilket vi ska
diskutera härnäst.

Överinskrivningar i grundsärskolan
Grundsärskolan har fått mycket uppmärksamhet i media de senaste
åren. En av orsakerna är de granskningar som gjorts av Skolinspektionen.
Under 2010 och 2011 granskade Skolinspektionen 58 kommuners arbete
kring mottagning i grundsärskola. Samtliga 58 kommuner kritiserades.
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I över hälften av kommunerna hade utredningarna brister eller saknades
helt. Skolinspektionen fann också fler elever med utländsk bakgrund
i grundsärskolan än i grundskolan (Skolinspektionen, 2011). I en ny
utredning 2015 kritiserade Skolinspektionen grundsärskoleutredningarna
i drygt var fjärde granskad kommun. Skolinspektionen fann också flera
barn, inskrivna i grundsärskolan, som inte alls hade någon intellektuell
funktionsnedsättning (Cervin, 2017).
Särskild uppmärksamhet fick Skurups kommun där Skolinspektionen
begärde ut underlagen för de 30 barn som var inskrivna i grundsärskolan.
Nästan alla beslut saknade motivering till varför barnet behövde gå i
grundsärskola. Två tredjedelar av de medicinska utredningarna - som alltid
ska föregå en placering i grundsärskolan - underkändes. Även en stor del av
de psykologiska, sociala och pedagogiska utredningarna fick kritik. Kritiken
bottnade bland annat i att det inte redogjordes för om det var andra orsaker
än den intellektuella funktionsnedsättningen - såsom dyslexi, ADHD
(Attention/Hyperactivity Disorder) eller sociala faktorer- som gjorde att
eleverna inte antogs klara av skolans kunskapskrav (Cervin, 2017).
Innan vi går vidare kan det vara på sin plats att försöka reda ut begreppet överrepresentation i grundsärskola och specialpedagogiska åtgärder,
vilket vi gör i nästa avsnitt.

Överrepresentation av minoritetselever
Överrepresentation, på engelska disproportionality, har Blanchett (2006)
definierat på följande sätt:
Disproportionality exists when students' representation in special education programmes
or special education categories exceeds their
proportional enrollment in a school´s general
population (Blanchett, 2006, s 24).
Vi använder begreppet specialpedagogiska åtgärder för att kunna jämföra
med andra länder. Som ovan nämnts finns inte grundsärskola som
en särskild utbildningsform i alla länder utan där används begreppet
placement in special education, vilket vi valt att översätta till att elever får
specialpedagogiska åtgärder.
Om nu pojkar är överrepresenterade skulle det kunna vara av intresse
att se huruvida pojkarna har svenska som första- eller andraspråk. Dylik
statistik är svår att komma åt. Däremot kan man få fram huruvida pojkar
respektive flickor, som är inskrivna i grundsärskolan, deltar i undervisning
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i Svenska som andraspråk (SvA) respektive modersmålsundervisning. Här
kan det dock vara på sin plats att påpeka att deltagande i SvA respektive
modersmålsundervisning är frivilligt. Följaktligen kan elever avstå från att
delta. Av Tabell 1 kan man utläsa att fler pojkar än flickor i grundsärskolan
deltar i modersmåls- och/eller SvA-undervisning. Tabellen säger emellertid
inget om det totala antalet utrikesfödda barn. Inte heller får vi veta hur
många barn som har en eller två utrikesfödda föräldrar.
Tabell 1. Elever, modersmålsundervisning och svenska som andra språk
läsåret 2016/2017
Antal elever som deltar i
modersmålsundervisning

Samtliga

därav

svenska som

Integrerade

andraspråk (SVA)

därav

elever

Integrerade

Utbildningsform

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Grundsärskolan

347

544

70

112

181

331

59

92

9 944

Källa: Skolverket 2017(b)
Så här långt har vi talat om överrepresentation rörande svensk skola. Låt
oss vända blickarna utåt och se hur det ser ut i andra länder.

Vad säger internationell forskning om överrepresentation?
En genomgång av internationell forskning rörande placering i grundsärskolan
respektive specialpedagogiska åtgärder visar en överrepresentation av
elever från minoriteter och låg socioekonomisk status (=SES). Hur
överrepresentationen fördelar sig på pojkar eller flickor framkommer
inte alltid (t ex Artiles, Rueda, Salazar & Higareda, 2005; Blanchett,
2006; Downey & Pribesh, 2004). Vi har dock funnit en del studier som
visar fördelningen pojkar/flickor inom minoriteter. Dessa studier är
samstämmiga, nämligen att pojkar är överrepresenterade. Kunjufu (2005)
och Parker (2013) uppmärksammar att andelen afroamerikanska pojkar
som placeras i specialpedagogiska åtgärder har varit ett bekymmer de tre
senaste decennierna.3 Medan en del av dem har feldiagnosticerats, de har
3

Det finns idag ingen enighet om vilket/vilka begrepp avseende identitet som bör
användas inom ”race-ethnicity” forskare. Inom ämnen som utbildningsvetenskap
(Ladson-Billings, 2006) och sociologi (Bonilla-Silva, 2017) används både ”AfricanAmerican” och ”Black”. Svart (”Black”) är vanligast inom enkätforskning. Vi använder
”svart” för att betona dels en individs gruppidentitet, dels en social indelning. Å ena
sidan kan individer själva identifiera sig med en etnisk grupp, t ex. p.g.a. gemensam
livshistoria, livsstil (Wimmer, 2008). Å andra sidan blir människor socialt indelade
utifrån sitt utseende, språk och beteende i etniska grupper (Wimmer, 2008; Bonilla-
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fått diagnosen intellektuell funktionsnedsättning utan att ha det, har andra
inte fått det stöd de behöver. Inte bara i USA, utan också i Storbritannien,
är överrepresentation ett bekymmer (Donlevy, Meierkord & Rajania, 2016).
Nära kopplat till överrepresentation är repressalier. Skiba, Michael,
Nardo och Peterson (2002) uppmärksammar att svarta pojkar oftare
kallas till rektors kontor, suspenderas och får kroppslig bestraffning än
svarta flickor och vita flickor och vita pojkar. Dessa omständigheter bidrar
till att svarta pojkar missar undervisning och behöver specialpedagogiska
åtgärder. Dessa pojkar är överrepresenterade i specialpedagogiska åtgärder
jämfört med de svarta flickorna. Flickorna är i sin tur överrepresenterade
jämfört med vita pojkar och flickor (Ferri & Connor, 2005). Fenomenet är
inte unikt för USA. På Nya Zeeland har studier visat att maoripojkar är
överrepresenterade i specialpedagogiska åtgärder jämfört med maoriflickor
(Gabel, Curcic, Powell, Khader & Albee, 2009).

Hur har forskarna kommit fram till sina resultat?
I föregående avsnitt tog vi upp vad forskning funnit avseende överrepresentation. Vad vi inte tog upp var hur forskarna kommit fram till sina
resultat. Därför kan det vara på sin plats att göra det. Vilka resultat man får
angående elevers placering i grundsärskola/respektive specialpedagogisk
undervisning beror på vilken nivå analyserna görs på. Även om amerikanska
data på nationell nivå visar en överrepresentation av afroamerikaner så
kan mönstren variera på lokal/distriktsnivå. Artiles och hans kollegor
(2005) har uppmärksammat att flertalet amerikanska studier har gjorts på
nationell nivå. Dessa studier är entydiga, nämligen att afroamerikaner är
överrepresenterade när det gäller intellektuell funktionsnedsättning och
emotionella/beteendemässiga störningar. Artiles et al. (2005) framhåller
det problematiska med att man inte delat upp analysen i undergrupper.
Populationen minoritetselever är nämligen långt ifrån homogen. Artiles et
al. (2005) valde därför att analysera på distriktsnivå i Kalifornien för att
se om det fanns en eventuell överrepresentation av elever med begränsade
färdigheter i engelska. Denna analysenhet definierades som elever som
inte var födda i USA, elever som talade ett annat förstaspråk än engelska
Silva, 2017). Denna sociala indelning kan ha fysiska konsekvenser såsom skolsegregation,
systematisk placering i specialåtgärder, systematiska avstängningar etc. (Det blir således
en empirisk fråga). Medan identiteten är något som genereras i social interaktion, är
indelning något som sker utifrån institutionella regler (Wimmer, 2008). En systematisk
uppdelning tillskrivs inte individer utan institutionella mekanismer (t ex. regler/lagar,
normer, föreställningar). T ex. sociologer diskuterar det som ”racism without racists”
(Bonilla-Silva, 2017). Med andra ord, vi utgår från en institutionell definition snarare än
en strikt socialkonstruktivistisk (se t ex. Wimmer, 2008).
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hemma, eller kom från en omgivning där ett annat förstaspråk än engelska
var det dominerande språket. Detta är omständigheter som kan bidra till
att eleverna inte når upp till kunskapsmålen.

Förklaringar till överrepresentationen i grundsärskolan
En genomgång visar att olika förklaringar förs fram till att elever placeras
i grundsärskolan respektive utreds för specialpedagogiska åtgärder. De
förklaringar som finns fokuserar på att förklara överrepresentationen
inom minoriteter. Inte lika ofta har forskare föreslagit varför pojkar är
överrepresenterade. Nedan kommer vi att ta upp de förklaringar vi funnit.
Vi har valt att presentera förklaringarna under rubrikerna: organisatoriska,
biologiska, kulturella och strukturella förklaringar kopplade till språklig
bakgrund. Vi börjar med de organisatoriska förklaringarna.

Organisatoriska förklaringar till överinskrivning
Två typer av organisationsförklaringar förekommer i tidigare forskning.
Den första organisationsförklaringen kommer från skolmyndigheter.
Skolmyndigheter pekar på bristfälliga motiveringar av placeringar (d.v.s.
dåligt dokumentationsunderlag). Den andra organisationsförklaringen
kommer från utbildningssociologer. Utbildningssociologer pekar på att
skolor har olika skolresurser (utbildad personal, timtilldelning etc) för
att kunna sätta in specialåtgärder. Vid den tidigare nämnda kvalitetsgranskningen som Skolinspektionen gjorde 2010 och 2011 av 58 kommuner
avseende grundsärskolan visade det sig att endast 47 av totalt 1203 granskade
ärenden (knappt fyra procent) hade ett utredningsunderlag bestående av
både psykologiska, pedagogiska, medicinska och sociala bedömningar med
god kvalitet. 2094 utredningar (47 procent av samtliga 4 812 utredningar) höll
kvalitet, 1389 utredningar (29 procent) hade brister och 1329 utredningar (28
procent) saknades, det vill säga eleven hade placerats i grundsärskolan utan
att ha utretts om det var en lämplig skolform eller inte (Skolinspektionen,
2011). Detta faktum har också uppmärksammats av Swärd och Florin (2011)
som rapporterar fall där pojkar, som haft svårigheter med koncentration
och uppmärksamhet, har placerats i grundsärskolan fastän de inte har en
intellektuell funktionsnedsättning. Till detta kommer att pojkar är kraftigt
överrepresenterade när det gäller åtgärdsprogram samt när det gäller
utredningar och medicinska diagnoser (Swärd & Florin, 2011).
En mycket intressant utbildningssociologisk studie är Hibels, Farkas
och Morgans (2010). Studien är intressant dels därför att den tar hänsyn till
både skol- och individnivå, dels därför att resultaten var överraskande. De tre
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forskarna använde prediktorer från förskolan för att mäta huruvida eleverna
kunde hamna i specialundervisning sex år senare. Prediktorerna mättes på
både individ- och skolnivå. På individnivå mättes ”ras”/etnicitet, provpoäng,
lärandestil, utåtagerande beteende och socioekonomisk status. På skolnivå
mättes andelen minoritetselever, genomsnittlig testpoäng, genomsnittlig lärandestil, genomsnittligt utåtagerande beteende och genomsnittlig socioekonomisk
status.
Med hjälp av logistisk regression, en regressionsmodell för binära
utfall (placerad/inte placerad), kunde forskarna modellera oddsen att bli
placerad i kategorin specialpedagogiska åtgärder. Ett resultat var att elever
på högpresterande skolor hade högre odds att hamna i specialundervisning.
Ett annat resultat var att elever i segregerade skolor hade lägre odds att
hamna i specialundervisning. Detta kallas ibland för ”frog pund effect”.
Att minoritetseleverna hade lägre odds att hamna i specialundervisning
kan delvis förklaras med att minoritetseleverna gick i skolor med en hög
representation av minoritetselever. Ett annat resultat var att oddsen var
högre för att pojkar skulle hamna i specialundervisning än flickor.
Slutligen hade socioekonomisk bakgrund på ett mycket tydligt sätt
betydelse för elevernas odds att hamna i specialundervisning. Utåtagerande
beteenden var också betydelsefullt för deras testpoäng, men inte studiens
teoretiska fokus. Forskarna förklarar sina resultat utifrån sociologisk
organisationsteori (Barr, Dreeben & Wiratchai, 1983). Högstatusskolor,
det vill säga skolor med hög meritpoäng, och hög socioekonomisk status
tenderade att sätta in specialpedagogiska åtgärder i högre utsträckning
eftersom de hade mer tid, pengar och lärare. Minoritetselever med problem
gick emellertid oftare i skolor med låg genomsnittlig socioekonomisk och
lägre meritpoäng och eleverna blev därför utan extra stöd. I nästa stycke
kommer vi in på de biologiska förklaringarna.

Biologiska förklaringar till överinskrivning
En förklaring till pojkarnas överrepresentation som återkommande
nämns är den biologiska eller ”medicinska”. Här understryker forskare det
faktum att det finns fler pojkar än flickor som har diagnoser som avser
utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska
diagnoser (Ingvar, 2010; Gillberg, 2013). Diagnosen intellektuell funktionsnedsättning är vanligare hos pojkar på grund av pojkars kromosomsammansättning. När det gäller intellektuell funktionsnedsättning
finns det en del tillstånd som är knutna till X-kromosomen. Pojkar har
bara en X-kromosom. Mest känt är det tillstånd som benämns fragile X
(“skör X-kromosom”). Det är vanligare hos pojkar och de får som regel
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en svårare funktionsnedsättning (Ingvar, 2010; Lambek, Trillingsgaard,
Kadesjö, Damm & Thomsen, 2010; Gillberg, 2013).
Den neuropsykiatriska diagnosen ADHD (Attention/Hyperactivity
Disorder), DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception)
och autism är också vanligare hos pojkar (Gillberg, 2013). I sin avhandling
visar Kopp (2010) att flickor får sin diagnos många år senare än pojkar.
Medan ADHD hos flickor i genomsnitt upptäcks när de är 13 år upptäcks
ADHD hos pojkar när de är fem till tio år. Vad är då orsaken till att
flickor inte uppmärksammas? Kopp (2010) menar att en förklaring är att
forskningen varit inriktad på pojkar och att det därför är pojkars beteenden
som uppmärksammas. Pojkar stör på ett annat sätt lektionerna med sin
typ av utagerande beteende. Men resultatet blir att flickorna med samma
problematik inte uppmärksammas, får stå tillbaka och inte får adekvat hjälp
i skolan. Många flickor med den här typen av problem kommer inte ens till
skolan när de når tonåren (Kopp, 2010).
Ungefär hälften av barn med ADHD har också betydande läsoch skrivsvårigheter/dyslexi (Åsberg Johnels, Kopp & Gillberg, 2014)4.
Vanligt är också svårigheter med läsförståelse. En förklaring, utifrån detta
perspektiv, kan vara att de har svårigheter att sitta still och koncentrera sig
på en text under längre perioder.
Ovan har vi presenterat ett antal biologiska förklaringar till överrepresentationen av pojkar i grundsärskolan. Ett bekymmer med många av
de biologiska förklaringarna är att man drar långtgående slutsatser utifrån
korrelationer mellan kön och biologiska tillkortakommanden. Även om
vi inte behöver ifrågasätta huruvida det finns en korrelation bör vi vara
försiktiga med att dra slutsatser om ett orsakssamband. Låt oss exemplifiera
med följande: Vi vet exempelvis att glassätande och drunkningsolyckor
är korrelerat. Vi vet också att boende i vissa områden och kriminalitet är
korrelerat, men vi skulle aldrig dra en slutsats om något samband i dessa
fall. Följaktligen borde samma försiktighet iakttas med att dra slutsatser om
något samband mellan kön och biologiska tillkortakommanden.

Strukturella förklaringar till överinskrivning
Strukturella förklaringar tenderar att fokusera ojämlikheten mellan
grupper och kategorier i samhället. Ojämlikheten består i att beroende på
föräldrarnas bakgrund, det vill säga minoriteter och låginkomsttagare, är
eleverna missgynnade eller utsatta för diskriminering i skolan.
En förklaring till minoriteters överrepresentation inom specialpedagogiska åtgärder som återkommande förs fram är att flertalet kommer
4

Fler pojkar än flickor har också dyslexi (Ingvar, 2010).
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från hem med låg socioekonomisk status (Hosp & Reschley, 2003; Gabel,
Curcic, Powell, Khader & Albee, 2009; Oswald et al. , 1999). Forskare har
funnit en klyfta i elevprestationer beroende på bakgrund. Denna klyfta
förväxlas ibland med inlärningssvårigheter/funktionsnedsättning när det
istället rör sig om mekanismer kopplade till föräldrarnas bakgrund och
kulturella kapital.5 Så har till exempel alla föräldrar inte lika stor möjlighet
att ge sina barn språklig stimulans. Det finns också föräldrar som inte har
möjlighet att anpassa sitt arbetsschema, till exempel skiftarbete, till barnens
läxläsning. Vidare finns det föräldrar som har begränsade kunskaper i
målspråket och därför inte kan hjälpa sina barn med läxläsning. Det kan
också röra sig om föräldrar som inte kan läsa högt för sina barn beroende på
att de har begränsade läsfärdigheter. Här möter vi också föräldrar som inte
har ekonomiska resurser att köpa böcker och tidningar. Barn som kommer
från språkligt torftiga miljöer och allmänt besvärliga hemförhållanden löper
större risk att få läs-och skrivsvårigheter eftersom de oftast får mindre stöd
och uppmuntran från föräldrarna (Berhanu, 2001; Berhanu & Dyson, 2012;
Jacobson, 2012; Korp & Berhanu 2014).
Oswald et al. (1999) fann att afroamerikanska barn löpte 2,4 gånger
större risk att bli identifierade att ha en intellektuell funktionsnedsättning.
Blanchett (2006) har uppmärksammat att afroamerikanska studenter
kategoriseras som att de har en intellektuell funktionsnedsättning, ett
utåtagerande beteende och därför är föremål för specialpedagogiska åtgärder
i mycket högre utsträckning än icke afroamerikanska studenter (Se också
Gabel, Curcic, Powell, Khader & Albee, 2009; Zhang & Katsiyannis, 2002).
Gregory och Mosely (2004) lyfter fram hur förutfattade meningar om
svarta pojkar kan inverka på lärares uppfattningar. Så finns det en tendens
att måla upp bilden av dessa pojkar som kriminella (Haddix, 2009).
Inte endast afroamerikanska barn utan också barn från den latinamerikanska språkgruppen placeras oftare i särskilda utbildningsformer
än icke-latinamerikanska barn. Artiles et al. (2005) fann att ”halvspråkiga
elever” oftare placerades i särskilda utbildningsformer. De placerades i
kategorin ”learning disabilities” och endast få i kategorin intellektuell
funktionsnedsättning (Artiles et al., 2005).
Vad Sverige beträffar visar PISA 20156 på försämrad likvärdighet i
svensk skola (Skolverket, 2016). Baserat på resultaten i naturvetenskap
märks ett ökat gap mellan elever från socioekonomiskt svaga respektive
starka hem. I PISA 2006 skiljde det 37 poäng i naturvetenskap mellan
5
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elever från socioekonomiskt starka familjer och elever från dito svaga hem.
I PISA 2015 har skillnaden ökat till 44 poäng. Gapet mellan elever från
socioekonomiskt starka familjer och elever från socioekonomiskt svaga
familjer är i Sverige större än i OECD 7 som helhet.
Forskningen som beskrivits ovan är intressant men föräldrars bakgrund förklarar inte varför pojkar är överrepresenterade. Därför har somliga
forskare valt att fokusera på andra förklaringar såsom stökigt beteende.
Detta kommer vi att ta upp i nästa.

Kulturella förklaringar till överinskrivning
Att minoritetselever missgynnas behöver inte endast ha en strukturell
eller organisatorisk förklaring utan förklaringen kan också vara kulturell.
Kulturella förklaringar handlar om attityder som bidrar till motsättningar
mellan ”skolkulturen” och elevernas ”hemkultur”. ”Skolkulturen” och
”hemkulturen” representerar två motstridiga attityder kring hur eleven bör
uppföra sig. Motsättningar mellan skolkulturen och elevernas hemkultur
kan leda till stökigt beteende eller fördomar om vilket beteende som
betraktas som stökigt (Artiles, 2015).
Som ovan uppmärksammats har Skolinspektionen återkommande
visat att det finns brister i många av de utredningar som görs innan en
elev placeras i grundsärskolan. Forskningen har också visat brister i
utredningar och bedömningar (Skolinspektionen, 2011, Cervin, 2017). Det
har förekommit att elever placerats i specialpedagogiska åtgärder enkom
beroende av en enskild lärares bedömning (Hibel, Farkas & Morgan, 2010).
Hosp och Reschly (2003) pekar på att anledningen till överrepresentationen
av utåtagerande afroamerikaner är att bedömningarna oftast görs av vita
lärare. Lärarna i sin tur baserar sina bedömningar på referensgruppen
andra elever i skolan. Så rapporterade Downey och Pribesh (2004) att
vita förskollärare bedömde att fler svarta barn hade beteendeproblematik
än vita barn. Denna studie har dock en begränsning då den inte kunde
identifiera huruvida lärarnas bedömning berodde på en av följande tre
möjligheter som kunde förklara effekten av lärarnas bedömning: att lärarna
hade fördomar, att svarta lärare hade mer positiv inställning till svarta
elever eller att dessa elever lägger sig mer vinn om att uppträda väl när de
har svarta lärare. Ett problem är att vita lärare oftast gör bedömningarna
eftersom de är i majoritet (Downey och Pribesh, 2004; Donlevy, Meierkord
& Rajania, 2016).
Detta kan få olyckliga konsekvenser. Om en elev går på en skola där
eleverna presterar bra blir bedömningen hårdare. Går eleven i skola i ett
7
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utsatt område jämförs eleven med dessa elever. Samma elev skulle således
kunna bedömas olika beroende på vilken skola eleven går i. Överfört på
svenska förhållanden skulle det kunna betyda att en minoritetselev som
går på en skola där eleverna erhåller över genomsnittet på tester skulle
bedömas hårdare än en elev som går på en skola där eleverna underpresterar.
Somliga forskare menar att elever som uppför sig stökigt ofta har bristande
förkunskaper. Detta leder till frågan om varför elever stökar och därför inte
hänger med i skolan.

Förklaringar till överinskrivning kopplade till språklig bakgrund
Som nämndes i inledningen är grundsärskolan till för de barn och
ungdomar som inte klarar undervisningen och kunskapsmålen i grundskolan för att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller har autism
eller autismliknande tillstånd i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Den är också till för barn och ungdomar som fått en betydande
och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en
förvärvad hjärnskada. Frågan infinner sig om det är fler pojkar än flickor
som inte når upp till kunskapsmålen.
Språk och läsning är avgörande för elevers skolresultat. När barn börjar
skolan förväntas de behärska vad man brukar kalla svenskt vardagsspråk,
en språklig bas, och under skoltiden ska de utveckla förmåga att förstå och
använda ett kunskapsrelaterat språk, en språklig utbyggnad. Men, ofta är
det minoriteter, barn till låginkomsttagare och pojkar som är missgynnade
här. En del barn kommer till skolan med 2000 timmars högläsning i bagaget
och har därför ett större ordförråd än de elever som kommer med 50 timmars
högläsning. Genom återkommande högläsning lär barnen känna språkets
rytm i olika typer av berättelser och faktatexter. De lär sig förstå hur man
kan bygga upp dramatik. En högläsningsstund innebär mycket mer än att
förmedla bokens innehåll. Under högläsningen får barnen också lära känna
orden, hur de hör ihop och hur berättelser är uppbyggda.
Flera svenska undersökningar visar att läsning är en klassfråga. LO:s
rapporter om medlemmarnas fritidsvanor, i Läsande av böcker, klass och
kön (Nelander & Goding, 2006) och SOM-institutets rapport Skilda
världar (Holmberg & Weibull, 2008), bekräftar utifrån sin infallsvinkel
läsvanornas klassmässiga struktur. För barn från minoriteter, men också för
barn till låginkomsttagare, innebär detta särskilda utmaningar. I de flesta
fall innebär det att de i skolan ska utveckla sitt ordförråd och sin kännedom
om språkets struktur så att de kan utveckla sina kunskaper i olika ämnen.
Det är lätt att hamna på efterkälken. Detta visar såväl svensk som
internationell forskning. Så pekar till exempel Robinson i USA (2013) i sin
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litteraturöversikt på att svarta män i årskurs 12 ligger fyra år efter vita män
i läsning och matematik. Det visar sig genom att endast 52% av de svarta
männen tog examen från High school jämfört med 78% av de vita. I New
York var siffran endast 37%. Robinson noterar vidare i sin litteraturöversikt
att svarta män med dyslexi har behandlats styvmoderligt av forskarna.
Vid en genomgång av databaser kunde han inte finna någon artikel som
uppmärksammade svarta män med dyslexi. Inte heller fann Robinson
någon artikel som tog upp vilket behov av stöd svarta män med dyslexi har
som bedriver akademiska studier. Däremot fann Robinson inte mindre än
9008 artiklar som behandlade svarta män placerade i specialpedagogiska
åtgärder och i riskzonen (Robinson, 2013). Robinson spekulerar i huruvida
svarta män som placeras i specialpedagogiska åtgärder kan ha diagnosen
dyslexi men aldrig utretts för denna. Istället motiveras placeringen med att
de har ett stökigt beteende. Därigenom går de miste om att få stöd och
hjälp samt olika tekniska hjälpmedel som skulle underlätta skolvardagen
för dem.
Även svenska pojkar har en överrepresentation bland barn med
läsproblematik. Möjligen beror det på en större varians bland pojkar
än flickor, vilket skulle ge fler på toppen och botten i prestation. Likaså
är det debatterat vilka delar av läs- och skrivprocessen som uppvisar
könsskillnader. Möjligen är det så att de delar som kräver en mycket stark
koncentrationsförmåga (skrivning) ger större nackdelar för pojkar än andra
delar av läs och skrivprocessen (Berninger, Nielsen, Abbott, Wijsman
& Raskind, 2008; Ingvar, 2010; Rutter, 2006). I samtliga PISA-studier
hitintills är resultaten enstämmiga. Flickor får högre resultat än pojkar.
Dock ska det påpekas att resultatskillnaderna i läsförståelse mellan pojkar
och flickor i PISA 2015 minskat jämfört med PISA 2012. Könsskillnaden
i Sverige är dock fortfarande större än OECD-genomsnittet. Medan 12
procent av flickorna läser på nivå 1, den lägsta, är motsvarande andel för
pojkarna 24 procent. Också i PIRLS8 som undersöker läsförståelsen bland
elever i åk 4 presterar (a) elever med gynnsam socioekonomisk bakgrund
bättre än elever med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund, (b) flickor
bättre än pojkar (Skolverket, 2017b). Inte bara i PISA och PIRLS undersöks
elevers läsförmåga utan också de enskilda skolorna gör kontinuerligt
kartläggningar. Följaktligen är det viktigt att testen är valida, det vill säga
att de mäter just det som de ska mäta. Det finns en uppsjö av test. Många
av dem är dock avsedda för förstaspråkstalande elever. Om man då testar
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andraspråkstalande elever med dem blir resultatet missvisande. Därför är
det viktigt att testen granskas.
I sin litteraturöversikt rörande överrepresentation lyfter Ferri och
Connor (2005) fram bedömningsinstrumentens betydelse. De beskriver
hur nio spansktalande barn tvingades göra IQ-test med en engelsktalande
testare. Resultatet visade att samtliga sades ha en intellektuell funktionsnedsättning. När samma barn testades av en spansktalande person visade
sig endast en ha intellektuell funktionsnedsättning. Forskarna pekar på
ett antal fall i San Francisco där minoritetselever klassificerats som att ha
intellektuell funktionsnedsättning på grund av tester och lärarbias.
Robinson (2013) kritiserar också bedömningsinstrumenten som han
menar är otillräckliga och därför kan bidra till att elever med dyslexi inte
upptäcks. Även Kunjuru (2005) och Parker (2013) är kritiska och pekar på
bias när det gäller bedömningsinstrumenten.
Vad gäller Sverige har fenomenet uppmärksammats av Wedin (2010).
Wedin påpekar att många av de vanligt förekommande lästesten inte tar
hänsyn till elevernas färdigheter i det språk bedömningen görs på. Detta
drabbar främst många andraspråkselever. När de bedöms med test som
är utformade för förstaspråkstalande svenska elever blir bedömningen
samtidigt både en bedömning av läsning och språk. Detta medför ett
validitetsproblem genom att det blir omöjligt att avgöra om ett visst
avvikande eller uteblivet svar är resultatet av läsproblem eller problem med
det språk på vilket bedömningen genomförs. Dessa elever riskerar därför
att bli bedömda som svagare när det gäller läsning på grund av att deras
kompetens endast mäts på detta språk och att deras kompetens i andra
språk inte tas med i beräkningen.
Vi har här uppmärksammat betydelsen av att lärare är medvetna om
vikten av att testa elever på deras bästa språk och att använda normerade
test för att inte elever på felaktiga grunder ska placeras inom särskilda
utbildningsformer. Detta understryker vikten av god bedömningskompetens
hos lärare, inte bara i skolans senare år utan även bland lärare i förskola
och grundskolans tidigare år. När det gäller andraspråkselever är det
särskilt viktigt att bedömningar av deras språk genomförs av personer med
kompetens i andraspråksutveckling. Men det räcker inte. Det behövs också
studier för att se om testen mäter samma sak för elever med svenska som
andra- respektive förstaspråk.
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Sammanfattande slutdiskussion och implikationer
Vi inledde vår artikel med ett citat ur Zlatan Ibrahimovics bok. I citatet
beskriver han hur han, en grabb med en annan språklig och kulturell
bakgrund, hade svårigheter att fokusera skolarbetet, vilket resulterade i att
lärarna ville placera honom i särskola. Någon egentlig utredning var det
aldrig tal om. Det här hände för mellan 20 och 25 år sedan. Hur ser det ut
idag? Syftet med detta kapitel har varit att diskutera nuvarande forskning
rörande överrepresentation av i synnerhet pojkar med en annan språklig
och kulturell bakgrund i grundsärskolan och specialpedagogiska åtgärder
samt diskutera möjligheter till fortsatt forskning.
Även om mycket har förbättrats visar vår genomgång att placeringar
i grundsärskolan och specialpedagogiska åtgärder fortfarande kan ske
godtyckligt genom att inga motiveringar till placeringar ges. Fortfarande
placeras fler pojkar än flickor i grundsärskolan. De elever som placeras i
grundsärskolan kommer sannolikt inte att senare placeras i grundskolan.
Vår genomgång har visat att en elev kan placeras i grundsärskolan utan
motivering till placeringen (Skolinspektionen, 2011, Cervin, 2017). Däremot
kan en elev inte lämna grundsärskolan utan motivering.
Vad den internationella forskningen visar är att stökigt beteende
förenat med en annan språklig och kulturell bakgrund är en av de vanligaste
orsakerna till att pojkar oftare än flickor placeras i specialpedagogiska
åtgärder. Lärare uppfattar ofta pojkar från minoriteter som stökiga därför
att deras beteende inte överensstämmer med lärarens uppfattningar
(Artiles, 2015; Downey & Pribesh, 2004; Hibel, Farkas & Morgan, 2010;
Hosp & Reshly, 2003; Monroe, 2005). Att fenomenet förekommer även i
Sverige är något som framkommer i Skolinspektionens granskningar och
som uppmärksammas av Swärd och Florin (2011).
I grundsärskolan är kunskapsmålen lägre än i grundskolan. Grundsärskolan begränsar därför möjligheter till fortsatt utbildning och arbete.
Beslut om att placera ett barn i grundsärskola är avgörande för barnets
framtid. En placering i grundsärskolan får livslånga konsekvenser. Elever
som gått i grundsärskolan tenderar att fastna i ”Daglig verksamhet” och får
svårare att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.
En placering i grundsärskolan kan också medföra att det blir svårare
att skaffa sig vänner utanför grundsärskolan. Detta i sin tur kan påverka
elevens livskvalitet och allmänna välbefinnande.
Följaktligen är det av yttersta vikt att det görs noggranna pedagogiska,
sociala, psykologiska och mediciniska utredningar och att det inte råder
minsta tvivel när man placerar en elev i grundsärskolan. I dag kommer man
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inte vidare i högre utbildning om man enbart gått grundsärskola. Ytterst
handlar det om elevernas möjligheter att så småningom försörja sig själva.
Dagens bedömningsinstrument har brister. Det tycks som om somliga
elever felaktigt kan få en ”diagnos” som de inte borde ha medan andra elever inte
får en diagnos som skulle kunna ha hjälpt dem (till exempel dyslexi). Vidare
vet vi inte heller huruvida testerna är likvärdiga för olika sociala grupper.
Trots mycket forskning återstår således olösta frågor rörande validiteten av
vissa begåvnings- och screeningtester av läs- och skrivsvårigheter.
Vidare behövs en diskussion huruvida somliga screeningtester borde
kompletteras med kvalitativa intervjuer (Ferri & Connor, 2005; Monroe,
2005; Wedin, 2010). Lärarna behöver ha god kompetens när det gäller
såväl enspråkiga som flerspråkiga barns språkutveckling, både vad avser tal
och skrift. Detta kräver inte minst att lärarutbildningarna får tillräckliga
resurser för kompetensutveckling och forskning. Här är det viktigt att
involvera modersmålslärare, speciallärare och specialpedagoger.
I rekommendationer för amerikanska lärare efterlyses kurser i interkulturell pedagogik (Monroe, 2005). I Sverige ger universitet och högskolor
redan sådana kurser (Lahdenperä & Sundgren, 2016). Ändå fortsätter
överinskrivning av pojkar från minoriteter i grundsärskolan. Därför behövs
en utvärdering dels, av konsekvenserna av lärares fortbildning i interkulturell
undervisning, dels forskning som undersöker huruvida dylika kurser har en
inverkan på överrepresentationen. Svensk forskning behövs som faktiskt
försöker förklara överrepresentationen av pojkar. Här behövs också forskning
som granskar tester så att de inte missgynnar elever med en annan språklig
och kulturell bakgrund.
Ett stort metodologiskt problem angående överrepresentation är att
svensk data om grundsärskolan endast rapporteras på riksnivå och inte
på kommun-, skol- eller individnivå (jfr Artiles et al., 2005). Vi saknar
följaktligen data på svensk skolnivå för att kunna analysera andelen inskrivna
pojkar, minoriteter eller barn till låginkomsttagare. Vidare saknar vi data
som följer elever i grundsärskolan över tid. Inte heller finns det enkätdata
om klasslärarens/speciallärarens/specialpedagogens, läkarens, psykologens
och socionomens attityder, placerings- och dokumentationsbeteende.
Sådana data hade varit synnerligen värdefulla för att kunna förklara överrepresentationen av pojkar i grundsärskolan. Vidare saknas forskning som
prövar institutionella förklaringar, det vill säga fokuserar på betydelsen
av regler, lagar och normer vid diskriminering. Diskriminering behöver
inte alltid handla om individers ”förutfattade meningar” utan att regler,
lagar och normer rättfärdigar och ger incitament till en viss typ av
inskrivningsbeteende både avseende genus och etnicitet.
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Till Inga. 							
Kära Inga! Din värme, entusiasm och kritiska blick har gjort
att det alltid är roligt att gå till arbetet när du är där, samtidigt
som du har fått oss att känna oss hemma på institutionen. Vi
minns otaliga intressanta kafferumssamtal såväl som spännande
diskussioner i mer formella sammanhang. Du har också varit ett
stort stöd och bidragit med konkret hjälp till oss båda i många
situationer. Dessutom har du varit en inspirationskälla i alla
år, även om du kanske inte har vetat om det. Som nu –vi hade
nog inte kommit på idén att samla ihop vad vi vet om kvinnors
deltagande i folkbildning om det inte hade varit för att vi fick
möjlighet att skriva till dig i den här vänboken. Vårt varmaste
tack och lyckönskningar inför framtiden!
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Kvinnors deltagande i folkbildning
Eva Andersson och Monica Larson
Vad har en kvinna i en bokcirkel gemensamt med en kvinna som spelar
amatörteater, besöker ett museum, går en trädgårdscirkel, lär sig ett nytt
språk eller läser in allmän behörighet på folkhögskola för att kunna söka
till universitetet? Jo, samtliga ägnar sig åt det vi i vid mening kallar för
folkbildning.
Begreppet folkbildning används både som substantiv och verb.
Substantivet, speciellt om ”folkbildningen” används i bestämd form, avser
verksamheter som syftar till att erbjuda bildningsmöjligheter åt folket, den
bredare allmänheten. Det kan rymma många aktiviteter men har främst
förknippats med de studieformer som ges medel i statens folkbildningsanslag,
det vill säga studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. Dessa
studieformer är unika såtillvida att de är de enda statligt finansierade
studierna som inte behöver vara politiskt eller religiöst obundna. Tvärtom
anordnas de inte sällan ihop med olika intresseorganisationer, politiska
partier, fackföreningar eller församlingar. Bland medlemsorganisationerna
finns i skrivande stund, 2017, sex stycken kvinnoföreningar/förbund. Det
finns också en kvinnofolkhögskola, belägen i Göteborg.
Som verb har folkbildning betydelsen ”att bilda”. Här brukar man skilja
på kollektiv självbildning och medborgarbildning. Kollektiv självbildning
handlar om gruppers strävan att genom bildningsaktiviteter uppnå ett mål
de själva har satt upp, ett mål som går utöver individernas egen bildning.
Det kan vara en grupp kvinnors studier i kvinnohistoria för att kunna agera
för kvinnors rättigheter i framtiden eller för att åstadkomma förändring för
någon annan grupp (Larsson, 2010). Medborgarbildning syftar främst på
statens eller ideella organisationers önskan att medborgarna skall bli mer
bildade inom något område. Ett exempel är de studiematerial som tagits
fram inför olika folkomröstningar och runt vissa samhällsfrågor. Några av
de mer sentida studiematerialen togs fram i samband med folkomröstningen
om EU-medlemskap, ett annat handlade om ”Vårdens svåra val”. En individ
kan förstås också genomföra aktiviteter i syfte att bilda sig på egen hand,
till exempel genom att läsa en bok eller besöka en plats. Även individuella
bildningsprocesser har dock ofta en social karaktär. När vi läser en bok
relaterar vi exempelvis till tankar och erfarenheter som någon annan har
fört fram.
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Både till innehåll och form kan folkbildning förknippas med demokrati.
Det har handlat om grupper som velat tillägna sig föreningskunskap och
politisk kunskap för att kunna ta del av samhällets beslutsprocesser. Men
även skolämnen har haft en stor plats, inte minst fördelningspolitiskt,
för att kompensera för bristande utbildningsmöjligheter, vilket historiskt
ofta har gällt kvinnor. Kultur har också varit ett viktigt innehåll, såväl att
tillgängliggöra klassisk bildning för alla, som att sprida folkliga kulturella
uttryck till en större del av befolkningen. Innehållet kan alltså variera,
men det framträdande idealet är en strävan efter kunskapsformen fronesis,
som innebär att bli mer erfaren och praktiskt klok, vilket gör en förmögen
att fatta välgrundade beslut i olika sammanhang (Gustavsson, 2000).
Studierna skall vara frivilliga och öppna för alla och bedrivas utan krav i
form av exempelvis prov. De didaktiska idealen betonar en dialogform där
alla får komma till tals (Larsson, 1995).
När staten i budgeten ger bidrag till folkbildning handlar det om
medel till folkhögskolor och studieförbund. Syftet med statsbidraget är
att folkbildningen skall ”stärka och utveckla demokratin och göra det
möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation
och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen”. Därutöver skall
verksamheten ”bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsoch utbildningsnivån i samhället” samt ”bredda intresset för och öka
delaktigheten i kulturlivet” (Prop. 2013/14:172; SFS 2015:218).
I tidigare förordningar användes formuleringen ”… att göra det
möjligt för kvinnor och män att påverka …” men formuleringen byttes
först ut mot ”att göra det möjligt för människor att påverka” och nu senast
2015 till ”en ökad mångfald av människor”. De statliga medlen fördelas
sedan mellan folkhögskolor och studieförbund av Folkbildningsrådet, en
ideell förening med myndighetsliknande uppdrag (Lindgren, 1996; SOU
2003:125:1). Utöver dessa former av folkbildning finns också många andra
institutionaliserade verksamheter som kan kallas folkbildande även om
de får medel ur andra budgetposter i statsbudgeten, exempelvis muséer,
bibliotek och utbildningsradion. Syftet med dessa är likartade det statligt
formulerade målet för folkbildningspolitiken som är att ”ge alla möjlighet
att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig
utveckling och delaktighet i samhället” (Prop. 2013/14:172, s. 19). Vad som
i övrigt kan anses vara folkbildande verksamheter är en pågående fråga.
Rydbeck (2013a) betonar till exempel att många litteraturcirklar, som till
stor del består av kvinnor, faller utanför statsbidraget till folkbildningen.
Det gäller även den kvinnodominerade hemslöjdsrörelsen (Waldén, 2005).
86

Kvinnors deltagande i folkbildning

I en antologi Folkbildning och genus – det glömda perspektivet konstaterade
Rydbeck (2001) att kvinnorna, trots att de var i majoritet bland deltagarna,
ändå inte uppmärksammades i särskilt stor utsträckning. Det mesta
som skrivits om folkbildningens historia handlar om männens roll för
folkbildningens utveckling, skriver hon. Männen var också fortfarande,
i slutet av 1990-talet, extremt överrepresenterade såväl som ordförande i
folkbildningsorganisationernas styrelser som på ledande operativa poster
såsom rektorer. Men hur ser det ut idag? Är genus fortfarande ett ”glömt
perspektiv” inom folkbildningen?
I likhet med flera andra offentliga verksamheter blev folkbildningen
mål- och resultatstyrd 1991. I samband med det bildades Folkbildningsrådet
som fick en del myndighetsliknande uppgifter, till exempel att fördela
statsbidraget samt följa upp och utvärdera verksamheten. Sedan dess har
en rad studier och utvärderingar gjorts i rådets regi. En av dessa behandlade
specifikt jämställdhetsfrågor och tillkom 2015 på uppdrag av regeringen.
I övrigt har kvinnors röster främst hörts i kvalitativa studier som berört
deltagandets betydelse för dem som deltar. Verksamheten har också
utvärderats av staten vid två tillfällen. Utredningarna brukar refereras till
som ”SUFO 96” och ”SUFO 2”, där SUFO står för ”statens utvärdering av
folkbildningen”. Vid båda tillfällena skrevs ett antal delbetänkanden bland
annat utifrån olika målgrupper och ämnen. Inget delbetänkande fokuserade
enbart genus, men resultaten i den andra utvärderingen skulle belysas ur
såväl ett ”jämställdhets- som könsperspektiv” (Kommittédirektiv 2001:74).
Utöver utvärderingarna har ett par större forskningsprojekt genomförts på
senare år. Genus har dock bara tagits upp i ett par delstudier i dessa.
I vårt kapitel kommer vi främst att behandla folkbildning i folkhögskolekurser och studiecirklar. Kapitlet tar upp följande frågor:
•
•
•
•
•
•

Hur ser kvinnors deltagande ut i studiecirklar förr och nu i 		
statistiken idag?
Vad studerar kvinnor i folkbildningen?
Hur bedrivs verksamheten i cirklar och kurser där kvinnor deltar?
Vad motiverar kvinnor att delta och vad får de ut av sitt deltagande?
Finns kvinnor med i folkbildningens styrelser och på ledande
operativa positioner?
Vilket jämställdhetsarbete pågår idag?
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Majoriteten av deltagarna i 				
folkbildande verksamheter är kvinnor
De tidiga studiecirklarna, liksom folkhögskolornas kurser, var under första
halvan av 1900-talet mest besökta av män, men andelen kvinnor ökade
efterhand ganska snabbt. Larsson (2005) visar dock att folkbildningen
varit föregångare i att erbjuda studiemöjligheter för kvinnor även om deras
andel var liten i början. Exempelvis öppnades den första sommarkursen
för kvinnor på Hvilans folkhögskola år 1872 och mellan 1928 och 1955 var
Bollnäs folkhögskola endast öppen för kvinnor (Rydbeck, 2005). Innehållet
var då främst inriktat mot hushållsarbete och sömnad. Kvinnor har också
tillvaratagit möjligheten till frivilliga studier i studiecirkelform och deras
andel växte kraftigt under 1930-talet och har därefter fortsatt att växa.
Idag är kvinnor flitiga deltagare i folkbildningen. 2016 var antalet
kvinnliga deltagare i de tio studieförbundens cirklar 935100 stycken, drygt
56 procent av deltagarna (Folkbildningsrådet, 2017a).1 Eftersom många
kvinnor deltar i fler än en cirkel var antalet individer färre, men ändå drygt
en halv miljon. Andelen kvinnor var ännu högre i ”annan folkbildningsverksamhet”, exempelvis helgkurser (65 procent eller 523700 deltagare).
Även i kulturprogrammen, som består av till exempel föreläsningar,
seminarier, teater- och musikframträdanden, var andelen kvinnliga deltagare
i majoritet (cirka 56 procent eller 11 076100 deltagare). I studiecirklar för
personer med någon typ av funktionsvarians var andelen ännu högre, drygt
68 procent. De kvinnliga deltagarna är i genomsnitt äldre än de manliga och
bland deltagare 65 år eller äldre var andelen kvinnor nästan 70 procent år
2012 (Andersson, m.fl., 2014).
En hel del utrikes födda har hittat till studiecirklarna och utgjorde ca
19 procent av deltagarna 2016. Av dessa var 58 procent kvinnor (Nordzell
m.fl., 2017).2 De utrikes födda kvinnorna var betydligt yngre än de inrikes.
Medan 33 procent av de utrikes födda var mellan 25 och 44 år var bara 18
procent av de inrikes i den åldersgruppen. Däremot var bara 24 procent av
de utrikes födda 65 år eller äldre, vilket gällde 44 procent bland de inrikes
födda kvinnorna.
De 154 folkhögskolorna anordnar såväl allmänna som särskilda så
kallade ”långa kurser” som är fler än 15 veckor långa. Även i dessa kurser
är kvinnorna i majoritet. Andelen kvinnor på den allmänna kursen, vilken
1

All statistik om studieförbund och folkhögskolor i det här avsnittet är hämtad från
Folkbildningsrådets årsredovisning för 2016 (Folkbildningsrådet, 2017a) om inte annat
anges.

2

I så kallade ”målgruppscirklar”, i detta fall cirklar med fler än hälften utrikes födda, var
bara lite drygt hälften kvinnor.
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motsvarar gymnasieskolan och ger behörighet till högskolan, var 55 procent
under hösten 2016. På de särskilda kurserna, varav flera yrkeskurser samt
kurser i hantverk och kultur var andelen ännu högre, nästan 65 procent.
På korta kurser, till exempel fackliga utbildningar, öppen folkbildning och
kulturprogram var andelen kvinnliga deltagare 55-59 procent under samma
period.
I de särskilda verksamheter som folkhögskolor och studieförbund
genomförde för asylsökande 2016 var knappt en tredjedel kvinnor, vilket
var något mer än andelen kvinnor bland de asylsökande totalt sett. I en
studie från denna verksamhet intervjuades deltagare om vad de trodde
”bör göras för att fler kvinnor skall delta i kurserna” (Bernerstedt &
Håkansson, 2017). Kvinnors ansvar för barn och hem nämndes som en
svårighet vid rekryteringen. Andra sa att det inte passar sig för kvinnor att
delta i undervisning tillsammans med män. Någon uppgav att kvinnor är
rädda för att ge sig ut. Flera ansåg att lösningen kunde vara att ha särskilda
grupper för kvinnor. Även i rapporten om de utrikes födda cirkeldeltagarna
framkommer att deltagarna tror att ”många fler kvinnor skulle delta om
man kunde ordna barnpassning i samband med studiecirklarna” (Nordzell
m.fl., 2017).
I en rapport om etableringskurser på folkhögskolor 2016 refereras
enbart till ”deltagarna” som en grupp (Folkbildningsrådet, 2016a). Däremot
framkommer det i en rapport om studiemotiverande folkhögskolekurser
2014 att andelen kvinnor bland ungdomarna var 39 procent och bland
de äldre 48 procent (Arbetsförmedlingen, 2014). Kvinnorna var alltså i
minoritet i dessa kurser, vilket möjligen skulle kunna förklaras av att kvinnor
är mer studiemotiverade redan från början och därför deltar i andra studier
än de studiemotiverande kurserna.
Siffrorna från studieförbund och folkhögskolor kan jämföras med vissa
andra icke-formella och informella folkbildningsverksamheter. Statistiken
över besöksutvecklingen på muséer och låntagare vid biblioteken visar att
det är kvinnorna som är i majoritet även där (Myndigheten för kulturanalys, 2017). En enkätundersökning till folkbiblioteken 2012 visade också
att 92 procent av de bokcirklar som anordnades i de 259 kommuner som
besvarade enkäten dominerades eller bestod enbart av kvinnliga deltagare
(Rydbeck, 2013b).
Kvinnor är alltså överrepresenterade i de institutionaliserade formerna
för folkbildning. Den statliga utvärderingen från 2004 visade att kvinnorna
var i majoritet redan i början av 2000-talet (SOU 2004:30). Trots det
höga deltagandet visar några nyligen genomförda studier att ensamstående
kvinnor med barn samt lågutbildade och/eller resurssvaga kvinnor över
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65 år är grupper som studieförbunden fortfarande behöver intensifiera
sitt arbete för att nå ut till (Folkbildningsrådet, 2017a, Folkbildningsrådet
2017b).

Konsthantverk och andra kulturrelaterade ämnen lockar många
kvinnor
Kvinnorna var starkt överrepresenterade i studiecirklar inom konsthantverk
(85 procent), hälso- och sjukvård (74 procent), bild och formkonst (71
procent), svenska och litteraturkunskap (71 procent) och lantbruk, trädgård,
skog och fiske (71 procent) år 2016. Däremot var de underrepresenterade i
musik, dans och dramatik (40 procent), medieproduktion (37 procent) och
teknik (25 procent). I kulturprogrammen är kvinnorna i majoritet inom
samtliga ämneskategorier. Om den låga andelen kvinnor i musikcirklarna
skriver Folkbildningsrådet:
För folkbildningen är det en demokratisk
utmaning att inte reproducera ojämlika och
könsstereotypa mönster för deltagande i kultur.
Könsfördelningen inom musikområdet kommer
därför att uppmärksammas inom ramen för
Folkbildningsrådets deltagande 2016–2018 i
regeringens satsning på Jämställd-hetsintegrering
i myndigheter (JiM) (Folkbild-ningsrådet, 2016b,
s 43).
I de långa särskilda kurserna på folkhögskolorna var kvinnorna i extra
stor majoritet i ämnen som samhällsvetenskap och internationella frågor
(80 procent), bild, form och målarkonst samt slöjd och konsthantverk (77
respektive 74 procent), medan de är något underrepresenterade i teknik och
idrott (42 respektive 46 procent). Kvinnorna var även i majoritet i de flesta
av folkhögskolornas eftergymnasiala yrkesutbildningar såsom tecken- och
dövblindtolkutbildning (87 procent), hälsa och sjukvård (79 procent) och
friskvård (71 procent), men är i kraftig minoritet i exempelvis musik (37
procent).
För att rekrytera fler kvinnor till verksamheten för asylsökande har
folkbildningen dels ordnat ”verksamhet som särskilt vänder sig till kvinnor
(…) då man insett att det är enda sättet att få kvinnor att komma”, dels
valt att ”rikta in verksamheten på aktiviteter som man anser appellerar till
kvinnor, såsom trafikkunskap, matlagning eller handarbete” (Bernerstedt &
Håkansson, 2017, s 43). Andra åtgärder har varit att ”ordna sysselsättning
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för barnen i angränsande lokaler” och att ”olika kurstider erbjudits så att
båda vuxna kan delta” (ibid, s 44).

Enkönade cirklar och cirklar med många kvinnor
En intressant fråga är sammansättningen av könen i de enskilda studieverksamheterna. I en rapport om folkbildningens betydelse för samhället
framkommer att ”… nästan hälften av alla studiecirklar var enkönade: I
26 procent av cirklarna deltog enbart män, och i 21 procent av cirklarna
enbart kvinnor.” (Folkbildningsrådet, 2017c, s. 15). Helt enkönade kvinnofolkhögskolor finns det idag bara en, men hur det ser ut i folkhögskolans
kurser i övrigt har vi inte funnit ut.
Det är också vanligt att cirklar är homogena avseende inrikes
respektive utrikes födda deltagare. Medan 52 procent av studiecirklarna
2016 enbart bestod av inrikes födda, hade 16 procent enbart utrikes födda
(Nordzell m.fl., 2017). I flera av de senare kommer deltagarna också från
samma bakgrund när det gäller språk, etnicitet etc. I cirklar med enbart
utrikes födda deltog kvinnor mellan 20 och 40 år i mindre utsträckning än
yngre och äldre, likaså förvärvsarbetade kvinnor.
Enligt en enkätundersökning till cirkeldeltagare 2008 söker kvinnor
oftare än män till cirklar som studieförbunden erbjuder, till exempel genom
sina kataloger, och anordnar mer sällan kamratcirklar eller föreningscirklar
(Andersson, Larson & Lindgren, 2009). I samma studie fick deltagarna
bedöma ett antal påståenden om den cirkel de själva deltog i. Det visade
sig då att de kvinnliga deltagarna instämde i högre grad än de manliga i
påståendet att ”cirkelledaren visade hur vi skulle göra”. Kvinnorna var också
mer benägna att stödja påståendet att ”ledarens kunskaper i ämnet var
viktiga för utbytet”. Likaså var det fler kvinnor som instämde i att ”vi arbetar
ofta individuellt” medan förhållandet var det omvända på påståendet att
”vi arbetade i grupp”. Detta hade förstås med ämnesvalen att göra. I
konsthantverkscirklarna har cirkelledarna ofta en expertroll eftersom de
kan konsthantverket och de hjälper ofta deltagarna en och en. Däremot
var kvinnorna mindre benägna att svara att cirkeln stärkt samhörigheten i
en grupp som tidigare kände varandra eller gav nya vänner att umgås med
utanför cirkeln, vilket stämmer väl med att kvinnor i större utsträckning
kommer till cirklarna via studieförbundens annonser. De var också mindre
benägna att instämma i att de hade haft ”användning av sina kunskaper/
färdigheter från cirkeln” oavsett i vilket sammanhang det gällde (privatlivet,
föreningslivet, samhällslivet, bostadsområdet etc) och en lägre andel
kvinnor instämde i att cirkeln inneburit att de blivit bättre på att ”fatta
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välgrundade beslut”. Det kan möjligen också förklaras av ämnesvalet och
uppläggningen av dessa cirklar. Med utgångspunkt i befolkningsstudierna
kan man visa att det är betydligt fler cirkelaktiva som arbetar ideellt än
vad det är i befolkningen som genomsnitt (Abrahamsson m.fl., 2016). De
cirkelaktiva kvinnorna uppger dock i lägre grad än männen att de arbetar
ideellt (71 procent mot 84 procent bland männen).
Man kan fundera på vad detta innebär. Eftersom de enkönade
kurserna och cirklarna oftast är resultatet av deltagarnas val av ämnen
har frågan inte problematiserats i särskilt stor utsträckning. Detsamma
noterade Wernersson (1995, s. 12) om gymnasieskolan i en rapport från
Skolverket 1995: ”Detta ’naturliga experiment’ har i ringa utsträckning
utnyttjats för att förstå innebörden av sam- och särundervisning”. Men
enkönade studieformer reser en gammal fråga om huruvida folkbildningen
blir den mötesplats för demokratisk dialog som den oftast tillskrivs (se t.ex.
Andersson, Laginder, Larsson & Sundgren, 1996; Andersén, Lundin &
Sundgren, 2003). Om dialogen sker mellan människor som redan har en
likartad utgångspunkt kan det innebära en risk för ett särartstänkande som
i värsta fall kan bli fördomsfullt. Även om det inte går så långt förhindrar
det ett möte med människor som har en annan erfarenhetsbakgrund än
de själva. Homogeniteten har till exempel kritiserats av Eriksson och
Osman (2003) när det gäller cirklar för invandrare. Men kan homogena
cirklar stärka kvinnors position och öka deras möjlighet att ”påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen”?
Folkbildningsrådet verkar se detta som en möjlighet:
Att söka sig till likasinnade är ibland det första
steg som krävs för att individen ska samla mod
och styrka att gå vidare i sin bildningsresa. I ett
samhälle som utmärks av att kvinnor har sämre
villkor än män kan aktiviteter riktade särskilt
till kvinnor, exempelvis inom musikområdet,
därför vara motiverade (Folkbildningsrådet,
2016b, s 43).
Ett liknande resonemang uttrycks av kvinnliga deltagare i rapporten om
utrikes födda. De lyfter fram vikten av cirklar bara för kvinnor eftersom
”man blir sedd som den man är, får sin identitet stärkt” (Nordzell m.fl.,
2017). Liknande tankar finns också bakom Kvinnofolkhögskolans val av en
enkönad skola:
Kvinnofolkhögskolans arbete har som utgångspunkt att stärka kvinnor och öka deras
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utrymme på den offentliga arenan, liksom
frigörelse från stereotypa roller och begränsande
handlingsmönster. Vi menar att en könsmedveten
enkönad miljö ibland kan ge ett större utrymme
för kvinnor att utveckla en personlighet som
inte begränsas av en stereotyp genusroll. Syftet
med en enkönad och strukturerad studiemiljö
är bland annat att möjliggöra för kvinnor att
se kvinnors inbördes mångfald och olikhet”
(Warberg 2011, s. 68).
Man kan också fundera på konsthantverkscirklarna i relation till demokrati.
Samtidigt som många konsthantverkscirklar bevarar ett kvinnligt folkligt
kulturarv, vilket skulle kunna anses demokratifrämjande, tenderar de alltså
att vara individuellt upplagda med liten tid för planerade diskussioner. Nu
finns det studier som visar att det även i dessa cirklar pågår en hel del samtal,
till exempel om kvinnors vardag och lokala samhällsfrågor (Waldén, 1994;
Laginder & Stenøien, 2013). Det blir dock informella samtal av det slag
som kan uppkomma i alla sammanhang där människor möts och har inte
nödvändigtvis med cirklarnas innehåll att göra.

Kvinnors motiv till att delta och vad studierna kan betyda
Några studier med kvalitativa nedslag ger en bild av vad som motiverar
kvinnor att delta och vad de får ut att sitt deltagande. Några studier
innehåller också längre porträtt av kvinnor som deltar i studiecirklar eller
folkhögskoleutbildningar. Men det är få studier som specifikt tar upp
betydelsen för kvinnor. Dessutom kan de betydelser som framkommer,
även från verksamheter med bara kvinnor, ofta antas gälla även andra
könstillhörigheter. Vi får nöja oss med att ta upp ett antal motiv och
betydelser som uttalats av kvinnor i olika studier. Trots att studierna i
studiecirklar och folkhögskolekurser är olika såtillvida att de senare ibland
ingår i hela program, har förkunskapskrav och kan ge tillträde till högre
utbildning, så är de betydelser som framkommer ganska likartade. Vi har
därför valt att redovisa resultaten från båda studieformerna under samma
underrubriker.

Lärande och gemenskap runt ett konkret intresseområde
Inom ramen för den första statliga utvärderingen gjordes en intervjuundersökning av 63 deltagares motiv och betydelser för att delta i studiecirklar, varav ungefär hälften var kvinnor (Andersson, Laginder, Larsson
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& Sundgren, 1996). Motiv och betydelser var ofta svåra att särskilja och de
flesta verkade ha fått ut det de önskade sig från cirklarna. Samtliga deltagare
lyfte fram såväl konkreta motiv för det de ville lära sig, det vill säga de ville
lära sig någonting för att kunna använda detta i något särskilt sammanhang,
som den sociala gemenskapen i cirklarna. Ofta handlade det om att lära sig
mer om ett redan etablerat intresseområde och att göra detta tillsammans
med andra som delade samma intresse. För många handlade det om att
berika vardagen, för andra att lära sig saker för att bättre klara av densamma.
Den sociala delen av cirkeln kunde vara av mycket olika slag, allt från att
göra någonting tillsammans med sina vänner till att gå med i en cirkel för att
träffa helt nya människor. Vissa av de senare önskade en kravlös gemenskap
medan andra önskade och fick vänner för livet. Härutöver togs en rad andra
aspekter upp. Några betonade betydelsen av att få den struktur i vardagen
som en regelbunden aktivitet innebär. Det gällde förstås främst de som inte
redan hade en sådan struktur i sin tillvaro. Att lära utan krav och tvång i
form av tentor och betyg nämndes som värdefullt. Att växa som människa
till exempel genom förbättrad självinsikt och ett ökat självförtroende, att
uppskattas av andra och hitta en personlig uttrycksform var andra saker som
togs upp. Några gav uttryck för att de genom erfarenhetsutbytet i cirkeln
hade utvecklat förbättrade demokratiska färdigheter, vågade argumentera,
kunde bilda sig en åsikt och vara med och fatta kollektiva beslut. För andra
var tillgången till lokaler och material ett viktigt bidrag från studiecirkeln.
Ett par yngre kvinnliga deltagare nämnde möjligheten att pröva om deras
intresse för djur, hästar och hundar, skulle kunna vara ett tänkbart arbete
för framtiden.
Med referens till Folkbildningsrådets deltagarundersökning 2002,
nämns i slutbetänkandet till sufo 2 att kvinnor var mer benägna att
motivera sitt studiecirkeldeltagande med att ”det var trevligt med gemenskapen” i cirklarna (38 procent mot 28 procent av männen) (SOU 2004:30).
Författarna skriver att ”svaren kan tolkas som att kvinnor som deltar i
studiecirklar oftare söker en studieform som också är givande socialt
medan män är mera inriktade på ämnet och sakfrågorna. Skillnaden ska
inte överdrivas, även en stor grupp manliga deltagare anger gemenskap
som motiv för sitt deltagande” (SOU 2004:30, s. 310). Att den sociala
gemenskapen lyfts fram mer av de kvinnliga deltagarna bekräftas i en studie
av äldre cirkeldeltagare, men inte heller här handlade det om några stora
skillnader. Kön gav i övrigt inte utslag på frågorna om motiv till att söka sig
till cirklarna i den studien (Andersson, m.fl., 2014).
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Konsthantverk – att producera alster och koppla av från hemmet
Eftersom många kvinnor studerar konsthantverk kan det vara intressant
att ta del av hur dessa deltagare beskriver utbytet av deltagandet. En känd
sådan studie är Handen och Anden i vilken det ingick såväl enkäter som
intervjuer (Waldén, 1994). Enkäten visar att motiven ofta var att träffa
andra, producera alster för familjen och hemmet och koppla av från hemmet.
I intervjuerna framkommer att kvinnornas intresse för textila material ofta
har ”gått i arv” och att cirkeln betyder att de får utlopp för sin skaparlust
och kreativitet samtidigt som de blir skickliga på ett hantverk. Cirkeln blir
ett fri-rum och kontrasten mot yrkeslivet lyfts fram. Typiskt för kvinnorna
i studien var att de var medelålders och från välordnade hemförhållanden
samt prioriterade cirkeln högt. Även kaffepauserna lyftes fram som
meningsfulla. Då diskuteras ibland hantverksteori, men erfarenhetsutbyte
och reflektioner över deltagarna själva, lokalsamhället och arbetet förekom
också i varierande grad. Waldén beskriver dessa samtal dels som ”hem-liga”
(hemmet finns i fokus i det textila konsthantverket), dels som ett ”mellanrum” mellan ”de ”stora” händelserna och de alltför privata” (ibid., 111).
En senare studie av konsthantverkscirklar, där en majoritet av kvinnor
ingick, genomfördes av Laginder och Stenøien (2013). De menar att lärande
av konsthantverk är starkt knutet till ett intresse och genom att det sker
under lång tid kan det motverka den stress som kraven på flexibilitet
annars har i ett samhälle under ständig förändring. Deltagarna vittnade
om skaparglädje och engagemang som beskrevs som avkopplande, ibland
närmast meditativt. Att skapa något från början till slut beskrevs som en
njutning, koncentrationen på arbetet kunde ta sig uttryck i en känsla av
”flow” och uppfattas som självförverkligande.

Träffa människor med annan bakgrund eller möten med likar
I en enkätstudie gjord 2010 av folkhögskoledeltagare framkom att det inte
finns några större skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vad de
hade fått ut av sina studier (Börjesson m.fl., 2011). Ett viktigt bidrag från
folkhögskolestudierna var ett förbättrat självförtroende. Men mer än två
tredjedelar av samtliga deltagare ansåg sig också ha fått ”större förståelse för
mäns och kvinnors olika villkor i samhället och för människor med annan
kulturell eller etnisk bakgrund än den egna”. I intervjuerna i samma studie
beskriver en invandrad kvinna betydelsen av att träffa andra kvinnor från
samma bostadsområde, lära känna svenskar och kunna studera i ett lågt
tempo.
I den tidigare nämnda studien om cirkeldeltagare från andra länder
skriver författarna att utrikes födda kvinnor med små barn ”mer än andra
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riskerar att bli isolerade i sina hem utan möjlighet att lära sig svenska eller ta
del av samhällslivet” (Nordzell m.fl., 2017, s. 6). I de intervjuer som ligger till
grund för rapporten framkommer detta tydligt. En kvinna säger exempelvis:
”Det är som ett fängelse, förstår du? Du är låst till någonting, men det är ju
för att du inte vet något annat. Det är för att du aldrig blir inbjuden till den
där andra världen.” (ibid, s. 57) En annan kvinna säger: ”I slutet av dagen,
efter all skit man går igenom, så går man hit till studion, man har en fri
plats att tala, och så gör man musik och så skapar man någonting. Man går
sedan ut därifrån och mår bättre.” (ibid, s 58). Betydelsen av cirklarna för att
klara vardagslivet får en särskild plats i flera av dessa cirklar, till exempel för
att förstå de svenska reglerna och normerna när det gäller barnuppfostran.
För vissa deltagare har det haft stor betydelse att män och kvinnor kan
diskutera tillsammans i cirklarna eftersom de annars mest pratar med
andra av det egna könet. Likartade resultat framkom i en av delstudierna
i sufo 2 (Eriksson & Osman, 2003). En utrikes född kvinna som ingick i
en dialogcirkel om religion med såväl svenskar som invandrare angav som
motiv att hon ville träffa och diskutera med en svensk kristen, vilket hon
annars inte fick tillfälle till i vardagen. En annan cirkel utgjordes av mödrar
med sina tonårsdöttrar och i den ingick även några svenska kvinnor som
konverterat till islam. Denna cirkel hade, enligt författarna, ett fokus på
religion och identitet; man vill lära om sin egen religion och samtidigt låta
döttrarna träna på hemspråket.
Många av de cirklar som vänder sig specifikt till utrikes födda
arrangeras i samarbete med invandrarföreningar och ”en kvinna kallar
föreningslokalen sitt ’andra hem’, vilket förmedlar en sammanfattning av
flera intervjuades tal om föreningslivet” (Nordzell m.fl., 2017, s 73). Flera
yngre kvinnor har också berättat att de i cirklarna fått prova på verksamheter
såsom musik, konst och matlagning, som de senare har försökt utbilda sig
mera professionellt inom. Att utöva en skapande verksamhet kan också vara
ett sätt att bearbeta traumatiska händelser, såsom flykten från hemlandet,
vilket några intervjuer vittnar om. I Eriksson och Osmans (2003) studie
i sufo 2 ingick en så kallad kamratcirkel där deltagarna, alla invandrare,
kände varandra redan innan cirkeln. Cirkeln bildades för att studera
samhällsfrågor, till exempel terrorism och diskriminering, och kunna göra
något ”gott” i samhället, till exempel bidra till integration genom att på sikt
ta kontakt och samarbeta med någon svensk förening.

Förbättrat självförtroende inför framtida yrkesval
I en av studierna i sufo 2 intervjuades nio kvinnliga folkhögskoledeltagare
efter att de hade avslutat sina studier (Paldanius, 2003). Deltagarna kom
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till folkhögskolan med olika problematiska upplevelser bakom sig, såsom
mobbning, känslan av utanförskap eller svårigheter med att finna sin plats
i tillvaron, men också med drömmar till exempel om att få hålla på med
teater och musik. I intervjuerna gav de uttryck för att de på folkhögskolan
mötte en acceptans och bekräftelse på att de kunde saker och ting. Såväl
ett förbättrat självförtroende som en bättre anpassningsförmåga (t.ex. till
andra deltagare) var saker som framkom i deras berättelser. Folkhögskolan
erbjöd en trygg miljö att våga pröva saker, som att framträda inför andra.
Efter studierna hade några börjat på universitetet, en annan hade påbörjat
en yrkesutbildning på folkhögskolan. I en annan studie i samma utvärdering
intervjuades åtta ”unga vuxna” kvinnor mellan 23-27 år (Bergstedt &
Helmstad, 2003). Här framkommer betydelsen av att få en utbildning på
gymnasial nivå och att hitta sitt yrkesval tydligare även om gemenskap och
förbättrat självförtroende lyfts fram även i dessa intervjuer.
En annan delstudie i sufo 2 behandlade deltagare med funktionshinder (Larsson, Egard & Olofsson, 2003).3 Samtliga studieförbund
hade vid denna tid cirklar riktade speciellt till denna målgrupp och även
folkhögskolorna hade sådana kurser. Här framkommer att deltagare kunde
uppleva det som skönt att vara bland likar. En kvinna skrev till exempel: ”
Jag kände redan från början att det var skönt att gå i en klass där jag inte
var tvungen att dölja eller skämmas för de svagheter jag hade.” En kvinnlig
folkhögskoledeltagare, med en psykisk sjukdom, säger: ”Det är verkligen på
liv och död för mig att gå på skolan och få fortsätta arbeta med mina bilder.”
Författarna tolkar det som att folkhögskolan ger möjlighet till personlig
utveckling genom att deltagarna får känna att de klarar av att fullfölja
saker. Studien nämner flera deltagare med traumatiska händelser från sin
tidigare skolgång, där exempelvis diagnosen dyslexi och en specialdesignad
folkhögskolekurs för denna grupp, innebar en återupprättelse. Individuellt
anpassade studier med ett flexibelt tempo är andra betydelsefulla saker ur
dessa deltagares perspektiv.
På senare år har folkhögskolorna fått en större arbetsmarknadspolitisk
betydelse. Det märks inte minst i det budgetförslag som regeringen
presenterade under hösten 2017 (Prop. 2017/18:1). En undersökning från
år 2013 om folkhögskolans betydelse för deltagarnas förutsättningar på
arbetsmarknaden visar att motiven för att söka sig till folkhögskolan var
likartade mellan könen och det klart viktigaste motivet var att få behörighet
till fortsatta studier (Olofsson & Gudmundsson, 2015). Deras resultat visar
att kvinnorna verkar vara de som får ut mest av sina studier. Kvinnorna var
3
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mer benägna att svara ”ja” på frågan om folkhögskolestudierna gett dem
bättre förutsättningar på arbetsmarknaden, likaså på frågan om studierna
gett bättre förutsättningar för fortsatta studier. En högre andel kvinnor
svarade också ”ja” på att utbildningen lett till ett ökat intresse för samhällsoch kulturfrågor.
Kvinnorna låg också betydligt över männen när det gällde att
tillskriva utbildningen en betydelse för självförtroendet. Hela 82 procent
bland kvinnorna svarade ”ja” på den frågan (mot 63 procent bland männen).
Ett skäl till detta kan vara att kvinnorna i större utsträckning gick på
särskilda kurser medan fler män följde allmän kurs och alltså hade en lägre
utbildningsnivå från början. Intressant nog var det ingen större skillnad
mellan svaren när det gällde frågor av mer ”faktisk” karaktär, till exempel
om ”studierna har gett mig bättre möjlighet i arbetslivet” eller om ”jag har
ökat mina möjligheter att studera vidare”.

Folkbildning för förändring – ett dilemma
I ett större forskningsprojekt om folkbildning för förändring visar Larsson
(2010) med ett exempel att folkbildande föredrag om för kvinnor viktiga
ämnen, såsom preventivmedel, användes i mobiliserande syfte redan på
1920-talet. I en av delstudierna i projektet studerades en workshop om genus
för cirkelledare som ett exempel på en utbildning som avsåg att mobilisera
deltagarna. Det visade sig dock att work-shopen inte enbart hade fått de
resultat som förväntades. Ett par cirkelledare som innan utbildningen
startade hade gett uttryck för föreställningen att genus är någonting socialt
konstruerat (vilket var vad utbildningen syftade till att befästa) ändrade
uppfattning under utbildningens gång, när de lyssnat till andras argument,
och uppgav efter utbildningen att de hade ett mer biologiskt perspektiv på
genus. Nordvall (2010) konstaterar att:
…om syftet med utbildningen är mot-hegemoniskt i bemärkelsen att den avser etablera en
genusmedveten diskurs som allmängiltig, kan
en didaktisk design som lämnar utrymme för
deltagares motprojekt vara kontraproduktiv. Detta
särskilt om restriktionerna för undervisningen,
exempelvis i tid, är sådana att motprojekt inte
kan bemötas på ett framgångsrikt sätt (Nordvall,
2010, s. 93).
I en annan delstudie om folkbildning för förändring studerade Eriksson
(2010) bland annat vad lärarens roll kan innebära i en klass med kvinnliga
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invandrade folkhögskoledeltagare. Hon beskrev den undervisning hon
observerade som exempel på vad som från lärarens sida var tänkt som
mobilisering för deltagarnas kollektiva självutveckling och för att få till
stånd gemenskap i lokalsamhället. Men trots att eleverna sa att de ville lära
sig ”det svenska” mötte läraren motstånd i sina försök att diskutera sådant
som inom folkbildningen ibland tas för självklart. Detta hände till exempel
vid ett tillfälle då läraren försökte illustrera att det inte behöver finnas några
”rätt” eller ”fel” svar, och vid ett annat tillfälle när hon försökte få deltagarna
att vara med och bestämma hur undervisningen skulle se ut. Samtidigt
menar Eriksson att motståndet kan ses som att kvinnorna här tog sig makt,
någonting som folkbildningen också vill främja. Läraren hamnade alltså i
dilemmat mellan att acceptera kvinnornas bild av att läraren är den som
skall bestämma och som ”har rätt” och sin egen önskan om att bedriva det
hon såg som en demokratisk frigörande utbildning, men som kanske snarare
kunde beskrivas som en form för anpassning. Erikson problematiserar
också lärarnas önskan om att lokalsamhället skulle uppfattas som en
gemenskap och menar att deltagarna i första hand uppfattade sin kyrka
eller sin förening som den plats där de sökte gemenskap.
Kvinnliga lärare på folkhögskolor bedömer i vissa avseenden sin
kompetens och sitt kompetensbehov på ett annat sätt än sina manliga
kollegor. De kvinnliga lärarna på folkhögskolan markerar i en enkätstudie
att de har kompetens att få deltagarna att fungera tillsammans i grupp i
högre utsträckning än vad de manliga lärarna gör (Andersson, m.fl., 2013).
Samtidigt svarade en lägre andel av kvinnorna att de behöver bli bättre på
att bedöma enskilda deltagares kunskapsnivå och utveckling. Utvärderarna
tolkade detta som att ”…män, i enlighet med de rådande genusnormerna,
fokuserar mer på resultat och mätbara resultat än vad kvinnor gör och
därför lägger större vikt vid denna sorts bedömningar” (ibid, s. 48).
”Kvinnor, liksom lärare på allmän kurs, anser också att kompetensbehovet
har ökat över tid” (ibid, s. 50). Fler kvinnliga lärare svarade att de behövde
mer kunskap och kompetens när det gällde att hantera situationer med
olikheter i språk, liksom när det gällde att individualisera undervisningen
och att upptäcka och stödja deltagare som behöver särskilt stöd. Detta
skulle enligt utvärderarna kunna bero på att ”kvinnorna känner ett större
ansvar för sådana problem” (ibid, s. 51-52).

Kvinnors deltagande i styrelser och på ledande positioner ökar
Rydbeck (2001) visar med siffror från år 2000 att endast 20 procent av
folkhögskolornas rektorer var kvinnor och att endast tre av de dåvarande
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elva studieförbunden hade en kvinnlig rektor. Ingen kvinna innehade posten
som ordförande i en studieförbundsstyrelse. Samtidigt hade Folkbildningsrådets styrelse tio manliga och enbart två kvinnliga ledamöter. Däremot var
det bättre ställt med kultur- och/eller bibliotekscheferna i kommunerna
där 67 procent utgjordes av kvinnor 1999.
I direktiven till sufo 2 fanns ett krav på att jämställdheten i
folkbildningen skulle utvärderas (SOU 2004:30). Inom ramen för
denna gjordes en särskild studie av vem som styr i folkbildningen (SOU
2003:125:). Studien byggde på en enkätundersökning till folkhögskolor
och studieförbund. Resultaten visade att lite drygt en tredjedel
av folkhögskolornas styrelseledamöter var kvinnor, något fler i de
folkhögskolor som drevs av landstingen, färre i rörelsefolkhögskolorna.
Ännu färre kvinnor återfanns som ordförande i styrelserna, cirka 28
procent. Av rektorerna var bara cirka 20 procent kvinnor, alltså på
samma nivå som år 2000. I studieförbundens styrelser var det mera
jämnt. Där var 47 procent av ledamöterna kvinnor, något lägre i de
centrala förbundsstyrelserna med 44 procent. Skillnaderna mellan
olika studieförbund var dock stor och varierade mellan 33-60 procent.
På ordförandeposter i lokala avdelningsstyrelser var cirka en tredjedel
kvinnor, medan dessa bara utgjorde 10 procent av ordförandena i
förbundsstyrelserna. Bland studieförbundsrektorerna eller motsvarande
var bara 20 procent kvinnor. Bedömningen i utvärderingens slutbetänkande är att: ”Folkbildningens organisationer skiljer sig inte från
samhället i övrigt ifråga om könsfördelningen i ledande roller. Inte minst
folkhögskolan bär på en starkt patriarkal historia.” (SOU 2004:30, s. 320).
Nyligen beställde staten en jämställdhetsrapport från Folkbildningsrådet. Rapporten som kom 2015 visade att det hade hänt en del när det gäller
kvinnor på styrande positioner som styrelseledamöter, ordförande och
rektorer (Folkbildningsrådet, 2015). Andelen kvinnor i folkhögskolornas
styrelser hade 2014 ökat till 47 procent. I studieförbundens lokala styrelser
var hälften av ledamöterna kvinnor och i förbundsstyrelserna utgjorde
de 47 procent. Enligt rapporten kan man därmed säga att 68 procent av
studieförbundens och 62 procent av folkhögskolornas styrelser är jämställda
om fördelningen som sämst skall vara 40/60 åt något håll. Fortfarande
hade dock mer än var femte styrelse en manlig övervikt större än 60 procent
medan motsvarande övervikt av kvinnliga ledamöter bara gällde var tionde
styrelse. De kvinnliga rektorerna på folkhögskolorna hade ökat sin andel
till 35 procent och andelen styrelseordförande hade gått upp till 36 procent.
Inom studieförbunden hade det enbart skett en ökning av andelen kvinnor i
de centrala förbundsstyrelserna till 30 procent, medan sammansättningen i
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de lokala styrelserna låg på ungefär samma nivå som vid millenium- skiftet,
32 procent. Ur ett jämställdhetsperspektiv går utvecklingen alltså åt rätt
håll, men det går sakta och finns en hel del kvar att göra.
Bland lärare och ledare var det mera jämnt. Bland lärarna på
folkhögskolorna var kvinnorna i majoritet med 56 procent (Folkbildningsrådet, 2015). En något senare uppgift visar att det 2016 fanns cirka
85000 cirkelledare, ”ungefär lika många kvinnor som män”. (Folkbildningsrådet 2017c, s 21). Stämmer det har andelen kvinnliga cirkelledare
minskat de senaste åren. Runt 2010 låg andelen kvinnliga ledare på 55
procent (Bergström m.fl. 2014). Dock var andelen kvinnor i de nybildade
studieförbunden Ibn Rushd och Kulturens bildningsverksamhet betydligt
lägre, 33 procent respektive 39 procent. De kvinnliga ledarna var i stor
majoritet i cirklar i konsthantverk, svenska, nordiska språk och litteratur.
Enligt de webbenkäter vars resultat ingick i jämställdhetsrapporten
hade fler förbund och avdelningar än tidigare jämställdhetsplaner och
en majoritet sa sig arbeta aktivt med frågan. Hela 90 procent av folkhögskolorna uppgav att de hade en jämställdhetsplan och 34 procent att de
hade en jämställdhetsansvarig i organisationen. Däremot var det ovanligt
med planer som visade hur verksamhetsresurserna fördelades mellan
könen, endast 17 procent hade enligt uppgift en sådan. En majoritet av
såväl folkhögskolorna (76 procent) som studieförbunden (64 procent)
svarade dock att de hade genomfört jämställdhetsinsatser. I vilken mån
detta har fått ett genomslag i verksamheten utöver att andelen kvinnor ökat
även på ledande positioner är inte lika tydligt. Intervjusvaren i rapporten
visade till exempel att många fortfarande uppfattade jämställdhet som en
kvinnofråga. Men trots detta bedömde folkbildarna ”att deras arbete svarar
upp mot de jämställdhetspolitiska målen, om än på olika sätt och i olika
utsträckning”(Folkbildningsrådet, 2015, s. 44).
En majoritet kan se hur arbetet bidrar till att kvinnor
och män ska få samma makt att utforma samhället
och sina egna liv, en jämnare fördelning av makt
och inflytande och ekonomisk jämställdhet. Flera
menar att de här målsättningarna genomsyrar
det dagliga arbetet bland både anställda och
förtroendevalda.” (Folkbildningsrådet 2015, s. 44).
Man blir dock fundersam över synen på jämställdhet när man läser
Folkbildningsrådets rapport till regeringen 2017 om folkhögskollärarnas
arbetssituation (Folkbildningsrådet, 2017d). Rapporten bygger på en enkät
till samtliga folkhögskollärare och fick en svarsfrekvens på 31 procent.
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I rapporten nämns kvinnor endast vid ett tillfälle. Detta handlar om att
kvinnorna bedömer sin arbetstid per vecka till knappt 47 timmar medan
männen bedömer att de lägger ner knappt 49 timmar per vecka. Man
undrar därför om detta var det enda tillfälle då det fanns en skillnad mellan
könen eller om man helt enkelt inte har tittat på hur svaren fördelade sig
över könen på de andra frågorna som exempelvis handlade om inflytande.
Vi kan också nämna att det inte framkommer någonting om bidragens
fördelning över kön i den studie som gjordes 2012-2013 om implementering av nya bidragsmodeller (Sandahl m.fl, 2012; Sjöstrand, Sandahl &
Einarsson, 2013)

Jämställdhetsintegrering i folkbildningen – ett nytt krav från
regeringen
På Folkbildningsrådets hemsida kan man läsa att rådet sedan 2016
ingår i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering hos
myndigheter, JiM:
Folkbildningsrådet har tillsammans med 59
myndigheter fått ett särskilt regerings- uppdrag
att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin
verksamhet. Målet med arbetet är att ännu bättre
bidra till det övergripande jämställdhetspolitiska
målet att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv.
Folkbildningsrådet har anlitat Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg för att
ge ett skräddarsytt stöd åt folkhögskolor och
studieförbund i deras arbete med jämställdhetsintegrering (Folkbildningsrådet, 2018).
I Folkbildningsrådets handlingsplan för 2017-2018 skriver rådet att statens
syften med statsbidraget ger möjlighet till ”ett starkt jämställdhetsuppdrag
men skapar också utrymme för folkbildningen att prioritera arbete med
andra jämlikhetsaspekter högre” (Folkbildningsrådet, 2017e, s. 7-8). Om
sitt eget tidigare förhållningssätt skriver rådet att:
… i dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja
tas inte heller jämställdhet upp som ett eget
perspektiv, men skevheter i könsfördelningen på
kurs- och ämnesnivå tas upp som en utmaning.
Samtidigt beskrivs könsseparata sammanhang
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som en möjlighet för kvinnor att stärkas som
grupp (ibid, s. 8).
Hur skall man tolka detta? Kanske skall detta uppfattas som en viss
självkritik? En viss självkritik framkommer också i formuleringen att
jämställdheten mellan kvinnor och män är:
… en del i ett bredare likabehandlings- eller
mångfaldsarbete, som förutom kön även
innefattar etnicitet, klass och ålder. Dessa
kategorier är mycket relevanta och ett väl
utvecklat jämställdhetsarbete ska ha ett
intersektionellt perspektiv. Men den breda
jämlikhetsansatsen inom studieförbund och
folkhögskolor verkar leda till att jämställdhetsfrågan osynliggörs och att den i allmänhet
inte lyfts fram och hanteras på ett metodiskt
eller kvalificerat sätt. (ibid, s 10-11).
När det gäller det tidigare arbetet för ökad jämställdhet nämns att man
fått medel från regeringen 2008 och 2010 för att arbeta med kvinnors
entreprenörskap, att man 2013 gjorde en insats för att förbättra romska
kvinnors möjligheter till egen försörjning eller vidareutbildning och 2014
genomfördes en studie om jämställdhet i folkbildningen, vilket är den
studie vi har refererat till ovan och som beställdes av regeringen.
Man måste nog säga att de insatser som gjorts är begränsade och har
tillkommit på senare år efter påtryckningar från staten. Om det fortsatta
arbetet poängterar Folkbildningsrådet att de inte har till uppgift att styra
och utöva tillsyn över folkbildningen utan inriktning och prioriteringar
skall göras av studieförbunden och folkhögskolorna själva. Vidare betonas
att jämställdhetsarbetet skall vara anpassat till respektive organisations
behov och förutsättningar. Kompetensutvecklingsinsatser skall genomföras
för personalen och processer och strukturer som leder till könsstereotypa
ämnesval skall identifieras. Därutöver skall särskilda uppföljnings- och
utvärderingsrutiner tas fram för asyl- och etableringsinsatserna.
Tre målområden lyfts fram vilka överensstämmer med de utmaningar
som framkommer i rapporten om jämställdhet från 2015, det vill säga (1) en
brist på systematiskt jämställdhetsarbete, (2) könsbundna ämnesval och (3)
utrikes födda kvinnors svaga position på arbetsmarknaden. De aktiviteter som
föreslås råda bot på detta är att bättre informera om jämställdhetsintegrering,
bland annat i form av diskussioner, utbildning och stöd. Två videos har
tagits fram i detta syfte. Lokala handlingsplaner skall också tas fram i
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studieförbunden och folkhögskolorna. Styrprocesser och styrdokument
skall ses över och rutiner för jämställt och icke- diskriminerande bemötande
och kommunikation skall tas fram. Förändringar skall också göras i rutiner
för uppföljning och statistikinsamling. Men även om det inte har funnits
en explicit genusuppföljning fick exempelvis det nybildade studieförbundet
Ibn Rushd kritisk återkoppling från Folkbildningsrådet på att det ingick för
få kvinnor i styrelsen (Eriksson och Lundberg, 2008).

Sammanfattande diskussion
I de flesta rapporter, såväl de offentliga utredningarna och den senaste
folkbildningspropositionen från regeringen som i Folkbildningsrådets egna
rapporter, tas genusperspektivet, om man överhuvudtaget kan kalla det så,
främst upp i form av siffror på andelen deltagande kvinnor respektive män.
Statistik över andelen kvinnor i olika åldersgrupper, i cirklar med olika
ämnesinnehåll och i folkhögskolans kurser finns relativt lätt tillgängligt
men speglar endast en aspekt av genus, det vill säga tillgängligheten och
intresset för studier inom folkbildningen. Det är som att tillgängligheten
har varit den enda aspekten av demokrati som kan belysas. Här kan
man också fundera över om folkbildningen skall anses demokratisk och
jämställd om andelen kvinnor respektive män fördelade sig om 50 procent
vardera i alla verksamhetsformer. Det är i så fall ett väldigt förenklat sätt
att se på jämställdhet. Kanske har den höga andelen kvinnor gjort att deras
deltagande ur andra aspekter inte särskilt uppmärksammats. Drivna av ett
berättigat rättvisepatos har man ibland försökt införa målet och hoppa över
vägen”, skriver Larsson (1992/2013) träffande och fortsätter:
För att åstadkomma rättvisa mellan könen så
måste folkbildningen erkänna ojämlikheten
mellan könen. Det går inte att införa målen
och hoppa över vägen, eller att istället för att
erkänna och ta de bildningspolitiska konsekvenserna av ojämlikheten föredra att vara
könsblind (Larsson, 1992/2013).
Ett relativt omfattande jämställdhetsarbete har dock satts igång efter
att regeringen uppdrog åt Folkbildningsrådet att speciellt följa upp
jämställdheten inom folkbildningen. Det är intressant att det krävdes en
yttre aktör för att ett sådant perspektiv skulle uppmärksammas. Speciellt
som att genus redan år 2000 beskrevs som det ”glömda perspektivet” i den
antologi som vi refererade till inledningsvis.
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Studiecirklars och folkhögskolekursers inre liv med avseende på
genusaspekter förekommer mycket sparsamt i de studier vi har tittat på.
Intressanta frågor att studera är sådant som vems frågor som tas upp
till diskussion, samtalsklimatet i studiesituationerna och fikapauserna,
eventuella upplevelser av utanförskap eller att inte bli hörd etcetera. Det är
dock inte säkert att färre kvinnor i enkönade studieformer skulle uppge att
de inte kom till tals eller att deras frågor inte fick någon uppmärksamhet.
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		Tll Inga
		
En klocka ringer nu till sabbatsro
		
de män och kvinnor, hus och djur
		
som här har hem. En arbetsvecka har
		
gått ut i sina blåa kläder,
		
ser en pilgrim ifrån 1300-talet
		
stanna upp bland några rädda föl
		
ännu på väg till stallet, blundar, hör.
		
Det skymmer mellan träden, bladen rörs av ljud.
		
En stubbe och ett stenrös under dem
		
hörs växa i varandras skugga, se
		
dem viska detta i varandras öra
		
när klockan nå dem med sitt sista slag
		
förtonande i mull.
		
(Göran Palm: Klockans slag)
Med varmt tack till Dig Inga –initiativtagare,
aktör, samordnare, kunskapsspridare och
forskare för Dina avgörande insatser för jämställdhet i skola, utbildning och forskning.
Och ett särskilt stort tack för att vi, Angerd
Eilard och jag, fick för vår forskningsutveckling
den så viktiga möjligheten att ingå i din
forskargrupp kring projektet ”Förändrade
köns/genusordningar i skola och utbildning:
Policy, perspektiv och praktik” under åren
2003-2007. Det inkluderande många intensiva
heldagsmöten på Heden under din ledning och
resor och konferenspresentationer ute i Europa,
oftast i mars månad, bland annat till iskallt
Reykjavik och regnigt Dublin. Men vi vann! Vi
lärde oss, vi skrev, vi räknade och vi tog stegen
vidare. Tack! Det betydde oerhört mycket.
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Måttlös överskattning eller pessimistisk
undervärdering? – om förskola för jämställdhet
Ingegerd Tallberg Broman
I april år 1939 höll professor John Elmgren sin installationsföreläsning till
professuren i psykologi och pedagogik vid dåvarande Göteborgs högskola,
senare Göteborgs universitet, och tillika professor Inga Wernerssons
arbetsplats under många år. Föreläsningen hade titeln: ”Uppfostrans
möjligheter och gränser”. Elmgren började med att ställa frågan: Vad kan
egentligen uppfostran åstadkomma och vilka är dess bestående resultat?
och fortsatte något senare:
Frågan om uppfostrans möjligheter och gränser, om vad uppfostran kan, och icke kan,
åstadkomma är ett av den pedagogiska idédiskussionens stora temata… Uppfostrans
möjligheter ha av pedagoger i alla tider antingen
måttlöst överskattats eller pessimistiskt undervärderats (Elmgren, citerad i Lindberg &
Berge, 1988, s. 80).
John Elmgren var en av de mycket få från akademin som tidigt hade kontakt
med dåtidens förskola och dess företrädare. Han betecknades också med
begreppet ”förskolevän”. I detta bidrag till Inga Wernerssons vänbok vill
jag diskutera två aspekter på temat förskola och jämställdhet. Det gäller
dels förskola som samhällsstruktur, vars betydelse för jämställdhet snarast
undervärderas, dels förskolan som pedagogisk jämställdhetspraktik, vilken
kanske inte måttlöst, men dock i viss mån, överskattas vad gäller möjligheten att skapa jämställdhet.
Området jämställdhet visar ett mycket stort beroende av starka
aktörer, av drivande ”eldsjälar” (Hägglund, Wernersson & Öhrn, 1997).
Detta gäller i allra högsta grad även i jämställdhets- och genusforskningen,
där vänbokens mottagare Inga Wernersson utgör en mycket central
representant. Under åren 2003-2006 hade Malmö högskola, med dåvarande
doktorand Angerd Eilard och jag den för vår forskningsutveckling viktiga
möjligheten att delta i det av Inga Wernersson ledda projektet Förändrade
köns/genusordningar i skola och utbildning: Policy, perspektiv och praktik
(Wernersson, 2009). Denna text kan ses som en uppföljning av ett av de
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teman vi fick möjlighet att uppmärksamma i vår del av projektet (Se vidare
Wernersson, 2002; Eilard, 2009; Tallberg Broman, 2009 & Eilard i denna
bok).

Förskola som samhällsstruktur
Förskolans etablering i Sverige var en mycket långsam process, där
motståndet till stor del hängde samman med jämställdhetsaspekter. En
utbyggd förskola, motsvarande omsorg och pedagogik på heldagsbasis, hade
och har en direkt inverkan på förutsättningarna för kvinnors emancipation,
deltagande i arbetslivet och ekonomiska oberoende. Detta samband har
utgjort ett ytterligt problematiskt nav som förskolehistorien har kretsat
kring. Det reglerar fortfarande kvinnors, och bidrar till mäns, ställning i
många länder.
Diskussionen om barnen och barnens plats - liksom om kvinnan och
kvinnans plats - i samhället har tydliggjort intresse- och maktkonflikter.
Motståndet mot den förändring som förskolans utbyggnad innebar för
kvinnors och mäns situation och för deras inbördes relation, återfinns
genom debatter och beslut fram till 1970-talets mitt. Barnen ”som lämnades
bort” och bilderna av trötta, håglösa och snuviga barn, också kallade
”hjordmänniskor”, är många i 1960-talets debatt, den tid då förskolan stod
inför sin kommande stora expansion.

Arbetsmarknads-, familje- och jämställdhetspolitik
Företrädarna för förskoleprofessionen och företrädarna för arbetsmarknadsoch jämställdhetspolitik förde helt olika diskussioner om motiven till
förskola. För professionen var motiveringen helt tydlig. Förskolan var
”för barnets skull”. Det var ett argument som upprepades genom många
decennier (Tallberg Broman, 1994; Hammarström-Lewenhagen, 2013).
Företrädare för politik och arbetsmarknadsorganisationer lyfte andra
argument. En konflikt mellan exempelvis representanter för förskoleprofessionen respektive representanter för fackliga organisationer var synlig
vid flera tillfällen, under kanske framför allt 1960-talet.
Varför stänger daghemmen klockan 18.00?
… Daghemmen fortfar att stänga 18.00.
Samhällets ändrade rytm tycks inte inverka
på samhällsinstitutioner” framhöll Gertrud
Sigurdsen, LO-sekreterare. 1
1
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Kommentaren citerades i Tidskriften Barnträdgården (nuvarande
Förskolan) 1966, och fick svar både i tidskriftens ledare och i ett särskilt
inlägg (se vidare Tallberg Broman, 1994):
Det vore dock i hög grad önskvärt om
debatten snart skulle mogna fram till att
ställa barnets behov och dess bästa i centrum”,
kommenterade Gertrud Schyl Bjurman.2
Mot slutet av 1960-talet och i samband med det kraftigt reformerande
1970-talet förändras det politiska språkbruket om förskolan. Förskolans
utbyggnad motiverades i allt högre grad som arbetsmarknads-, familjeoch jämställdhetspolitik. Till den tidigare pedagogiska grunden för
verksamheten läggs nu en politisk grund. Förutsättningarna för ett
genombrott för förskola som institution, som samhällsstruktur, hade
aldrig varit bättre. Det blir en gemensam sak mellan olika politikområden,
mellan intresseorganisationer, fackföreningar, myndigheter och föräldrar.
Betydelsen av samverkan mellan feministiska aktioner underifrån och
fackföreningarnas, främst LO:s stöd, samt stödet från feminister inom
den politiska och administrativa byråkratin var avgörande för den svenska
modellen.
Kvinnors förvärvsverksamhet ökade under 1970-talet och skillnaden
mellan behov av förskola och tillgång på platser är några år mycket stor.
Nu tas initiativ till en rad utredningar om i stort varje aspekt av barns liv.
74 statliga delbetänkanden som knöt an till temat barn, familj, kön och
jämställdhet publicerades bara under perioden 1970-1975.
Jämställdhet kopplad till förskola handlade under utbyggnadsåren
om att förskolan möjliggjorde förändring av den könade relationen arbete –
familj. Den gav förutsättningar för både kvinnors och mäns förvärvsarbete,
även som småbarnsföräldrar. Därigenom skapades också andra förebilder
för barnen och andra könsmönster i familjen på vuxen nivå. Förskola som
struktur gav möjlighet dels till förändring av relationen mellan kvinna
och man, dels mellan olika familjetyper. Kvinnans tidigare ekonomiska
beroende av mannen minskade, men för båda gällde ett större beroende av
staten och av de skattefinansierade institutionerna i välfärden.

2

Gertrud Schyl Bjurman var bland annat verksam på Social-Pedagogiska Seminariet,
före detta förskoleföreståndare, och aktiv i ett flertal betänkanden och utredningar,
bland annat Barnstugeutredningens huvudsekreterare.
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Förskolan –förutsättning för jämställdheten
Med utbyggd omsorg, vård och utbildning för de yngre barnen påverkades
genusordningen (Wernersson, 2009) och genuskontrakten får andra
mer likvärdiga förutsättningar. Jämställdhet skapades med förskolan.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér betonade vikten av ”dagis” i en debatt om
jämställdhet med Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor i Agenda
22 oktober 2017 (Agenda, 2017). ”Dagis” som struktur, möjliggjorde att
båda föräldrarna kunde förvärvsarbeta. Regnér fick visserligen en del
kritik i den efterföljande diskussionen på sociala medier för ordvalet: ”det
heter inte dagis”, men jämställdhet genom förskola markerades. Tyvärr
sker detta numera mest med en snabb, tillfällig historisk hänvisning, i en
tillbakablick, det var då. Förskola utgör dock fortfarande en grundläggande,
och tyvärr alltför lite uppmärksammad, samhällsstruktur för jämställdhet,
en struktur som nu något skakar i sin konstruktion och därför kräver både
uppmärksamhet och identifiering av sina funktioner på många olika nivåer,
inte minst politiskt.
Förskolan uppmärksammas, granskas eller utvärderas inte som en
grundläggande struktur för jämställdhet. Den synes ha blivit självklar
och i detta avseende av mindre intresse. Denna jämställdhetsfunktion
är heller inget som lyfts fram från förskolans professioner eller ansvariga
myndigheter. Det blir snarare en olycklig konflikt mellan professionens
huvudargumentet ”för barnets skull” och de motiv som gav den politiska
grunden, dvs. arbetsmarknads- familje- och jämställdhetsmotiv. Det
kan emellanåt leda till en improduktiv motsättning mellan dessa olika
funktioner i och genom förskolan.
Uppdraget som ska fylla dessa multipla funktioner, att både vara
till ”för barnets skull”, ”för barnets behov”, och för att möjliggöra att
vårdnadshavaren/vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar, blir
varken begreppsliggjort eller uppfattat som en helhet. Det förstärks när
förskolan, som sedan 2010 utgör en egen skolform, uppfattas och omtalas
som en skolform som andra skolformer, som en del av skolsystemet,
under dess logik, utan de speciella särdrag och den stora komplexitet som
förskolans uppdrag innebär. Det skapas en motsättning mellan förskolan
som ”conceived”, ”perceived” och ”lived” med Lefebvres (1991) begrepp.

”Daghem ska vi ha men de ska vara bra”
Förskola som övergripande samhällsstruktur nämns mycket sällan i debatten
om utveckling och förstärkning av jämställdheten. Förskolans försämrade
situation, med stora kvalitetsskillnader, ökad sjukfrånvaro bland personalen
och en pågående minskning av andelen förskollärare i verksamheten är
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dock inte bara ett bekymmer för förskolans inre verksamhet. Förskola
måste hålla hög kvalité. ”Daghem ska vi ha, men de ska vara bra”, löd
anropen i 1970-talets demonstrationer. De försämrade villkoren och
förutsättningarna för en högkvalitativ förskoleverksamhet utgör ett hot
mot förskolan, både som en institution ”för barnets behov, för barnets
skull” och som en grundläggande samhällsstruktur. Det finns en ganska
omfattande kritik mot dagens förskola på grund av dess kvalitetsbrister
och stora skillnader i kvalitet mellan olika förskolor. Det finns även rörelser
mot förskolan. Villkoren för barnen i förskolan måste givet vara av mycket
hög standard. Det är ett samhällsåtagande som kräver stort ansvar. För
föräldrarna måste förskola motsvara en trygg plats för barnen. För barnen
en trygg, utvecklande och lärorik, till hemmet kompletterande miljö. Det
framhålls i alla styrdokument och studier. Där kan alla förenas. Men
skiljelinjerna är stora. Ska vi arbeta för att upprätthålla och skapa goda
förutsättningar för förskolan, eller ska politiken riktas mot vårdnadsbidrag
och stöd till hemmaföräldrar? Som illustration av denna motsättning kan
nämnas att varje debattinlägg jag deltagit i om förskola i dagspressen, och
om förskolans möjligheter förutsatt hög kvalité, har kommenterats kritiskt
av ”hemmaföräldrars nätverk” och ”Power to the parents”. (Till exempel:
GP, 2017; SvD, 2017).
Efter denna inledning om förskolans centrala politiska roll, i den
utformning som den har i Sverige med en kombination av omsorg och
utbildning på heldagsbasis, ska så resterande del av avsnittet ägnas åt det
område som har den största uppmärksamheten i forskning och utbildning,
det vill säga förskolan som pedagogisk praktik.

Förskola –som pedagogisk praktik för förändring
Förskolan formulerades under sin etableringsfas under slutet av 1800- och
början av 1900-talet som en modernitetsinstitution, med stark tilltro till
uppfostran, folkbildning och pedagogik. Upplysningsprojektets normativa
ambitioner återfanns tydligt i denna tidiga förskoleinstitution, liksom nog
även i nutidens (Löf & Tallberg Broman, 2018). Ambitionerna var stora, den
nya institutionen skulle inte bara innebära tillsyn och pedagogik, fostran
och utbildning - den skulle skapa en bättre barndom och en bättre värld.
Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet, efter en
omfattande kvantitativ utbyggnad, så vänds intresset till kvalitetsfrågor
och däribland jämställdhetsfrågor. Förskolan får till uppgift att skapa
jämställdhet, att forma jämställda förskolebarn. Förskolans första läroplan
(SKOLFS 1998:16) lyfter också fram jämställdhet och ”könsroller”. Den
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angav en formulering som skulle komma att bli gällande för de kommande
20 åren. ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.
Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och
utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa
könsroller”. Det politiskt normativa uppdraget var och är tydligt.
När man behandlar förskolans och skolans
genusordning inom pedagogisk forskning är det
nödvändigt att förhålla sig till deras uppdrag.
Förskola och skola är sociala miljöer där genus
formas och verkar, men de har också ett specifikt
drag där en avgörande aspekt är det politiskt
normativa uppdraget (Wernersson, 2009, s. 11).
Förskolans och skolans uppdrag motsvarar högt ställda förväntningar.
Tilltron till förskolans och skolans potential att förändra, uppfostrans
möjligheter, är omfattande, trots många kritiska utvärderingar. Så uttrycker
också några debattörer i Dagens Arena i samband med den stora #metoo
rörelsen under hösten 2017 och våren 2018:
Kampanjen #metoo visar hur viktigt det är att
jobba mot skadliga, stereotypa könsroller. Därför
uppmanar vi regeringen att uppvärdera arbetet
med jämställdhet i förskola och skola genom
genuspedagogik och normkritisk pedagogik.
Att prioritera detta i lärarutbildningar och i
skollag och läroplaner. Genom att jobba aktivt
med jämställdhet i förskolan och skolan kan vi
rädda en hel generation. (Stenberg & Hulth,
2017).

Forskningen ger en kritisk bild
Den målsättning angående kön och jämställdhet som uttrycks i läroplanen
synes dock ha haft stora svårigheter att förverkligas. Forskningen ger
i huvudsak en kritisk bild av detta område och dess framgång. Detta
forskningsområde kön-jämställdhet-förskola har uppmärksammats av
förhållandevis många forskare och stödjs också av flera statliga utredningar
(exempelvis SOU 2004:115; SOU 2006:75). Kön är likvärdighetsdimensionen framför andra i förskoleforskningen, och forskningen visar många
exempel på hur verksamheterna förstärker könsstereotypa mönster i
verksamheten. Barnen möts av förväntningar och kommunikationsmönster
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som är rela-terade till könstillhörighet, vilket redovisas i ett flertal avhandlingar och forskningsrapporter (Tallberg Broman, 2015).
Forskningens bild av könsuppfostran motsvarar snarast en motsats till
det formulerade läroplansuppdraget. Verksamheterna motverkar i många
fall inte traditionella könsroller, de bidrar till dem. Några sammanfattande
exempel från forskningen ska presenteras.

Könsstereotypa motsatsmönster
Eidevald (2009) belyser hur förskollärarnas förväntningar på barnen
är relaterade till kön. Personalen bemöter barnen utifrån stereotypa
föreställningar om kön och förstärker snarare än utmanar dessa. Eidevald
visar exempelvis ( s. 131) hur förskollärarna i hans studie gick fram totalt vid
62 tillfällen och hjälpte en pojke, utan att han hade gett någon signal om att
han behövde eller ville ha hjälp vid påklädning, medan detta enbart skedde
vid tre tillfällen för flickor. ”Flicka” skapas i större uträckning som det
självständiga socialt kompetenta barnet. Det självreglerande, självständiga
och i de pedagogiska aktiviteterna initiativtagande barnet utgörs i hög grad
av flickor, en position som också motsvaras av hög status.
Dessa resultat ligger i linje med Vallberg Roths och Månssons (2008)
studier av individuella utvecklingsplaner, som visar att flickorna regleras
socialt i högre grad än pojkarna i förskolan, liksom även med Alasuutaris
och Markströms studie (2011). De fann att de institutionella krav som
ställs på barnen varierar beroende på kön, och att flickor som bryter mot
de traditionella uppförandenormerna uppmärksammas i högre grad än
normbrytande pojkar.
Markström och Simonsson (2011) har speciellt undersökt hur flickor
konstrueras och positioneras under samtalen. De urskiljer tre kategorier i
samtalen mellan föräldrar och pedagoger: 1) den ”vanliga” förskoleflickan, 2)
den utmanande och våldsamma flickan och 3) den ”flickiga” flickan. Dessa
beteckningar illustrerar olika sätt att beskriva en flicka, samt hur olika
karaktäriseringar och bedömningar bidrar till att skapa kön. I samtal där
man talar om ”den vanliga förskoleflickan” är flickans kompetenser, såsom
språklig och social kompetens, lärandekompetens och relationskompetens
i centrum. Dessa kan väl snarast ses som aspekter på traditionella könsmönster. Denna flicka återkommer i forskningen, som beskrivning utifrån
data som det mest önskvärda förskolebarnet (Emilson, 2008). En flicka som
också kan användas som reglerande kraft, för ordningsskapande, framför
allt i förhållande till pojkarna framhåller Odenbring (2013).
Ständiga förhandlingar kring ”flickighet” och ”pojkighet” sker i ett sammanhang där det samtidigt finns normer som anger för flickor och pojkar
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“typiska” handlingar, framhåller Hellman utifrån sin avhandling (2010).
Det som görs tydligt könat påverkade förskolans verksamhetsplanering.
Vissa könade positioner, i synnerhet positionen “typisk pojke”, tilldelades
låg status bland pedagoger och barn och lite inflytande i barnens sociala
rum. Högst status gavs det “självgående” kompetenta barnen, de barn som
har lärt sig förskolans regler och gör det som förväntas av dem. Barn i denna
position har stort utrymme till egna val, eftersom de redan internaliserat
förskolans normer, konstaterar Hellman.

Olika delar av verksamheten olika könsladdade
Utifrån en studie av samlingen i ett genusperspektiv beskriver Emilson
och Johansson (2013) hur barnens deltagande var villkorat av deras vilja
att delta och lärarens vilja att inkludera dem i kommunikativa handlingar.
Data visade att flickor mer sannolikt tog initiativ i samlingen än pojkar, och
att pedagogerna tolkade och värderade flickor och pojkar i könsstereotypa
motsatsmönster.
Studier av måltidssituationen i förskolan (Hellman, 2010, 2016) visar
att här accentueras normer om kön. Pedagogers reflektionsnivå blir lägre
och kopplingen till styrdokument svagare i en situation som enbart kopplas
till omsorg, framhäver Hellman. Såväl de kvinnliga som manliga lärarna
visade ett könsstereotypt bemötande av barnen i måltidssituationen.
Lärandeaktiviter behandlades däremot med hänvisning till läroplanen
och till teoretiska begrepp. Vid omsorgssituationer gjordes få kopplingar
till läroplan, och situationerna var mer sällan planerade, reflekterade och
utvärderade. Här föreligger risk att de stereotypa förväntningar som riktas
till barnen utvecklas till hegemoniskt status, framhåller Hellman.

De som bryter mot den traditionella könsnormen vägleds och fostras mot
normen
Förskolebarn både formas som socialt kompetenta, och värderas efter dessa
förmågor, eller efter anpassning. Dessa mönster har en relation till kön, där
flickor och pojkar bedöms och formas olika.
Denna bild stödjs bland annat av Rantalas avhandling (2016), där
kommuni-kationsmönster i situationer som präglades av vägledning
analyserades. Normerna för pedagogernas handlande var relaterade till
kön. Av de 2109 vägledande yttranden som analyserats, bestod knappt 30%
av indirekt vägledning-vägledning med beröm, frågor eller avledning. De
resterande dryga 70% handlade om direkta tillsägelser. Kommunikationsmönstren i de vägledande situationerna gestaltades till största delen som
direkta tillsägelser med monologisk karaktär, där bland annat kön var
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styrande. Vägledningens frekvens och uttryck reglerades av könsnormer.
Barn som inte agerade som de traditionella könsnormerna föreskriver,
uppmärksammades mer. Vägledningen kan vara förankrad i läroplanens
uppdrag sammanfattar Rantala (s. 144), men också i pedagogernas
egna personliga sanningsregimer eller i sanningsregimer konstruerade i
verksamheten. I intervju framhäver Rantala:
Många barn får vägledning under lek, men
pojkarna får flest tillsägelser då. Flickorna
får mer vägledning under spel och pyssel
och när de ska städa. De flickor som får mest
vägledning är de som upplevs göra motstånd och
argumenterar mycket. Bland pojkarna är det i
stället de som upplevs som lugna och försynta
som får vägledning. Det finns också barn som
inte får någon vägledning − de följer regler och
rutiner och uppför sig enligt vad könsnormen
föreskriver (Skolporten, intervju 2016).

Jämställdhetsprojekt och genuspedagogik
Forskningens bild av stereotypa genusmönster i förskolan samt ambitionen
att genom förskolan nå de yngsta och mest formbara barnen har bidragit
till ett stort antal projekt och jämställdhetsåtgärder. Under senare år
ofta i form av medvetet formulerad genuspedagogik och normkritiskt
arbete i förskolan, ibland med resurspersoner i form av särskilt utbildade
genuspedagoger. Jämställdhetsarbetets beroende av enskilda aktörer, såväl
på strukturell nivå som i den pedagogiska jämställdhetspraktiken, har
framhållits av flera forskare, däribland av Hägglund, Wernersson och Öhrn
(1997).
Den ökade uppmärksamheten på det genuspedagogiska och normkritiska arbetet under de senaste decenniet återspeglas också i forskningen.
I Gillbergs avhandling (2009) följdes en förskolas möjligheter att utveckla
en genusmedveten och jämställd pedagogik. Pedagogisk förändring för
jämställdhet genomfördes i verksamheten konstaterar Gillberg, och till
synes trots en del motstånd på det kommunala planet. Transformativa
kunskapsprocesser kan uppnås, så länge som möjligheten att delta
förmedlas och vinner gehör hos deltagarna.
Gillberg knyter också i intervju an till den alltför tillfälliga och projektbaserade karaktären, som arbetet med jämställdhet ofta har i förskolan:
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I min studie hade förskollärarna ett kunskapsintresse om jämställdhet. De fick haka på
ett projekt i ämnet men när det var slut ville
förskollärarna fördjupa sina kunskaper ytterligare eftersom de insåg att det inte går att
skapa en hållbar förändring på bara ett år.
Tidsaspekten var därför ett annat resultat som
kan tyckas banalt men som har stor betydelse
för förskollärarnas möjligheter till utveckling
(Skolporten, intervju 2009).
Arvidsson (2014) lyfter fram genuspedagogers berättelser om makt och
kontroll i sin avhandling. Genuspedagogerna var som resurspersoner
representanter för makthavarnas önskningar om förändring, framhåller
Arvidsson (s. 134). Som resurspersoner kan de därmed ses som en länk
mellan den politiska nivån och praktisk verksamhet i förskola och skola.
Motstånd och svårigheter kan relateras till skillnader i kunskap mellan
genuspedagogerna och de övriga, och om genus/kön inte uppfattades som
en viktig fråga minskade också möjligheter till makt och kontroll.

Skolinspektionen instämmer i kritiken
En rad åtgärder på statlig nivå har under senare år vidtagits för att stärka
förskolans och skolans mandat och möjligheter. Den normativa legitimiteten
har stärkts. Genom Skolinspektionen, inrättad 2008, stöds och kontrolleras
förskolan och skolan i sitt uppdrag. Inspektionen kan, tillsammans med
en rad andra åtgärder under 2010-talet, ses som förstärkning av den, med
Foucaults (2008) terminologi, suveräna makten. Detta illustreras genom ny
skollag, nya läroplaner, ny lärarutbildning, lärarlegitimation etcetera.
Jämställdhet som mål i förskola/skola framhävs i styrdokumenten
och bristande måluppfyllelse har lett till olika åtgärder. 2015-2017 genomförde Skolinspektionen en särskild granskning riktad mot förskolan
(Skolinspektionen, 2017). På central nivå är jämställdhet ett högt prioriterat
mål. Resultaten av granskningen visade dock att i förskolans pedagogiska
verksamhet, i dess kvalitetsarbete och hos dess lokala ledning, har det en
betydligt mer undanskymd plats. Personalen vid flertalet av de granskade
förskolorna arbetade inte systematiskt utifrån ett genusperspektiv vid
genomförande av aktiviteter, planering av miljö och material eller i samtal
om förhållningssätt. På förskole- och huvudmannanivå var det drygt tre
fjärdedelar som inte inkluderade förskolans jämställdhetsuppdrag i det
systematiska kvalitetsarbetet. Drygt tre fjärdedelar av förskolecheferna
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inkluderade inte heller jämställdhet i det pedagogiska ledarskapet
(Skolinspektionen, 2017, s. 5).
Individperspektivet, att markera ”oavsett kön”, och utgångspunkten
i barnets/elevens intressen är framträdande i talet om det pedagogiska
arbetet i förskolan. Det framstår som en dominerande logik och bidrar
till resultaten i Skolinspektionens granskning. Personalen framhäver att
kön är underordnat. De betonar att de genomgående ser till individen,
utan koppling till andra aspekter, som kön, social bakgrund etcetera. Det
framstår i berättelserna som om detta uppfattas som ett mer jämställt,
likvärdigt och demokratiskt förhållningssätt. Individen frikopplas därmed
från sin bakgrund och från sin könstillhörighet. Det politiskt/normativa
uppdraget, med Inga Wernerssons ord, avvisas till stor del.

En politisk konfliktfråga
På central myndighets- och politisk nivå har jämställdhetsambitionerna varit
omfattande under många år, vilket också avspeglats i förskolans läroplaner.
Den 20/4 2017 fattade regeringen beslut att ge Skolverket i uppdrag att
revidera den gällande läroplanen för förskolan: ”Regeringen uppdrar åt
Statens skolverk att göra en översyn av förordningen (SKOLFS1998:16)
om läroplan för förskolan för att förtydliga förskolans uppdrag”
(Utbildningsdepartementet, 2017, s.1). Beslutet sker på med hänvisningar
till bland annat Skolinspektionens granskningar och OECD:s utvärdering
(2013), frågan om undervisning i förskolan ska förtydligas och jämställdhet
är särskilt markerat i uppdraget:
I uppdraget anges:
Ett aktivt arbete med jämställdhet och normkritiska perspektiv behövs för att synliggöra
eventuella skillnader i förhållningssätt och
bemötande av barnen samt bidra till ett förändringsarbete. Läroplanens skrivningar om
jämställdhet behöver därför tydliggöras (s.7).
Av den förhållandevis mycket begränsade politiska uppmärksamheten på
förskolan inför valet 2018 utgör just förskolans normer och värden vad gäller
genus en tydlig debatt- och konfliktfråga. Framför allt KD har drivit dessa
frågor med kritik mot ansvarig minister under rubriker som ”genusflum”.
I den reviderade läroplan för förskolan som beslöts i augusti 2018
(SKOLFS 2018:50) uppges att:
Förskolan ska aktivt och medvetet främja
alla barns lika rättigheter och möjligheter,
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oberoende av könstillhörighet. Förskolan har
ett ansvar för att motverka könsmönster som
begränsar barnens utveckling, val och lärande.
Hur förskolan organiserar utbildningen, hur
barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma
deras uppfattningar om vad som är kvinnligt
och manligt. Förskolan ska därför organisera
utbildningen så att barnen möts, leker och
lär tillsammans, samt prövar och utvecklar
sina förmågor och intressen, med samma
möjligheter och på lika villkor, oberoende av
könstillhörighet. (SKOLFS, 2018:50, s. 3).
Riktlinjerna anger att förskollärare ska ansvara för att:
–aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv
så att alla barn får likvärdiga möjligheter till
utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet (SKOLFS 2018:50, s.8).
Detta leder till återkommande kritik från bland annat KD i valspurten inför
valet i september 2018, samtidigt som SD föreslår att genusvetenskap ska
läggas ner som ämne vid lärosätena och strykas från lärarutbildningarnas
innehåll.
Styrningen av utbildningen, här förskolans roll som pedagogisk
praktik för förändring möter både motstånd och kritik. ”För att personalen
ska få de bästa förutsättningarna krävs det förutom minskade barngrupper
även färre pekpinnar från politiker. Det är också därför som vi är emot
det genusflum som Miljöpartiet försöker få in i läroplanen”, skriver KD:s
familjepolitiska talesperson Carolin Szyber i Dagens Samhälle i en
slutreplik på Sven Perssons och mitt tidigare inlägg. Låt flickor vara flickor
och pojkar pojkar.

Jämställdhetens tillstånd beroende av aktören
I detta kapitel har två aspekter berörts: Förskola som samhällsstruktur
och Förskola som pedagogisk praktik. Den första har exemplifieras genom
1970-talskommentaren: ”Daghem ska vi ha och de ska vara bra”. Förskola
i den modell som återfinns i Sverige utgör en nödvändig struktur för
jämställt föräldraskap och jämställt arbetsliv. Den andra har exemplifierats
med #metoo kommentaren 2017: ”Genom att jobba aktivt med jämställdhet
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i förskolan och skolan kan vi rädda en hel generation”. Förskola som
pedagogisk praktik kan stödja värden och normer för jämställdhet och alla
barns likvärdiga rättigheter och möjligheter. Jämställdheten är avhängig
såväl struktur som aktör.
För att knyta an till John Elmgrens inledande citat underskattas och
undervärderas den första aspekten, medan den andra snarare överskattas
och visas större förhoppningar än verksamheten/utbildningen kan infria.
Båda dessa aspekter kräver sitt stora engagemang och sin noggranna
uppmärksamhet genom politisk omsorg, forskning, utbildning och verksamhets-/kompetensutveckling. Det som uppnåtts ska ständigt återerövras och
vidareutvecklas i sitt nya historiska sammanhang.
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Till Inga. 							
Med detta kapitel och en upprepning av några ord från förordet
till min avhandling vill jag rikta ett stort och innerligt tack till
dig Inga, för att under åren 2003-2007 ha fått medverka i ditt
forskningsprojekt ”Förändrade köns/genusordningar i skola och
utbildning: Policy, perspektiv och praktik”, eller som vi kallade
det internt ”GPPP”. I förordet till avhandlingen (Eilard 2008, s.
14) står det att läsa:						
								

Tack GPPP-projektet /…/ för många långa givande och trevliga
möten i Göteborg och Malmö. Vilken styrka och glädje det har
inneburit att få arbeta tillsammans med er! 			

								

Ja, det var verkligen en stor förmån och lika stor glädje att få
samverka i detta projekt och lära känna Dig, Inga, och alla
er andra som var med i projektet, av vilka några nu också
medverkar i denna antologi. GPPP-projektet, som var ett
nationellt forsknings-samarbete mellan Göteborgs universitet,
dåvarande Malmö och Borås högskolor samt Umeå universitet,
delfinansierat av såväl Vetenskapsrådet som Myndigheten för
Skolutveckling, blev en milstolpe i mitt liv och min karriär, som
helt kom att lägga om min rutt och öppna nya och oväntade
dörrar. Tack, Inga, för att ha bidragit till detta!
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#metoo-rörelsen på ett forskningsprojekt 		
om genusordningar i skolans läromedel
Angerd Eilard
Syftet är att i det här kapitlet blicka tillbaka på min del av det ovan nämnda
projektet, genom att följa upp och diskutera en liten del av den forskning
som jag under några år tack vare GPPP-projektet fick möjlighet att bedriva,
och resonera kring hur den därefter har använts och utvecklats samt hur den
står sig idag. Malmö-delprojektet, som leddes av min dåvarande handledare
Ingegerd Tallberg Broman, som också medverkar i denna bok, och som jag
därför här också vill passa på att än en gång rikta ett särskilt tack till, bestod
av två delar. Båda delarna hade fokus på jämställdhet och genusordningar
i Malmö-specifika kontexter, närmare bestämt multietniska förskolor
respektive skolor. Det sistnämnda, skolperspektivet synliggjordes genom
ett utbildningshistoriskt perspektiv på de yngre skolbarnens läromedel i
min avhandling, och kommer, utifrån dagens perspektiv och omgivande
diskurser, att diskuteras i detta kapitel.
I avhandlingen (Eilard, 2008) synliggjordes inom ovan nämnda
ramar och utifrån en i grunden intersektionell ansats en del samspelande
maktordningar och (genus)mönster i ett 60-tal läromedel som använts
i grundskolan sedan 1962 och fram till projektåren, varav några då ännu
var svåra att få syn på i vardagen. Med utgångspunkt i ett par av dessa
läromedel som varit i blickfånget för avhandlingen samt en efterföljande
läromedelsgranskning som genomfördes av Skolinspektionen (2011:1), och
som jag inom ramen för min dåvarande tjänst som utredare vid myndigheten
i fråga fick tillfälle att initiera,1 resonerar jag i detta kapitel kring några
konkurrerande diskurser inklusive potentiella subjektspositioner som
försöker definiera och definieras av rådande genusordning.
Läromedelstexterna betraktar jag som diskursiva tidsdokument med
spår både av det förflutna och mot framtiden, även om det här inte handlar
om någon regelrätt läromedelsanalys, utan snarast om en tillbakablickande
omvärldsbetraktelse och metareflektion med avstamp i nämnda läromedel.
Den övergripande ansatsen påminner därmed snarare om Ernesto Laclaus
1

Jag var verksam som utredare vid Skolinspektionen under närmare fem år efter min
disputation.
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och Chantal Mouffes diskursteori (se t ex Winther Jørgensen & Phillips,
2000) än de diskursanalytiska perspektiv som jag tidigare använt (se
Eilard, 2008). Icke desto mindre är de vetenskapsteoretiska grunderna i
mångt och mycket desamma och diskursanalys genomförs ofta i praktiken
med inspiration från olika ansatser eller med tekniker som på olika sätt
och under olika benämningar går igen i de olika ansatserna (jfr Winther
Jørgensen & Phillips, 2000). Skillnaden gentemot tidigare ligger därför
närmast i att resonemanget i detta kapitel främst är teoretiskt. Det rör sig
alltså i princip på en enbart diskursiv nivå, fastän diskurserna i sig betraktas
som materiella, där samhället och samtiden förstås som en pågående såväl
politisk som diskursiv kamp om hegemonin över meningsskapandet. Detta,
i sin tur, artikulerar med faktiska konsekvenser olika mer eller mindre
tillfälliga positioner för olika subjekt.
I det fortsatta kapitlet kommer jag inledningsvis att ge en kortfattad
översiktlig teoretisk bakgrund, som även kopplas till företeelser och
diskurser i nutiden. Därefter presenterar jag i det följande avsnittet några
exempel från läromedlen i fråga, som också de vävs samman med företeelser
och diskurser i sin samtid. Hela detta resonemang knyts sedan på samma
sätt till samhället vid den tidpunkt då kapitlet skrevs, och får avslutningsvis
utmynna i några frågor inför framtiden och pedagogiska utmaningar som
vi står inför idag.

Patriarkatets slut och återkomst i teori och praktik
En utgångspunkt för Wernerssons (2002) projekt var de utbildningssociologiska teorier som vid tidpunkten beskrev det senmoderna samhällets
framväxt och förutsättningar, däribland den spanske sociologen Manuel
Castells (2010) stora millennieverk. I andra bandet, om nätverkssamhället,
förebådar Castells en del samhällsförändringar som enligt honom skulle bli
en konsekvens av den ekonomiska, sociala och teknologiska utvecklingen,
och som sedan dess också helt eller delvis har slagit in, däribland det han
benämner ”patriarkatets slut” (ibid, s. 192). Detta sistnämnda illustreras
till exempel av kvinnors frigörelse och den patriarkala kärnfamiljens
förändrade roll och utseende. Enligt Castells har kärnfamiljen successivt
förändrats efter det att kvinnorna trätt in i offentligheten och arbetslivet,
delvis beskrivet i Tallberg Bromans kapitel i denna skrift. Castells lyfter
också fram den sexuella frigörelsen såsom en kombination av nämnda
sociala, teknologiska och även medicinska utveckling, som har gett kvinnor
ökad kontroll över barnafödandet, vilket till exempel illustreras i Erik
Gandinis satiriska dokumentär The Swedish Theory of Love, som sändes
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i SVT hösten 2016. I filmen framgår det att mannen inte längre är vare
sig nödvändig eller önskvärd ens vid fortplantningen, då sperma i filmen
kan beställas på postorder och insemineras i hemmet av kvinnorna själva.
Detta för associationerna till skönlitteraturens utopiska gynokratier och
matriarkat och andra då det skrevs utopiska framtidskildringar. Vidare kan
dessa förändringar, som Castells förebådar, och vägen till frigörelse inte
minst illustreras av den digitala teknologins betydelse för motståndrörelser
av olika slag, såsom i användandet av sociala medier under ”den arabiska
våren” eller i #metoo-rörelsen.
I samma andetag betonar emellertid Castells att vägen mot frigörelse
varken är rak eller fri från motstånd. I citatet nedan förebådar Castells
även multikulturalismens pågående kris (se t ex Lentin & Titley, 2011), som
vi nu har mött och möter i form av Islamiska Staten och extremhögerns
frammarsch runt om i Europa, samt (det vita) patriarkatets återkomst i
västvärlden, inte minst förkroppsligat av den amerikanske presidenten
Donald Trump.
A fundamentalist restoration, bringing
patriarchalism back under the protection of
divine law, may well reverse the process of
the undermining of the patriarchal family,
unwillingly induced by informational capitalism, and willingly pursued by cultural social
movements. (Castells, 2010, s. 301)
I kapitlet görs alltså utifrån en i grunden intersektionell ansats en avgränsning som särskilt riktar blicken mot genus som huvudkategori och en
övergripande genusordning i svensk kontext (jfr Eilard i Wernersson
2009). I andra sammanhang har jag på motsvarande sätt riktat blicken
mot andra i avhandlingen förekommande kategorier och hierarkier, såsom
barndom/generation respektive etnicitet/en postkolonial ordning (jfr t ex
Eilard i Tallberg Broman, 2011 resp. Carlson & von Brömssen, 2011). Sådana
övergripande samhällsordningar motsvarar enligt mitt synsätt Norman
Faircloughs begrepp diskursordning (se t ex Winther Jørgensen & Phillips,
2000, s. 34 ff ). Med Laclaus och Mouffes terminologi talar man dock hellre
om nodalpunkt(er), som avser ”ett privilegierat tecken kring vilket de andra
tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse” (ibid, s. 35) och som här
fortsatt tankemässigt skulle kunna utgöras av begreppet ”patriarkat” eller
könsmaktsordning.
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Patriarkatets slut i diskursiva konstruktioner i läromedel
Med hjälp av den då halvsekelåriga grundskolans läromedel motsvarande
”första läseboken” för yngre barn, påvisar mina tidigare ovan nämnda
forskningsresultat det som i relation till då gällande läroplansformulering
om att ”skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster”
(Lpo94, s. 6)2 kan benämnas omvänd genushierarki, där flickor är
maskulint tuffa och framåt, medan pojkar är mjuka och feminina. Det
framgår tydligt i avhandlingen hur könsrollerna och könsmönstren i de
analyserade läromedlen i samspel med bland annat rådande generationsordning, har förändrats i takt med samhällsutvecklingen, så som Castells
förut-spår. Kvinnor har under de senaste decennierna successivt flyttat
fram sina positioner och kommit att ta allt större plats inom allt fler
samhällsområden, inte minst utbildningen (jfr Wernersson, 2010, 2006;
Öhrn, 2002). I de analyserade läromedlen visar sig detta närmast i att de
överlämnar ansvaret för sysslor inom hemmets sfär till männen i böckerna,
som i ökad grad positioneras i roller med ansvar för barn och matlagning.
Sammanfattningsvis ges män (patriarkatet) en mjukare framtoning och
pojkar framställs som fortsatt barnsliga och ”pojkiga”, medan flickor blir
allt mindre ”flickiga” i linje med hur flickor i verkligheten uppmanats att
ta för sig och anpassa sig till manliga ideal (jfr Wernersson, 2010; Öhrn
2002). Utbildningsmässigt har flickor också presterat bättre i grundskolan
än pojkar, åtminstone sedan slutet av 1980-talet (SOU 2009:67; Skolverket
2006:287) och idag gäller detta alla ämnen utom idrott och hälsa (se t ex
Wernersson, 2014). Parallellt har pojkar/män halkat allt mer på efterkälken
(Wernersson, 2014, 2010, 2006, 2005; Björnsson, 2005), såsom också
redogörs för i Tallberg Bromans kapitel i denna antologi, delvis på grund av
normerande maskulinitetsideal som också blir synliga i läromedlen, och som
i verkligheten formas inom ramen för grabbiga så kallade antiskolkulturer
(jfr t ex Öhrn, 2015; Wernersson, 2010, 2006, 2005; Björnsson, 2005) med
ursprung i antiintellektuella arbetarklasspräglade ideal, som med tiden
spritts till pojkar i allmänhet.
Ett exempel på det grabbiga perspektivet, som är särskilt intressant
med tanke på att detta antologikapitel skrivs under hösten 2017, mitt
under den pågående #metoo-debatten, är ett kapitel i en läsebok av en
välkänd barnboksförfattarinna (Brännström Nilsson, 1999) som citeras i
inledningen till min avhandling (Eilard, 2008, s. 19; jfr även Eilard 2009,
2004). Kapitlet togs sedermera bort i en reviderad upplaga av läseboken.
Det kan ses som ett exempel på hur forskningsprojektet i fråga har bidragit
2

Formuleringen är densamma i nuvarande läroplan (Lgr11, s. 8)
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med att dra ett litet strå till stacken i det pågående stora jämställdhetsarbetet.
Läsebokskapitlet berättar om tre små pojkar som ska hämta den ene
pojkens kvarglömda gymnastikskor i ett omklädningsrum, som när de
kommer dit är fullt av något äldre ”nakna tjejer” (Nilsson Brännström,
1999, s.77) och som också illustreras av tre tecknade bilder av unga flickor
endast iklädda trosor och bh eller förföriskt insvepta i badlakan (ibid, s.
76-78). Pojkarna hittar skorna ”under ett par trosor”, (ibid, s. 78) springer
ut på skolgården, där de ”flämtade efter luft” och ”vrålade”: ”Wow/…/ Såg
ni! Vilka bröst!” och ”Jag har aldrig sett så stora!” (ibid, s. 78-79) I ett par
andra kapitel i samma bok (ibid, s. 116-123) trakasseras en yngre pojke av
två äldre pojkar. Det framgår på annat håll i boken att den trakasserade
pojken, som vid tillfället sitter och läser på en bänk bredvid bokens ena
huvudperson, flickan Moa, är av judisk bakgrund och han gestaltas som
en bildad plugghästkarikatyr med små runda glasögon. Mobbarna tar hans
bok och kallar honom ”Einstein”: ”Öh, kolla, Einstein har fått en brud”
(ibid, s. 117 ff ). Då dyker en liten svart pojke upp och ropar till de stora
pojkarna: ”Kaxar du med min brud va? /…/Det är min tjej, och den som
kaxar med henne åker på stryk. Fattar du?” (ibid, s. 119). Såsom framgår
av denna korta återgivning av en liten del av innehållet inklusive några
citat ryckta ur den aktuella läseboken, är det ett grabbigt språk som vid
millennieskiftet används tillsammans med en objektifierad och sexualiserad
bild av unga flickor, redan i första klassens läsebok, och som också framgår
knyter an till vissa karaktäristiska etniskt och/eller kulturellt stereotypa
maskulinitetskonstruktioner, däribland den afrikanske flyktingpojken och
den hånade plugg-hästen. Stereotyper grundar sig vanligtvis i en realistisk
om än grovt förvrängd bild av verkligheten, som i de här fallen kan knytas till
skolans ovan nämnda maskulinitetsideal och antipluggkulturer. Samtidigt
ska det tilläggas att den här läseboken sannolikt utifrån sin (författar)
generations tolkning av jämställdhet snarast utgör ett, om än misslyckat,
välvilligt försök att uppfylla den dåvarande läroplanens krav om att
”motverka traditionella könsmönster” (Lpo94, s. 6) samt verka för kulturell
mångfald.3 Jämställdhet förefaller då uppfattas som ett slags frigjordhet på
manliga villkor. Vid denna tidpunkt talas det i samhället om ”girl power”,
förkroppsligat genom småflicksidolerna Spice Girls, samtidigt som de
successivt alltmer vulgära dokusåporna gör sin entré i svensk tv och blir en
3

Det intressanta är att reaktionerna på kapitlet inte kom förrän med den efterföljande
föräldragenerationen, det vill säga i slutet av det nya millenniets första decennium (se t
ex Johannisson, 2008a; Johannisson & Efendic´, 2008), då kapitlet redan var borttaget
ur den senare upplagan av boken. Det skedde i form av en intensiv debatt i såväl mer
traditionella medier som i de då helt nya sociala medierna på Internet, t ex bloggar och
hemsidor (jfr t ex fotnot 5 i Carlson & von Brömssen, 2011, s. 17).
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väg till kändisskap. I läseboken ges det även uttryck för ett inkluderande
perspektiv, exemplifierat av att den svarte flyktingpojken är i ett förhållande
med bokens huvudperson, flickan Moa, vilket kan betraktas som ett tecken
på global och gränsöverskridande kärlek, såsom i senare Reinfeldtsk anda
(se t ex Rosén, 2014). Bokens manliga huvudperson, pojken Mille som glömt
kvar sina gympaskor i omklädningsrummet, ger i kontrast till de klass- och
kulturpräglade maskuliniteter som framhävts i det här beskrivna kapitlet,
för övrigt uttryck för en helt annan mjuk, snäll och pojkig maskulinitet.
Med andra ord finns det skiftande identifikationsmöjligheter och läseboken
i fråga kan således påstås både uppfylla och bryta mot läroplanens krav (se
t ex Johannisson, 2008b).
Allteftersom jämställdheten förankrats och integrerats i offentligheten
och uppmuntrat män att träda in i det som traditionellt sett varit kvinnliga
domäner, har också en attityd och diskurs som förringar och förlöjligar män
i allt högre grad gett sig till känna och börjat tillåtas i samhället. Detta kan
enligt Eilard (2008) noteras redan i läromedel utgivna under 1970-talet, det
vill säga i princip från och med det år (1969) då jämställdhetsbegreppet
för första gången nämndes i grundskolans läroplan (Lgr69), i ett därefter
successivt förlöjligande av män och i barnsliga pojkar, parallellt med att
flickor framställts som mer vuxna eller tonåriga. Även detta kan jämföras
med den beskrivning av motsvarande tendenser som ges i Tallberg Bromans
kapitel.
Föreställningen om en omvänd genushierarki och ett därmed potentiellt omvänt förtryck kommer även till uttryck, och då i förstärkt form, i en
senare granskning av kemiläromedel för årskurs 4 och 5, som genomfördes
av Skolinspektionen (2011:1) under år 2010. Jag medverkade alltså själv i
denna granskning inom ramen för min dåvarande tjänst som utredare
vid myndigheten och i projektledningen för granskningen i fråga. De
enskilda läromedelsanalyserna, som sammanställdes av projektledningen,
genomfördes huvudsakligen av externa granskare. I granskningsresultatet
beskrivs en historisk förskjutning av makt från man till kvinna, som tydligt
kommer till uttryck i illustrationerna i de senast utgivna läromedlen i det
materialet och som kan exemplifieras av en specifik illustration i Boken om
fysik och kemi (Persson, 2004, s. 4-5). Illustrationen visar med förankring
i dåvarande kursplans målformuleringar en schematisk bild över fysikoch kemiämnets vetenskapshistoriska utveckling, som sträcker sig från
stenåldern till vår tid. Det börjar med en stenåldersfamilj och slutar
med en modern kvinnlig kärnfysiker, närmast efter en bild föreställande
Marie Curie, på krönet av den vetenskapliga utveckling som hela bilden
ifråga avser att illustrera. Häremellan uppträder tre män som har getts
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historiska positioner som förmoderna vetenskapsmän, närmare bestämt en
upplysningsfilosof, en arabisk alkemist och en grekisk filosof. Rapporten
beskriver det som att män är ”förpassade till historien” (Skolinspektionen,
2011, s. 33) medan kvinnorna får representera samtiden och framtiden.
Visserligen är antalet män på bilden i fråga liksom överlag i de analyserade
läromedlen fler till antalet än kvinnorna, såsom också har varit fallet både i
tidigare och senare större och mer omtalade läromedelsgranskningar (se t
ex SVT, 2016; SOU 2010:10, 33; Berge & Widding i Skolverket, 2006: 285),
men Skolinspektionen hänvisar även till en kvalitativ analys, som också
styrks av andra bilder i materialet. Här handlar det dock inte om mjuka
män, utan om att män avbildas och/eller kan uppfattas som primitiva, till
exempel bilder av män i avlägsna icke-västerländska kulturer eller män på
historiska bilder. Framför allt kan detta exemplifieras av en tecknad bild av
en jättelik stenåldersman med bister uppsyn, som på en annan illustration
i samma bok avbildas bredvid en person som mest liknar en ung sportig
flicka eller tonåring med cykel och cykelhjälm (Persson, 2004, s. 10-11),
men som har både androgyna/icke-binära och kulturellt hybrida drag. Den
betydelse som genereras ur dessa båda bilder är utan tvekan mer snäv och
stereotyp avseende mannen och i högsta grad öppen, tillåtande och flexibel
då det gäller flickgestalten. Just denna snävare ram för manlighet diskuteras
för övrigt i journalisten Fredrik Önnevalls program ”Bästa mannen” som
under hösten 2017 sänds i SVT1. Män i det aktuella läromedelsmaterialet
är härutöver främst representerade i hantverkar- och arbetarklassyrken,
medan kvinnor alltså positioneras som akademiker/forskare eller som,
ibland kända, idrottskvinnor. Men båda könen kopplas också till sådant
som traditionellt uppfattas som manliga respektive kvinnliga attribut eller
aktiviteter, för pojkarnas del till exempel äventyr, sport och idrott och när
det gäller kvinnor/flickor, till exempel hushållsgöromål och smink. Det
finns med andra ord tydliga tecken på konkurrerande diskurser inom
ramen för genusordningen i det analyserade läromedelsmaterialet i form
av både omvända könshierarkier och kvarlämnade spår av mer traditionella
genusattribut både då det gäller manlighet och kvinnlighet. I en bemärkelse
illustrerar detta mångskiftande positioner och identifikationsmöjligheter för både pojkar och flickor. I ett annat avseende förpassar det alltså,
såsom Skolinspektionen skriver, pojkarna till historien och därutöver
till traditionellt sett underordnade positioner och sysslor, medan flickor
implicit förbereds för en karriärväg uppåt och framåt.
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Patriarkatets återkomst
Att samhällsförändringar syns i skolans läromedel är i sig inget anmärkningsvärt, tvärtom är läromedelstexter ju produkter av sina specifika
historiska kontexter, på samma sätt som skolan i sig är en del av samhällskontexten. Att vissa diskurser har spritt sig så att de även kommer till
uttryck i läromedel för yngre barn, kan däremot ses som ett tecken på
att det handlar om väl etablerade för-givet-tagna diskurser i samhället
eller kulturen för övrigt. Det som är intressant i det här sammanhanget
är alltså att samtida mönster vid en noggrann granskning och med viss
historisk tillbakablick kan framstå som tydligare i dessa läromedelstexter
än i den samtidsblinda omgivningen, vilket inte minst kapitlet från omklädningsrummet är ett tydligt exempel på, samt att läromedlen därmed i
viss mån kan vara förebådande och analyserna av dem uppfattas som
provocerande. I vissa länder kan det rent av vara förknippat med livsfara
att ägna sig åt läromedelsanlys, vilket exempelvis en ung kvinnlig turkisk
doktorand efter sin presentation på 2017 års IARTEM4-konferens (se
Agcihan, 2017) blev uppmärksammad på av en äldre konferensdeltagare.
Hon hade då gett en rad kritiska och anmärkningsvärda exempel på
konservativt patriarkala strukturer i sitt hemlands motsvarighet till SFIläromedel, vilket sannolikt inte skulle ha uppskattats av president Erdoğan.
I det svenska samhället har förlöjligande diskurser och negativa
nedlåtande attityder riktade mot män blivit allt mer påtagliga och vanligt
förekommande under senare år, till exempel hånandet av den så kallade
Dylanmannen (se t ex Hultqvist, 2016) i kölvattnet av uppståndelsen kring
nobelprisvinnaren i litteratur hösten 2016 samt hos unga feminister som i
det rådande samhällsklimatet offentligt tillåts säga att de ”hatar män” (se t
ex Hansson, 2017; Schreiber, 2017). Det har i den allmänna debatten vidare
skapats en diskurs om ”primitiva män”, att jämföras med de nämnda bilderna
av män i de läromedel som granskades av Skolinspektionen, och där vissa
grupper av män i ibland föraktfulla ordalag beskylls för att vara orsak till
patriarkatets återkomst i olika form. Det gäller exempelvis nyanlända unga
män och (unga) män från patriarkala kulturer i förorterna samt obildade
(vita) arbetarklassmän på landsbygden och i avfolkade bruksorter, det
vill säga män som förutspås att aldrig få plats vare sig på arbets- eller
familjemarknaden (jfr t ex Cardelús, 2017; Heberlein, 2016; Sampson, 2016).
Dessa män utpekas som en riskgrupp i form av ett manligt proletariat, eller
prekariat, i likhet med hur det faktiskt har skildrats i skönlitteraturen och
4
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med risk att radikaliseras och hamna i extrema våldsbejakande rörelser.
Men så vinner Donald Trump det amerikanska presidentvalet och blir
USA:s president, ett sexistiskt och rasistiskt språkbruk till trots, och ett
år senare rullar den stora #metoo-vågen in med efterföljande vittnesmål
från olika branscher, som visar att en sådan jargong tydligen omfattar män
i allmänhet, det vill säga så kallat kulturella och bildade vita medel- och
överklassmän, däribland jurister (se t ex SvD Kultur, 2017) och (svenska)
män som säger sig vara feminister (se t ex Sundvall, 2017). För att inte tala
om den så kallade kulturprofilen i Svenska akademins närmsta krets som
kommer att bli kulmen på det hela. Sammantaget för allt detta närmast
tankarna till Gudrun Schymans (2002) då en gång så kontroversiella och
kritiserade ”talibantal”:
/…/Men just nu tänker jag uppehålla mig en
stund vid det krav på förändring som växer
ur det mest universella förtrycket av dem alla.
/…/ det förtryck som format och präglat varje
klassamhälle och anpassat det till sina villkor:
kvinnoförtrycket. Det tar sig många uttryck.
Diskrimineringen och kränkningarna ser
olika ut beroende på var vi befinner oss. Men
det är samma norm, samma struktur, samma
mönster, som upprepas så väl i talibanernas
Afghanistan som här i Sverige. (Schyman, 2002,
min kursivering)
Risken är att #metoo-vittnesmålen i förlängningen odlar och förstärker
ett allmänt manshat (se t ex Wiman, 2017) som i sin tur gör att antalet
arga, förtvivlade och räddhågsna unga män växer såväl i som utanför
utanförskapsområdena. Gynokratin eller matriarkatet är visserligen ännu
skönlitterära utopier, men som den finska sociologen Suvi Keskinen (2013)
visar i en artikel om antifeminism i den finska extremhögerns retorik, har
det hon kallar maskulinitetens gränsvakt icke desto mindre redan vaknat av
att (de vita) männen känt sig hotade av feminismen, HBTQ-rörelsen och
invandringen. Detta kommer enligt Keskinen till uttryck i det rasistiska,
sexistiska och bildningsföraktande språkbruk, som extremhögern, och
uppenbarligen även den amerikanske presidenten, använder sig av, och
som (re)producerar patriarkalt förtryck i form av det som skulle kunna
kallas den förlöjligade och föraktade ”vite mannens revansch” (Poohl, 2016).
Denna tendens och motreaktion kunde alltså redan förutses i den diskurs
om primitiva män som kan skönjas i läromedlen i Skolinspektionens
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granskning såväl som i motsvarande samhällsfenomen, grundade i unga
pojkars antiskolkultur, sjunkande skolresultat och den därmed successiva
utslagningen av vissa grupper pojkar/män som pågått och uppmärksammats
under minst ett par decennier (se t ex Wernersson, 2010, 2006, 2005) och
redan dessförinnan av Wernersson (1977) själv.

En pedagogisk utmaning: Nu ska pojkarna (upp)fostras!
Samhällsförändringar av olika slag påverkar såväl genusordningen som
behoven av utbildning, skriver Wernersson (2014) i ett kapitel i lärarutbildningens grundbok. Det finns också anledning att fråga sig vilket
ansvar lärarutbildningarna har, när nu röster i samhället höjs för att pojkar
minsann ska (upp)fostras, ungefär som under historiens gång har varit
fallet med arbetarklassen och invandrarna. Exempelvis nåddes jag under
#metoo-kampanjen av ett utskick från den för mig dittills okända digitala
nätaktiviströrelsen ”Folkrörelsen Skiftet”, som i och för sig i ett som det
förefaller gott och partipolitiskt oberoende syfte säger sig vilja mobilisera
”människor som förvarar ett rättvist, hållbart och demokratiskt Sverige”
(Skiftet, 2017) och verka för att alla ska få en röst i samhället samt för
att politiker och lobbyister ska ställas till svars. Men tonen och vissa av
formuleringarna i uppropet (ibid) är icke desto mindre problematiska:
Aldrig igen, lär killarna i skolan att inte trakassera tjejerna!
Lär pojkarna hur man beter sig!
Det vi måste göra nu är att se till att framtidens
män (de som nu är pojkar) tidigt lär sig att det
inte är okej att behandla en kvinna illa. /…/
Därför behövs det skrivas in i läroplanen att
alla elever i Sverige ska utbildas i hur man beter
sig respektfullt, då samhället i stort har misslyckats med att få män att respektera kvinnor.
Citaten lyfter frågor om både diskursiv formuleringsmakt och vem som ska
bära ansvaret för det som framkommit i såväl forskningen som praktiken
om pojkars och unga mäns situation i förskolan och skolan, jämför till
exempel även här med Tallberg Bromans kapitel i denna skrift. ”Trots
allt tal om manlig dominans” är männen för närvarande enligt en artikel
i Pedagogiska magasinet ”förlorarna i dagens utbildningssystem” (Cardelús,
2017), vilket också torde ha framgått i det här kapitlet. Risken är såsom
sades i något sammanhang under den pågående #metoo-debatten, att de
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verkliga förövarna när det hela ebbar ut sannolikt kommer att återgå till sitt
gamla vanliga beteende, medan många andra justa pojkar och män kommer
att känna sig villrådiga, ängsliga och osäkra. Det gäller inte minst de unga
pojkar till vilka den barska tonen i citaten ovan riktats. Skolan har dock
ett kompensatoriskt uppdrag, som inte får glömmas bort, och som innebär
att skolorna och lärarna ska kunna ”identifiera och stötta de individer och
grupper som har det svårt, oavsett om dessa sägs komma ur en tidigare
priviligierad kategori eller samhällsordning” (ibid; jfr även Wernersson,
2010). Vilket ansvar vilar till exempel på skolor och förskolor, då
normbrytande pojkar, såsom lyfts fram i Tallberg Bromans kapitel, på olika
sätt inte får det stöd de behöver? Och vilket ansvar hade skolorna och lärarna
för den grabbiga läromedelstext som en del av dagens 20-årsgeneration
fick läsa i första klass, och andra motsvarande läromedelstexter (jfr t ex
Skolinspektionen, 2012:9, s. 30), samt vilka konsekvenser kan det inom
ramen för det allmänna mediebruset tänkas ha fått för vissa pojkar/ män i
de ovan nämnda riskgrupperna?
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Till Inga. 							
Alla är beroende av den gemensamma kunskapsmassan för att
förstå och för att komma vidare. Att kunna förbli ”sig själv” och
samtidigt vara en fungerande del av, inte en utan många olika,
grupper är också i sig en kunskap som måste tränas och övas.
Den erfarna läraren i förskola, fritidshem och
skola måste lita till sin egen bedömning av hur
balansen ska se ut i varje konkret situation.
Det magiska tricket är att samtidigt stärka och
respektera barn/elever som unika individer och
stödja deras kollektiva tillhörighet och förmåga
till samspel (Wernersson 2011 s. 176).
Med detta citat avslutar du den bok som vi tillsammans gav ut för
ett antal år sedan, en bok om lärares strävan att i sin undervisning i
förskola, fritidshem och skola navigera mellan individ och grupp
(Nielsen, Hansen Orwehag, Johansson, Lundström, Wernersson
& Vikström, 2011). I arbetet förhöll vi oss till samhällsuppdrag,
värderingar och pedagogiska strömningar. Bland annat såg vi en
ökad fokusering på individen, såväl i skolan som i samhället i
stort, och vi frågade oss om det skedde på bekostnad av gruppen.
Vi funderade också över gruppens styrkor för de enskilda
individernas utveckling och lärande, liksom vad individen går
miste om när gruppen fokuseras. Dessutom utgjorde vårt arbete
med boken en inspirerande källa till gemensam reflektion över
gruppens betydelse för individen. Nu, några år senare, med
avstamp i tidigare gjorda reflektioner och analyser, fortsätter
vi här att utforska den ständiga frågan om individ och grupp.
Denna gång har vi valt att särskilt rikta oss mot gruppen och
dess innebörd och betydelse i lärares undervisning.
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Människan – en halvö
En inspirerande bild av människan mellan sig själv och gruppen, mellan
ensamhet och gemenskap, lånade vi från Amos Oz redan i vår första bok.
Han skriver, med hänvisning till John Donne: ”Ingen människa är en ö”,
men tillägger:
… men alla är vi halvöar, kopplade till fastlandet
men till hälften vända mot havet, till hälften
bundna till familj och vänner och kultur och
tradition och land och nation och kön och
språk och mycket annat, och till hälften vända
mot havet och ensamheten. (Oz, 2006, s.36)
Med referens till den liknelse som Oz använder kan vi säga att för läraren1 i
förskolan, fritidshemmet och skolan är det nödvändigt att kunna navigera i
en omväxlande skärgård, men också att kunna stå stadigt på fasta land. För
vad det i praktiken handlar om är det till synes motsägelsefulla uppdraget
att i undervisningen samtidigt se till varje enskild individ och till den helhet,
den grupp eller klass som denna tillhör. Å ena sidan en mängd enskilda
individer, alla med olika förmågor, med olika upplevelser som påverkat
dem och med olika drömmar för framtiden. Å andra sidan en samling
barn eller ungdomar som behöver få hjälp att skapa en trygg, men också
dynamisk grupp för lärande och samspel. Dessutom bör denna grupp vara
förankrad i den kultur och tradition som utbildningen står för. I denna ofta
stormiga skärgård ska läraren främja lärande där individen och gruppen ska
stimuleras att utveckla värden och kunskaper.
I detta kapitel diskuterar vi kunskaper och kunskapande i förhållande
till individ och grupp. Vilka föreskrifter finns i styrdokumenten? Vi dröjer
oss också kvar vid hur läraren, i sin undervisning, kan främja elevernas
kunskapande? Hur möter läraren de enskilda eleverna och hur kan läraren
utnyttja gruppdynamiken? Och, inte minst viktigt, hur kan läraren skapa
trygga grupper där varje elev får lära och utvecklas harmoniskt och där ingen
blir utanför och tappar landfästet? Slutligen knyter vi ihop detta genom att
1

I texten används genomgående beteckningen lärare, oavsett om den verksamhet som
avses är skola, fritidshem eller förskola.
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belysa undervisningen i lärarutbildningen – hur kan studenterna hitta sina
segelleder och ankarplatser i fritidshemmet, skolan och förskolan?

Kunskap för livet – kunskap i utbildningen
I kunskapens värld är ingen av oss en ö. Vi är alla halvöar. Vi övertar kunskap
från generationer före oss, men också från vår samtid och våra jämnåriga, och
vi sticker nyfiket ut mot det spännande okända. De kunskaper och värden
eleverna utvecklar blir alltså gemensamma, de är en del av kulturarvet och
av den aktuella gruppkoden. Men de blir också enskilda på grund av olika
fallenhet och intressen.
Men vad menar vi med kunskap och hur kan kunskap beskrivas
eller definieras? Aristoteles skiljer mellan episteme och techne, vetenskaplig
kunskap respektive yrkeskunskap (Gustavsson, 2002; Liedman, 2001). I vår
tid använder vi uttrycken teoretisk och praktisk kunskap. Ytterligare ett sätt
att uttrycka dessa kunskapsformer är, med hjälp av engelska know that, alltså
”veta”, respektive know how, ”kunna”. Med sådana uttryck ger vi sken av att
teoretisk och praktisk kunskap finns oberoende av varandra, kanske till och
med utesluter varandra. Vi talar också gärna om människor som teoretiskt
lagda eller praktiska. Men frågan är om rent teoretisk kunskap kan finnas.
Eller rent praktisk. Hur vi förstår världen, människorna och oss själva, den
teoretiska kunskapen, påverkar naturligtvis vårt sätt att handla. Och på
motsvarande sätt stöder sig den praktiska kunskapen på vår förståelse av
världen, människorna och oss själva.
Aristoteles beskriver ytterligare en kunskapsform som han benämner
fronesis. Det han då avser skulle kunna kallas ”klokskap” eller praktisk
klokhet, en kunskap som vi tillägnar oss genom lång erfarenhet och som
vägleds av värderingar och etiska ställningstaganden. Det är denna klokskap
som hjälper oss att hantera de olika situationer vi hamnar i och att förhålla
oss till våra medmänniskor på ett gott och moraliskt sätt.
Ett annat sätt att beskriva vad kunskap kan vara är de så kallade
”fyra F-en”, fakta-, förståelse-, färdighets- och förtrogenhetskunskap. De
uttrycktes första gången i Skola för bildning (SOU 1992:94), Läroplanskommitténs betänkande inför Lpo 94, men återfinns också i de senaste
läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11,
2017) respektive förskolan (Lpfö 98, 2016). Faktakunskap är de byggstenar
som tillsammans skapar en bild av världen och människorna. Fakta av alla
slag kan idag snabbt och lätt hämtas från internet. Men att hämta fakta
från nätet är inte samma sak som att ha faktakunskap. På nätet finns
information, kunskap finns hos människan. Förståelsekunskap, den andra
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kunskapsformen, innebär till exempel att kunna se sammanhang och
mönster och att kunna förklara hur något fungerar eller ska användas.
Färdighetskunskap handlar om att kunna göra olika saker, såsom att kunna
räkna eller berätta något muntligt eller skriftligt, kunna sjunga en sång
eller baka bullar. Förtrogenhetskunskap slutligen, benämns ibland ”den tysta
kunskapen”, en kunskapsform som är nära förbunden med våra sinnen.
Vi hör på rösten om en människa är glad eller ledsen, vi känner på lukten
om någon är rädd, vi känner med smaken om mjölken har surnat, vi ser
plötsligt hur ett arbete ska utföras på enklast och bästa sätt.
Dessa fyra kunskapsformer samspelar med varandra och bidrar
tillsammans till varje människas personliga kunskap. De är också tydligt
synliga i de nu aktuella läroplanerna för förskola och skola, till exempel i
syftesformuleringarna för förskola, förskoleklass och fritidshem eller i de
betygskriterier som anges för grundskolan. Här är några exempel för att
illustrera detta:
Förskolan ska bland annat sträva efter att alla barn utvecklar sin
förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva
olika lösningar av egna och andras problemställningar. (Fakta, förståelse
och färdighet, men även förtrogenhet, behövs i denna utveckling.)
Undervisningen i förskoleklassen, liksom i fritidshemmet, ska bland
annat syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och
skrift/med språkliga uttrycksformer/i olika sammanhang och för skilda
syften. (Här fordras ett samspel mellan de fyra kunskapsformerna.)
För högsta betyg i hem- och konsumentkunskap i årskurs 6 fordras
bland annat att eleven kan:
•
•
•

tillaga enkla måltider. (Här behövs färdighetskunskap, men också
fakta och förståelse, och på sikt förtrogenhet.)
använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och
säkert sätt. (Här är alla fyra kunskapsformerna synliga.)
föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
(Även här finner vi de fyra F-en.)

Synen på kunskap och olika kunskapsformer har inte ändrats särskilt
mycket på de dryga 2000 år som gått sedan Aristoteles tid. Vi kan se
tydliga paralleller mellan episteme och fakta- och förståelsekunskap. På
samma sätt ser vi likheten mellan techne och färdighetskunskap. Det finns
också en linje från fronesis till förtrogenhetskunskap. Båda är ofta tysta i
bemärkelsen outtalade kunskaper, båda byggs upp av erfarenhet, båda avser
hur man handlar rätt mot de människor man möter eller när man ställs
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inför oväntade eller tveksamma situationer. Om detta talar läroplanernas
föreskrifter om normer och värden i undervisningen. Tydligt synligt blir
det i syftesformuleringarna för fritidshemmet och förskoleklassen, där
undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att ”skapa
och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt
och empatiskt förhållningssätt” (Lgr 11, 2017).
Men till skillnad från förtrogenhetskunskapen har fronesis en tydlig
politisk tyngd på det sättet att där ingår etiska och politiska ställningstaganden, hur ska man bemöta och behandla människor, hur vill man att
samhället ska utvecklas, hur ser man på kunskap och sanning? I en tid när
information om nästan vad som helst finns tillgänglig på nätet, och när
”alternativa fakta” och ”fake news” blivit vardagsbegrepp, är den kritiska
blicken på tillgängliga fakta nödvändig. Den demokratiska utbildning som
förskolan, skolan och fritidshemmet ska ge innehåller denna kritiska blick,
och den utgår framför allt från etiska och politiska ställningstaganden.
Ofta hävdas det att vi lever i ett högteknologiskt kunskapssamhälle
men, som vi redan påpekat finns det anledning att skilja mellan information
och kunskap. Kunskap finns hos människan, men människan kan omvandla
information till kunskap. Kunskapen är personlig, både på det viset att var
och en av oss har sin egen kunskap som utgör en del av det egna livet, och på
det viset att en människas kunskap är resultatet av hennes egen, personliga
kunskapsprocess. Men denna lärprocess, eller detta kunskapande, är
samtidigt en kollektiv process (Liedman 2001). Vi är sociala varelser som
lär tillsammans, hjälper varandra, utmanar varandra, tävlar med varandra
och gläds åt att kunna visa våra erövrade kunskaper för varandra. Och för
ett framgångsrikt lärande behöver vi alltså utveckla vår sociala förmåga.
Men kunskaperna må ha kommit till i ett gemensamt lärande, det är inte
gruppen som lär, det måste varje person själv göra.

Gruppen och individerna i styrdokumenten
I en analys av läroplanstexter och övriga styrdokument för de senaste dryga
femtio åren med avseende på förhållandet individ och grupp kan man
urskilja tre olika utvecklingslinjer för de tre områdena förskola, fritidshem
och (grund)skola. Det gäller dels hur förhållandet som sådant skrivs fram
inom respektive område, dels hur detta förhållande förändrats över tid.

Skolan
I grundskolans första läroplan, Lgr 62 (1962), finns en mycket stark betoning
av arbete i grupp som en av fyra huvudsakliga arbetsformer, vid sidan av
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klassundervisning, gruppundervisning (klassundervisning i mindre grupp)
och individuell undervisning. Grupparbetet lyfts fram som en mycket
central och viktig arbetsform som, om det byggs upp systematiskt och lärs
ut succesivt till eleverna, resulterar i både fördjupade kunskaper och mer
utförlig behandling av lärostoffet, men bidrar samtidigt också till elevernas
motivation och till att lära ut förmåga till samarbete och främja gemenskap.
Med andra ord, arbetsformen motiveras såväl med kunskapsmässiga som
sociala argument. Påtagligt är också att arbetsformen förordas i princip i
samtliga kursplaner för de obligatoriska ämnena.
Men redan i den därpå följande läroplanen, Lgr 69 (1969), kan vi
konstatera att grupparbete visserligen finns kvar, men nu betecknas som
”ett viktigt komplement” till övriga arbetsformer och dess funktion är
inte lika utförligt beskrivet. Kunskapsutbytet för eleverna betonas inte
så tydligt, men inte heller samarbetsträning och gemenskap. Istället lyfts
flera mer individinriktade aspekter fram, som möjlighet till kontakt
med andra, till social utveckling, till arbetsmotivation för den enskilde
och till individualisering av arbetet när man inom gruppens ram arbetar
självständigt och intressestyrt.
Läroplanerna från Lgr 80 (1980) och framåt tar generellt sett i allt
mindre utsträckning upp anvisningar för hur undervisning ska bedrivas rent
konkret i klassrummet. Grupparbete som företeelse och undervisningsform har i princip helt försvunnit. Begreppet ”grupp” handlar oftast snarare
om utsatta grupper i samhället än undervisningsinriktade sådana, även om
det i några fall tas upp samhälleligt inriktade sociala syften som ett skäl
för gruppinriktat arbete. När undervisningsgrupper i övrigt berörs, handlar
det om sammansättning av grupperna, inte om deras arbetsformer eller
om kunskapsinriktade syften, och det varnas också för de nackdelar och
de negativa sociala konsekvenser som grupperingar av elever med behov av
särskilt stöd kan medföra. I Lpo 94 (1994) är användningen av begreppet
grupp mycket sparsam, men likartat det förhållningssätt som introducerades
i Lgr 80. Främst gäller det att se utanför ”den egna gruppen” och utveckla
solidaritet och ansvar gentemot andra samt aktivt motverka trakasserier
och förtryck av individer eller grupper. Läraren åläggs också ett ansvar för
att ”tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i
den egna gruppen”. Inte heller revideringen av läroplanen 1998, som innebar
att även förskoleklass och fritidshem inkluderades i läroplanen, har någon
annorlunda framskrivning av gruppens roll.
I den nu gällande läroplanen Lgr 11 (2018) finns i princip samma
användning av gruppbegreppet som i Lpo 94. Inga referenser till grupp
som undervisningsform förekommer. Däremot betonas individen betydligt
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starkare än tidigare i skolans uppdrag, i uttryck som ”individens frihet
och integritet”, ”individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans
och ansvarstagande”, ”främja lärande där individen stimuleras att inhämta
och utveckla kunskaper och värden” och ”hänsyn till varje enskild individs
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. När grupp[er] omnämns i kursplaner är det ställt i kontrast till individen, som ”påverkan på
individers och gruppers konsumtionsvanor” eller ”hur individer, grupper
och samhällen kan förebygga risker”.

Förskolan
Under förskolans tidiga historia (se t ex. Johansson, 1992; Moberg, 1945;
Tallberg Broman, 1991) betonades ofta skillnaderna gentemot skolan.
Gruppen och det sociala lärandet framhölls som viktiga beståndsdelar
i barnträdgårdens verksamhet. Men när vi kommer fram till det första
egentliga centrala styrdokumentet för förskolan, de arbetsplaner som följde
på Barnstugeutredningens betänkande (SOU 1972:26/27), kan vi finna en
påtaglig inriktning mot det enskilda barnet. Individen i gruppen betonas
starkt; det är individen som fokuseras och lärarens uppgift är att avläsa hur
barnet fungerar i en gruppmiljö. Gruppen ska ge känslomässig trygghet och
omvårdnad åt individen och barnet ska se till de vuxna för att lära sig hur
en grupp fungerar och hur samarbete går till. Gruppen blir snarast en form
av bakgrund till individen, genom att utgöra den miljö där det enskilda
barnet observeras (Arbetsplan för förskolan 1, 1975). Varför barnet behöver
ingå i en grupp diskuteras inte och de åtgärder som föreslås för att främja
barnets utveckling är riktade enbart mot individen, aldrig mot gruppen.
(Arbetsplan för förskolan 2, 1975).
När vi når fram till Pedagogiskt program för förskolan, utfärdat av
Socialstyrelsen 1987, har bilden förändrats. Fokus har här flyttats från den
tidigare planens inriktning på individen, med gruppen som en kuliss mot
vilken man mätte barnens grad av anpassning, till en balans mellan individ
och grupp, där individen fortfarande har stor plats, men där gruppens roll i
individens utveckling behandlas och betonas. Grupp och individ ses därvid
som två sammankopplade fenomen. Gruppen som sådan och dess liv och
utveckling lyfts fram och görs till föremål för pedagogiska överväganden,
samtidigt som de grundläggande pedagogiska teorierna förskjuts från den
individinriktade dialogpedagogiken till, som det uttrycks i programmet,
”generella teorier och kunskaper om barns utveckling och livsvillkor” (s.
14), som innefattar teorier om mänskligt samspel i grupp som drivkraft för
utveckling.
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Denna förskjutning från det enskilda barnet till individens roll i gruppen
fortsätter ytterligare i den Läroplan för förskolan som utfärdas första gången
1998, efter att ansvaret för förskolan förflyttats från Socialstyrelsen till
Skolverket. I Lpfö 98 (2016) betraktas lärandet främst som socialt, att
barnet/individen ska fungera enskilt och i grupp, göra framsteg, övervinna
svårigheter, få uppleva sig vara en tillgång i gruppen, hantera konflikter,
förstå rättigheter och skyldigheter, ta ansvar för gemensamma regler
samt att bygga upp varaktiga relationer och känna trygghet i gruppen. I
läroplanen beskrivs att lärande i förskolan sker i samspel vuxen–barn och
i barngruppen där barn lär av varandra och vidare att barngruppen ska
ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Samtidigt finns
något av en motsatt trend i riktning mot individualiserat lärande i senare
års betoning av sådana områden som (förberedande) läs-, skriv- och
matematikutveckling.

Fritidshemmet
Fritidshemmet hade inga egna styrdokument förrän Pedagogiskt program
för fritidshem kom 1988. Fram till dess betraktades fritidshemmet
snarast som en del av förskolan och förskolans pedagogik och löd under
samma styrning. Men i och med det pedagogiska programmet skrevs
fritidshemmets pedagogiska särart fram. Från början slås fast att den
pedagogiska verksamheten i fritidshemmet har gruppen som sin bas och
utgångspunkt och detta består fortfarande i de nu gällande styrdokumenten.
Den teoretiska grunden är en syn på barns lärande och utveckling som
utgår från att detta sker i interaktion med andra och kamratgruppen spelar
då en avgörande roll, såväl i barns identitetsutveckling och socialisering,
som i deras demokratifostran. Gruppens centrala roll framhävs ytterligare
i det pedagogiska programmet (1988) genom att texten oftast använder
pluralformen barnen i förhållande till gruppen, där förskolan/skolan
snarare har [det enskilda] barnet respektive individen. Arbetssättet ska
vara gruppinriktat och ge stort utrymme för lek och andra aktiviteter som
initieras av barnen.
År 1998 förs fritidshemmet in under grundskolans läroplan Lpo
94 (1998) och föreskriften är att fritidshemmet skall bidra till att målen
uppnås och att läroplanens kap 1-2 ska tillämpas härvidlag, men i övrigt
finns inga specifika skrivningar för fritidshemmet. Däremot kompletteras
läroplanen för fritidshemmets del med Allmänna råd för fritidshem (1999),
utfärdade av Skolverket. Denna skrift stämmer väl överens med det tidigare
pedagogiska programmet i synen på fritidshemmets uppgift som en
”pedagogisk gruppverksamhet” och den syn på barns lärande som betonar
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att barns socialisation och utveckling sker i grupp, där barn lär av varandra
och utvecklas i samspel med andra barn och vuxna. Gruppen är ett forum
där demokratiskt tänkande, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor kan
omsättas i konkret handling. Barnets självständighetsutveckling betonas
och kamratgruppens betydelse understryks, samtidigt som behovet av
vuxenstöd finns kvar i pendlingen mellan frigörelse från och beroende av
vuxna.
De allmänna råden har senare uppdaterats vid två tillfällen; Kvalitet
i fritidshem (Skolverket, 2007) och Fritidshem (Skolverket, 2014). De
generella grundantagandena gäller fortsatt, men en ytterligare betoning
av innebörden i kompletteringsfunktionen gentemot skolan skrivs fram
2007, där fritidshemmets roll för att stärka barns självkänsla och sociala
förmågor betonas som ett led i att stärka barns intellektuella utveckling och
förmåga att lära (underförstått: i skolmiljön). I denna version, och i ännu
högre grad i uppdateringen från 2014, uttrycks en mycket påtaglig oro för
att senare års stora och växande barngrupper, den låga personaltätheten
och den sjunkande utbildningsgraden bland personalen utgör ett väsentligt
hinder för att fritidshemmet fullt ut ska kunna fylla sitt pedagogiska
uppdrag. I denna senare version och i skollagen (2010:800) understryks än
en gång fritidshemmens kompletterande funktion gentemot förskoleklass
och skola. Fritidshemmets helhetsperspektiv på barns utveckling ska enligt
de allmänna råden (Skolverket, 2014) bygga på insikten att olika delar av
barns utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra. Därutöver
lyfts också barns förmåga att lära i skolsammanhang fram.
Läroplanen Lgr 11 knyter fritidshemmet fastare till läroplanens föreskrifter i det att formuleringen ”tillämpas för fritidshemmet” byts mot
”gäller för fritidshemmet”. I revideringen av Lgr 11 2016 tillkommer ett
kapitel (nr 4) om fritidshemmet. Även här framhålls gruppen som central
i fritidshemmets verksamhet. En av de kompletterande funktionerna gentemot förskoleklassen och skolan är att lärandet ska vara grupporienterat
(samt situationsstyrt och upplevelsebaserat). En annan viktig funktion
är kopplad till kamratgruppen: att här få möjlighet att utveckla goda
kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan vi alltså dra slutsatsen att den samhälleliga
utvecklingen mot ett allt mera individualiserat klimat i skolundervisningen
som många konstaterat, även tycks ha gjort ett påtagligt avtryck i de doku148
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ment som styr skolans verksamhet, från en tydlig betoning av gruppen till
en lika tydlig individinriktning.
Förskolan har under hela sin historia haft en inriktning mot det
sociala lärandet, men inriktningen mot det individuella barnet förefaller ha
varit som starkast under åren kring Barnstugeutredningen på 1970-talet.
De styrdokument och läroplaner som följt på denna period har i allt
större utsträckning återigen betonat gruppen som den självklara miljön
för barnets utveckling och lärande, även om ett mer kognitivt och därmed
individualiserat lärande lyfts fram under senare år.
Gruppen har utgjort en mycket central enhet genom fritidshemmens
hela historia, som det sammanhang där lärande och utveckling sker, i
samspel med såväl vuxna som barn. Den förskjutning i skrivningarna
som kan urskiljas över tid är en allt starkare betoning av fritidshemmets
kompletterande funktion gentemot skola och förskoleklass, främst med
avseende på att främja barns sociala utveckling, trygghet och lärande på
områden som förutsätter ett grupporienterat arbetssätt.

Om nödvändigheten att tillhöra en grupp
I fritidshemmet, förskolan, och grundskolan lär barn och elever för livet.
Vilken kunskap som värderas som viktig i livet framträder i olika former
som vi har diskuterat tidigare i kapitlet. Förutom uppdelningen i de fyra
F-en kan kunskap också indelas i kunskap om sociala förhållningssätt
och kunskap om mer handfasta företeelser, som länders styrelseskick och
jordens fauna. Men all den tid som barn och elever tillbringar i någon av
utbildningssystemets institutioner deltar de också med sina känslor och
upplevelser av samvaro tillsammans med andra. Värdet av att uppleva sig
som en del av en grupp, eller som en halvö som ingår i en helhet, är något
väldigt mänskligt värdefullt. Det ger styrka, glädje och trygghet inför den
svåra konsten att leva livet väl. En lärare behöver också kunna planera för
barnens eller elevernas tillhörighet och känsla av samhörighet i den grupp
eller klass de ingår i.
Den professionella läraren styr, enligt Persson och Persson (2016),
gruppsammansättningar vid olika slag av gemensamma aktiviteter i
förskolan. I barngruppen får individen möjlighet att utveckla sin sociala
kompetens. De hittar nya vänner, får nya intressen, kanske blir de ovänner
och personalen får hjälpa dem med att lösa konflikter. För barn är det
viktigt, understryker Ihrskog (2011), att få känna tillhörighet till en grupp,
att få känna sig omtyckta och behövda av jämnåriga kamrater. Gruppen
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kan därmed sägas vara viktig både för individens utveckling och för dess
välbefinnande.
När många barn är tillsammans krävs en viss organisering och
strukturering av dagen. Antal barn i förhållande till vuxna kräver särskild
planering, eller som Seland (2011) benämner det – institutionell ordning.
Under det som kan betecknas som kärntiden på en förskola, det vill säga
mellan klockan nio och tolv, fann Seland att alla anställda är till för barnen,
det förekommer flera planerade och vuxenstyrda aktiviteter i flera olika
rum och det är ett tätt samspel mellan barn och vuxna i mindre grupper.
När det gäller yngre skolbarn ser det ut på liknande sätt. Barn är indelade
i mindre klasser om cirka 20-25 barn och ibland delas de in i halvklasser.
På eftermiddagen i fritidshemmet är det däremot färre vuxna och avsevärt
fler barn i grupperna, vilket bland andra Skolinspektionen (2010) har sett
som mycket problematiskt för fritidshemmens möjligheter att kunna leva
upp till styrdokumentens krav på verksamheten. Förutsättningar för att
utveckla individens lärande och sociala kapital är generellt sett större i den
mindre gruppen. I grupper med färre barn kan individen lättare skapa tillit
och trygghet till andra och få en känsla av samhörighet.

Gruppering och inkludering
Skapande av olika grupperingar bland barn kan vara av godo, men dessa
kan också vara destruktiva. Individens känslighet för utanförskap är stor
och det är därför viktigt att alla barn och elever har en positiv känsla av
att tillhöra en grupp. Ett uttryck som vid närmare eftertanke faktiskt är
rätt omöjligt är ”den avvikande individen i gruppen”. Om man lyfter fram
individers unika egenskaper avviker ju alla individer – från varandra. Inte
ens tvillingar är helt identiska. Inte desto mindre beskrev vi i vår första bok
(Nielsen m. fl., 2011) just hur de avvikande eleverna kunde sätta lärares
strävan att balansera mellan att anpassa undervisning för var och en av
individerna (eleverna) eller hela gruppen på prov. Samtiden betraktade vi
då som en individfokuserad tid, åtminstone när det gäller synen på vad var
och en har rätt att få i skolan. Undervisningen tycktes i mindre utsträckning
utgå ifrån hela klassen eller barngruppen än ifrån varje elev eller barn.
Om det är denna uppfattning om lärande och kunskapsutveckling som
är framträdande bör en-till-en-undervisning vara den bästa lösningen.
Alla barn ska då ha rätt till en egen lärare, som en Rousseaus Émile, och
utveckla både intellektuella och fysiska färdigheter och förmågor. Men den
bild av utbildning vi såg, och ser, är att barn och elever ordnas i grupper
där de ingående individerna är ganska lika varandra. Skolans strategi att,
som institution, ordna för olika individer har på många sätt handlat om
150

Unika individer och kollektivt samspel

att kategorisera och sortera in ganska lika individer i homogena grupper.
Och ofta har det enligt Palla (2011) och Persson (2013) handlat om att
kategorisera utifrån brister eller svårigheter.
Ett sätt att ta utgångspunkt i gruppen, som vi vill göra i det här
kapitlet, kan vara genom begreppet inkludering. Vanligen används begreppet i specialpedagogiska sammanhang, men alla lärare har anledning
att förhålla sig till inkludering och till alla elevers delaktighet i gruppen
(jfr Boo, Forslund Frykedal & Thorsten, 2017). En avsedd mening eller
innebörd i begreppet är att en gemenskap skapas av de individer som ingår
i gruppen. Med detta menas att gruppen blir en helhet som anpassar sig
till, eller formas av, de individer som den består av. Inkludering antas säga
något annat än integrering, där innebörden i stället är att en eller flera
individ(er) inlemmas i och får anpassa sig till en befintlig grupp. Överfört till
utbildningssammanhang skulle det betyda att inkluderande undervisning i
klassen eller gruppen utformas på olika sätt och anpassas till alla de barn
och elever som finns i gruppen. Åtminstone sedan Salamancadeklarationen
antogs år 1994 är detta något som eftersträvas och lyfts fram som det goda
och rätta i såväl politiska som pedagogiska sammanhang. Trots det verkar
trenden att skapa en undervisning med inkludering som utgångspunkt
i praktiken gå i motsatt riktning. Diagnoser som identifierar avvikelser
verkar i skolans värld snarare leda till olika former av grupperingar, eller
med andra ord exkludering, även om dessa grupperingar i och för sig dock
inte självklart är enbart negativa (jfr t ex Hjörne & Säljö, 2014).
I undervisningssammanhang tillhör barn och elever alltid en grupp.
Vi vill, som motvikt till en långt driven individualisering, lyfta fram
gruppens kraft som en viktig faktor som svarar mot individens behov och
som bidrar till dennes lärande. Att ha inkludering som utgångspunkt för
undervisning med gruppens kraft som en viktig faktor innebär förvisso
ingen enkel uppgift för läraren, men fruktbar. Om alla människor är
halvöar, bundna till varandra och samtidigt enskilda, ger det gemensamma
näring åt både kunskapande och gemenskapande. Vänlighet och samarbete
mot gemensamma mål skapar ett gott klimat i förskolan, förskoleklassen,
fritidshemmet och skolan. Mer om detta längre fram.

Undervisning med hänsyn till både individ och grupp
Lite rapsodiskt formulerat kan man säga att undervisning innebär en
vetskap om vad som ska läras, vem som ska lära sig det avsedda och hur man
ska gå tillväga för att åstadkomma detta lärande. En av många aspekter att
förhålla sig till är alltså frågan om att undervisa individer eller att undervisa
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grupper. Uppgiften att leda andras lärande och därvid balansera mellan
individers olika behov i en grupp är en grannlaga läraruppgift. En lärare
behöver därför kunskap och en handlingsrepertoar för att samtidigt kunna
tillgodose både individernas och gruppens olika behov.

Undervisning som balansgång
I skollagen (2010:800, kap 3) föreskrivs att alla elever ska ges stimulans och
stöd för sitt lärande. Vidare understryks att alla elever har rätt till personlig
utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Samtidigt ger skollagen tydliga
riktlinjer om att den enskildes undervisning och lärande så långt som det är
möjligt ska ske inom den ordinarie gruppen. Skollagen ställer således i sitt
uppdrag stora krav på lärarens förmåga att undervisa enskilda individer i
gruppen. Uppdraget gäller såväl för de elever som har olika svårigheter som
för dem som inte har det. Att hantera olikheter när det gäller kunskaper eller
variationer i elevernas sociala kompetens är därmed en viktig lärarkunskap.
På samma gång föreskrivs att utbildning i skola och fritidshem ska vara
likvärdig, oavsett var i landet som utbildningen sker. Det handlar därför om
lärares förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet och använda sig av
undervisningsmetoder som gör att alla elever lär och utvecklas.
Granström (2007) pekar på ledarskap och lärarskap som två viktiga
aspekter av lärares arbete, där ledarskap i klassrummet dels handlar om
kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser, dels om lärarens
förmåga att hantera detta. Lärarskap handlar om att ha kunskap om
ett kunskapsområde (ämne) och förmåga att undervisa och förmedla
kunskaper och färdigheter. Den lärare som behärskar både ledarskap och
lärarskap beskriver Granström som den ideala läraren.
Undervisning handlar alltså om att planera för lärande som utmanar
hela gruppen och dess enskilda medlemmar, men ibland kan det också
handla om att hantera ordning i gruppen med olika viljor. En skicklig
lärare kan enligt Claesson (2009) beskrivas som en mästare på att pendla
mellan grupp och individ; läraren har en relation till varje enskild elev och
är väl insatt i varje individs intressen och utförda uppgifter och läraren kan
samtidigt ta hand om hela gruppen. Detta kräver mycket energi, betonar
Claesson, men denna pendling är samtidigt något som karaktäriserar de
riktigt duktiga lärarna, såväl under varje lektion i skolan som i den dagliga
verksamheten i fritidshem och förskola.

Gruppens potentiella kraft i undervisning
I Sverige går alla barn i den obligatoriska grundskolan och nästan alla
barn är också inskrivna i förskola, förskoleklass och fritidshem. Därmed
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tillbringar de en stor del av sin uppväxt i en större barngrupp/klass. Från
cirka ett års ålder till den obligatoriska skolans avslut i årskurs nio vistas
barn dagligen tillsammans med andra barn och vuxna utanför sin närmaste
familj. Samhället och inte minst föräldrar ställer höga krav på att barn ska
må bra i sina barn- och elevgrupper. Alla barn ska bli sedda, utmanas i sitt
lärande och i gruppen få lära sig att ta hänsyn, umgås och respektera andra
barn och vuxna utanför familjen. Att barn ska få ses som en tillgång i gruppen
ställer också höga krav på läraren som ska leda alla individer och se till att
verksamheten organiseras så att barn och elever utvecklar den värdegrund
som både skolan, fritidshemmet och förskolan vilar på (Lpfö 98, 2016; Lgr
11, 2018). Det är alla lärares uppgift att lära varje individ sådant som att
ta eget ansvar och fatta egna beslut. Varje individ tränas i självständighet
och i att utveckla egna individuella mål. Samtidigt har läraren som uppgift
att träna barn och elever i att kunna vara tillsammans i en grupp, där de
ska lära sig att lyssna och respektera andra, visa hänsyn, komma fram till
gemensamma beslut och följa kollektiva regler. Förskolan, fritidshemmet
och skolan har ansvar för att alla barn utvecklar kompetenser som gör att
de kan vara delaktiga i dessa verksamheter (utifrån ålder och utveckling),
samtidigt som läraren ska vara lyhörd för varje enskilt barns individuella
behov och intressen.
En förskola, en skola eller ett fritidshem är också en plats för vänskap
och gemenskap med andra, där barn och elever kan knyta långvariga
vänskapsband (Øksnes & Greve, 2017). Men för andra gäller det i stället
att förhandla om att få vara med i lekar, eller att få känna sig inkluderad i
gruppens gemenskap. Relationer i gruppen kan växla mellan inneslutning
och uteslutning (Wrethander, 2017) och en lärare behöver därför kunna
hantera grupprocesser professionellt, så att varje individ kan få känna sig
värdefull och tillhörig en grupp.
Vi funderar över om gruppens kraft används i mindre utsträckning
i dagens undervisning där vi, i det svenska utbildningssystemet, anar
en tendens som drar åt individuell undervisning. Krav på att anpassa
undervisning till var och en av barnen eller eleverna medför en risk att
tappa gruppens kraft, både kunskapsmässigt och socialt. Ett problem med
en fokusering på gruppen i undervisning som brukar föras fram, inte minst
av lärare själva, är att man lägger undervisningen på en genomsnittsnivå.
Med det avses att undervisningsinnehållet och upplägget vänder sig till den
genomsnittlige eleven. På det viset får varken de elever som har svårt att
förstå lärandeinnehållet eller de elever som skulle behöva större utmaningar,
sina behov tillgodosedda. En intressant pedagogisk strategi som är väl värd
att pröva närmare i sammanhanget är det som kallas samarbetslärande
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(Forslund Frykedal, 2008), samlärande (Williams, Sheridan & Pramling
Samuelsson, 2000) eller Cooperative learning (t ex Moen, 2008; Kagan &
Stenlev, 2017). Kortfattat handlar idén om att planera för elevers samarbete
där uppgiften konstrueras så att varje individ blir en nödvändig och aktiv del
av gruppens totala arbete. Detta innebär också ett inkluderande arbetssätt.

Teori och praktik i undervisning
I skolan ska alla elever lära sig det i läroplanen föreskrivna innehållet. Det är
lärarens uppdrag att åstadkomma detta med sin undervisning. I en skola där
individens rätt till en god utbildning utifrån hennes egna förutsättningar
betonas, kan detta leda till den idealbild av en-till-en-undervisning som vi
resonerade om tidigare. Men det beror också på hur läraren ser på lärande.
Under en lång period har lärarutbildningen präglats av sociokulturella idéer
som har som utgångspunkt att lärande sker när elever (och människor i
allmänhet) samspelar och resonerar med varandra. Värdet av olikhet, både
i att förstå saker ur olika perspektiv och att lära sig på olika sätt, har lyfts
fram. Dessa idéer har, enligt vad vi erfarit, också fått status av det som är
det rätta, eller det goda. Samtidigt har skolan i praktiken kategoriserat
och delat in elever i undervisningsgrupper utifrån både funktionshinder,
eller som vi benämner det i dag, funktionsvariation, och utifrån olika
förmågor. Det finns en tradition av att ordna grupper till exempel för elever
med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och att ge olika
undervisning i matematik för elever som bedöms ligga på olika nivå vad
det gäller matematikkunskaper. Dessa lösningar har kritiserats. Kanske
har alternativen funnits men varit svåra för lärare att genomföra. Ibland
blir talet om den goda skolan och den goda undervisningen ett hinder
för att hitta pragmatiska lösningar på undervisning för alla och envar i
gruppen. Om gruppen ska kunna bli en grogrund för gemenskap och
skapande av gemensam och individuell kunskap är det nödvändigt att se
och uppmärksamma olikheter. Då kan den som är avvikande (som vi alla)
ändå, eller just därför, få vara med.
När undervisningen organiseras för elever som kategoriserats utifrån
diagnoser finns det en risk att individerna bemöts utifrån färdiga recept på
vad som är bra för just den gruppen av individer. Forskning har också visat
att undervisningen i sådana fall tenderar att rikta sig mot elevernas beteende
snarare än att fokusera på hur eleverna ska lära sig viktiga kunskaper
(Hjörne, 2006). På så vis kan vägen till kunskap försvåras. Tillhörigheten
till den sociala gemenskapen dras undan och barnet eller eleven innesluts i
en grupp som hon eller han inte vill tillhöra och utesluts ur en grupp eleven
vill tillhöra. Å andra sidan kan en elev som uppfattas annorlunda, eller
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avvikande i gruppen, uppleva utanförskap också i en ordinarie barngrupp
eller klass.

Om att utbilda blivande lärare
En lärarstudent, oavsett inriktning, behöver under sin utbildning tillägna
sig både ämneskunskaper, lära sig olika undervisningsmetoder för att
möta och utmana varje elev och lära sig att tillämpa dessa kunskaper i den
praktiska verksamheten. Men det finns fler områden som inte är lika lätta
att definiera.

Att se och möta den enskilda individen
Den nyligen reviderade läroplanen (Lgr11, 2018) formulerar mötet med
individen som att ”undervisningen ska anpassas efter varje individs
förutsättningar och behov” (s.8). Att få alla elever motiverade, engagerade
och att visa respekt för varandra handlar enligt Samuelsson (2017) om
lärares förmåga att leda undervisningen. Under utbildningen behöver
lärarstudenten därför lära sig att hantera individerna i gruppen både
socialt och relationellt och kunna hantera att möta alla barns olika behov
i sin undervisning. Det handlar om lärares förmåga att skapa trygghet,
och förutsägbarhet och att använda sig av undervisningsmetoder som
gör att alla elever lär och utvecklas. Men när vi talar med studenter
på våra lärarutbildningar tycks flera studenter uppfatta diagnoser och
avvikelsebedömningar som sanningen med stort S. Hur kommer det
sig tro? Kan detta vara orsakat av den tendens till fokus på individen,
individualism och individualitet, som idag är starkt värdeladdat, och som
vi tidigare har lyft fram? Kan det vara så att individualiseringens baksida är
att eleven snarare blir sin diagnos än en medlem i en grupp?
Under lärarutbildningen är det därför viktigt att studenten dels uppmärksammar detta dubbla ansvar, dels ges möjligheter till att utveckla sin
kompetens att planera för och agera på ett sådant sätt att alla barns och
elevers olika förmågor och kunskaper kan utvecklas i en gruppkontext.

Att leda gruppen
Förmågan att leda en grupp är något som lärarstudenten tränas i under hela
sin utbildning. Att kunna utöva ett gott ledarskap där alla i gruppen känner
sig trygga med varandra och där alla barn och elever får komma till tals är
beroende av lärarens förmåga att skapa relationer, regler och strukturer som
gör att eleverna känner sig trygga med lärarnas förväntningar (Samuelsson,
2017). Det handlar också om hur läraren kan fånga elevernas intresse,
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motivera dem inför uppgifter, anknyta till barns och elevers vardag, men
också påverka deras beteende. Och som vi tidigare har nämnt, måste läraren
anpassa sin undervisning utifrån alla individers intressen och behov som
finns i gruppen.
Under sin lärarutbildning får studenterna lära sig att arbeta i
arbetslag. De ska lära sig att planera, leda och utvärdera undervisning för
sina kommande arbetsuppgifter. De ska också lära sig att gruppera barn och
elever i mindre grupper, där varje individ ska lära sig hänsynstagande och
respekt för andra i gruppen. Lärarstudenten behöver därför uppmärksamma
att ledarskapet i klassrummet påverkar individers relationer till varandra.

Att skapa goda relationer
Relationer är, menar Aspelin och Persson (2011), grunden för pedagogisk
verksamhet och för att kunskap, färdigheter, förmågor etcetera utvecklas
inom en grupp. Den individualiserade undervisningen i svensk skola, det
vill säga att elever arbetar med egen planering och individuella uppgifter,
har inget stöd i forskning om vad som kan gynna elevers prestationer. Det
som däremot har visat sig mest betydelsefullt för elevers skolframgång
är, enligt Aspelin och Persson, lärarens relationella kompetens. Exempel
på detta är när läraren visar sina elever tolerans, empati och respekt i sitt
bemötande i undervisningen.
Relationen mellan det individuella barnet och gruppen och de ibland
motstridiga intressena, behöver lärarstudenten bli medveten om, för att
kunna hantera detta under sin VFU och i sin kommande yrkespraktik.
Studenten behöver därför lära sig att organisera undervisning som leder till
elevers lärande men också under sin utbildning visa förmåga till relationell
kompetens i förhållande till kollegor, barn och elever i förskola, fritidshem
och skola.
Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2016) och grundskolan/
fritidshemmet (Lgr 11, 2018) har lärare i samtliga skolformer i uppgift att
utveckla individers känsla av att tillhöra en grupp och samhörighet i en
gruppgemenskap. Därför behöver en lärarstudent lära sig att vara uppmärksam och se till att sammanhållning och ett gott gruppklimat kan utvecklas
i gruppen.

Sammanfattning
Under sin lärarutbildning behöver studenten utveckla sin förmåga att
främja respektfulla relationer mellan elever. Detta gäller förstås även
relationen mellan barn- eller elevgrupp och lärarstudenten själv. För bästa
möjliga lärande behöver lärarstudenten förstå att kunskapande är både
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en personlig och en kollektiv process, och att den personliga processen
inspireras i hög grad av kollektivet. Lärarstudenten behöver vara medveten
om att en lärare kan göra skillnad genom att möta barn och elever utifrån
varje individs förutsättningar och, inte minst viktigt, genom att främja ett
gott gruppklimat där barn och elever kan utveckla goda sociala relationer.
Genom ett barninriktat förhållningssätt menar Aspelin och Person (2011)
att lärare lättare kan nå måluppfyllelsen för sitt uppdrag, och det gäller för
lärare i alla skolformer. På så sätt kan läraren medverka till att utjämna
skillnader mellan barns och elevers olika bakgrunder och ge dem goda
förutsättningar för, och stöd i deras kunskapsutveckling.

Gruppen, individen – och läraren
Betydelsen av lärares förmåga att skapa goda relationer till sin barn- och
elevgrupp framhålls även av Boo, Forslund Frykedal och Thorsten (2017).
Detta gäller både i förhållande till de enskilda individerna och till hela
gruppen. Läraren ska också se till att elever ges förutsättningar att skapa
goda relationer till varandra inom gruppen. I såväl förskolans (Lpfö 98, 2016)
som skolans/fritidshemmets (Lgr 11, 2018) läroplaner fastslås att läraren
har i uppdrag att skapa förutsättningar för att barn och elever utvecklas till
solidariska, självständiga och ansvarstagande individer.
Den kunskapsform som Aristoteles benämnde fronesis, praktisk
klokhet, nämns inte bland de fyra F-en, men den går att läsa ut ur läroplanernas skrivning om lärares ansvar och förhållningssätt gentemot barn
och elever, samt i de kunskaper och framför allt de värden som utbildningen
ska förmedla. Denna klokskap går emellertid inte att mäta med kunskapsprov
eller betygsättas med en bokstav. Den visar sig i samspel med andra
människor, ibland i överrumplande situationer, eller i förhållningssättet till
olika företeelser i samhället, till exempel nyheter i media. Det är en praktisk
kunskapsform såtillvida att den visar sig i handling, men den grundar sig på
etiska och politiska ställningstaganden och värderingar, vilka lärare under
hela utbildningstiden kan diskutera, kritisera och granska tillsammans
med barn och elever och inte minst tydliggöra genom sina egna handlingar.
Kanske borde fronesis skrivas in som en femte kunskapsform, det femte
F-et, en nödvändig kunskap både i utbildningen och i livet.
I båda läroplanerna betonas att lärare i förskola, fritidshem och skola
i sitt förhållningssätt ska agera som förebilder så att barns och elevers
förståelse och respekt påverkas i riktning mot de rättigheter och skyldigheter
som gäller i ett demokratiskt samhälle. Att utbilda och att främja sociala
relationer och visa omsorg om andra är därmed varje lärares uppgift.
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Det är därför viktigt att alla individer, oberoende av sina förutsättningar,
får delta och påverka i olika sociala sammanhang, i alla skolformer. För
lärarnas eviga strävan att balansera sitt arbete mellan individ och grupp är
det fruktbart att utveckla en pedagogik där barns och elevers olikhet görs
till förutsättningar för att utveckla och erövra ny kunskap. Det måste göras
konkret och distinkt så att det syns i den vardagliga praktiken. Det handlar
om att vidga den naturliga variationen av avvikelse, så att det blir normalt
att avvikelse finns. Att alla skulle vara lika varandra är ytterst onormalt.
Rent konkret kan läraren bygga upp ett samarbetslärande i klassen eller
gruppen och planera för att alla barn och elever blir en tillgång för varandra.
I den här texten har vi valt att fokusera på och belysa lärarens dilemma
att hantera individens intressen och behov i relation till hela gruppen. Men
vi vill också än en gång peka på gruppens betydelse, inte minst som en
viktig förutsättning för det enskilda barnets och elevens lärande. Ur ett
samhällsperspektiv är det viktigt att barn och elever förbereds för att agera
i ett samhälle som grundar sig i demokratiska beslut och gemensamma
lösningar. Med sikte mot detta mål kan en framkomlig väg vara att lärare
i sin undervisning också tar en riktning mot mer av gruppinriktade
arbetssätt, kollektiva samtal och lärande i grupp. Gruppen blir på så sätt
både utgångpunkt och mål för undervisningen, vilket vi menar gynnar alla
individers utveckling och lärande i fritidshem, skola och förskola.
För att återgå till Oz (2006) metafor ”Ingen människa är en ö men alla
är vi halvöar”, kan vi tänka oss att det som läraren har att förhålla sig till är en
mängd halvöar, som är sammankopplade via en gemensam landmassa som
säkrar förbindelsen mellan dem. Samtidigt som varje halvö pekar ut och
bort mot nya horisonter är den tryggt förankrad i den gemensamma basen.
Gruppen och individen är därmed oupplösligt förenade med varandra i
lärande och utveckling.
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Till Inga. 							
Kära Inga! Många år har gått sedan du och jag möttes en varm
sensommardag 2004 på Pedagogen i Mölndal. Jag skulle ha
mitt första pass på introduktionsseminariet. Vi var runt åtta
doktorander samlade runt ditt bord. Några var nya som jag,
andra var klara med sin avhandlings empiri, medan ytterligare
några var tvungna att göra sitt introduktionsseminarium för att
få disputera. Det blev ett bra första möte där du bland annat
berättade om boken ”Hur blir man klok på universitetet?” av
Billy Ehn och Orvar Löfgren. Den boken köpte jag faktiskt ifall
det skulle vara några tips att hämta, nybliven doktorand som jag
var. Mitt andra minne från tiden med dig är våra textseminarier
högst upp i Pedagogens A-hus. På dessa seminarier hade du alltid
en utmanande fråga till mig: Vad är det du tycker är spännande i
allt detta som barnen gör? Genom denna fråga lärde du mig det
som sedan har följt mig som ett ideal: att i forskning med barn
hitta det intressanta i det allmänna.
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Inte får vi lämna den lekande leken
Torgeir Alvestad
I detta kapitel vill jag ta min utgångspunkt i förskolans verksamhet och
universitetets förskollärarutbildning för att belysa hur lek, lärande och
arbete finns med som grund. Givetvis är det skillnad på hur barnen i
förskolan agerar och interagerar i lek, lärande och arbete, och hur det görs i
den akademiska världen, men grunden är lik. Jag vill i denna text lyfta fram
begrepp som är beskrivande både för förskolans och akademins lek, lärande
och arbete. Å ena sidan handlar det om hur barn och förskollärare arbetar
ihop på förskolan. Detta har likhet med hur lärare och studenter arbetar
ihop på universitet och högskolor. Å andra sidan handlar det om livets flod,
det vill säga när tiden bara rinner som vattnet i floden och vi människor
inte fångar den förrän efteråt. Denna rinnande flod av tid, kallar filosofer
ofta för livet. Hur livet rinner i väg både i förskolan och i den akademiska
världen. Inte för att livet skall få rinna i väg så vi snart kan dö, men för att vi
genom alla livets aktiviteter ska lära oss att bli bättre människor.
Det bästa rummet i förskolan har för mig varit sandlådan. Där har
jag kunnat utforska och experimentera tillsammans med barnen. Utforska,
erfara och lära. I akademins värld har seminarierummet haft samma
funktion. Precis som i sandlådan har vi samlat ihop, kastat ut och börjat
om på nytt. För varje gång har studenterna och jag upptäckt nya saker. Det
är inte så svårt för oss vuxna att hitta barnens lek i aktivitet, lärande och
arbete, men varför är det så svårt att hitta leken i de vuxnas aktiviteter?

Den ”svårtänkta leken”
Visst är det svårt att skriva om lek i den tid vi nu lever. Leken som Fröbel
(1980) och andra filosofer har skrivit så varmt om, och där det nyfikna
intresset var: Varför leker barnen? Det mesta vi har av texter om lek kan
vi hitta inom de klassiska lekteorierna så som Spencer, Lazarus, Steinthal,
Groos och Hall (Hägglund, 1989). Sen finns det vissa texter om lek
i Schwartzman (1978), Garwey (1984) och Åm (1989). I övrigt finns det
några texter om lek, men dessa är i huvudsak sammanställningar av tidigare
lekforskning.
Från att texter tidigare har handlat om varför barnen leker, vilka olika
lekar de gör och hur barnen leker, är texterna nu mera riktade mot vad
leken kan tjäna till i barnens lärande, nu och i framtiden. Vi talar så varmt
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om det livslånga och livsvida lärandet. Är det möjligt att tänka sig att det
finns ett livslångt och livskraftigt lekande? Jag tror det. Och just det skall
denna text handla om. Hur vi människor i alla delar av vårt liv använder
denna magiska lek till att begripa det liv vi befinner oss i. Mina funderingar
riktar sig mot hur vi kan finna spår av utveckling i människans lek, lärande
och arbete. För visst är det så att människan både leker, lär sig och arbetar.
Inte som uppdelade faser i livet, utan mer som något helt. Tänk dig det lilla
barnet som lär sig att gå. Det är verkligen både ett lekande, ett lärande och
ett arbete. När vi betraktar detta fantastiska som sker när barnet börjar gå,
vill vi oftast tala om det som en mognad, en utveckling och ett lärande. Jag
vill tillägga att det också handlar om lekande. Jag tänker nu på det lilla barn
som sitter på golvet, betraktar den lilla bollen som hastigt trillar förbi, och
tänker på hur kul det skulle vara att springa iväg lika fort som bollen rullar.
Visst är lekens kraft med också när barnen erövrar kompetensen att gå och
springa.
Homo ludens eller ”Den lekande människan” har använts i flera
sammanhang, men mest om när vi vuxna ”leker” i en eller annan form.
Begreppet är gammalt, och är senast aktualiserat i Norge då filosofen
Arne Næss tog till orda för att människan borde leka mera och ta sig själv
mindre allvarligt. Man kunde till och med riskera att göra värdefulla nya
tankar och idéer i en lekande mening, som inte annars hade funnit sin
plats. Det är nödvändigt att bryta det gamla tänkandet om att leken enbart
tillhör barndomen. Leken finns som en grund i varje människas utveckling
och lärande, livet igenom. Enligt Huizinga (1945) är den onyttiga och
lustfulla leken ett grundläggande element i all mänsklig kulturverksamhet.
Han bortser därmed från en syn på lek som schemalagd och nödvändig
för barns psykiska och fysiska utveckling och fokuserar leken som en
kulturell aktivitet. Det är alltså genom den onyttiga och lustfulla leken
som vi människor reproducerar och utvecklar den kultur vi är en del av.
Det intressanta i Huizingas texter är för det första att leken betraktas som
onyttig och lustfylld. Därnäst att leken inte enbart kopplas till människans
utveckling och lärande, utan till en kulturverksamhet.
När Johan Huizinga skall definiera vad lek är för något, är det särskilt
två moment han fokuserar. Främst att leken är en frivillig handling, därefter
att den kännetecknas av en känsla av spänning och glädje (a.a.).
Huizinga fokuserar här två centrala kvaliteter vid lek. För det första är
den frivillig. På samma sätt som att vi inte kan förbjuda vuxna människor
att dagdrömma, kan vi inte förbjuda eller pålägga barn att leka. För det
andra är leken sitt eget ändamål. Här signalerar Huizinga betydelsen av
leken i sig. Både att den är till för sin egen skull, och för att den åtföljs
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av en känsla av spänning och glädje. På så sätt skiljer sig lekens värld från
verklighetens värld. Men visst kan leken hämta sitt ursprung i verklighetens
värld.
I gällande Läroplan för förskolan (Skolverket 2016; 2017) beskrivs lek
på följande sätt:
Leken är viktig för barns utveckling och
lärande. Ett medvetet bruk av leken för att
främja varje barns utveckling och lärande ska
prägla verksamheten i förskolan. I lekens och
det lustfyllda lärandets olika former stimuleras
fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga
till symboliskt tänkande samt förmåga att
samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den
skapande och gestaltande leken få möjligheter
att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor
och erfarenheter.
Här kan vi tydligt se ett visst samband mellan Huizingas text om lek med
en känsla av spänning och glädje, och läroplanens text om leken och det
lustfyllda. Om vi däremot ser på aktuella förslag till ändring av läroplanen
för förskolan (Skolverket 2016; 2017), har plötsligt lekens funktion i
förskolan skrivits om:
Leken har en central plats i utbildningen
och främjar barnens utveckling, lärande och
välbefinnande.” Personalen ska också se till att
alla barn har möjlighet att delta i gemensamma
lekar utifrån sina förutsättningar och sin
förmåga.
Nu har leken inte längre fått samma centrala plats för barnens utveckling
och lärande. Däremot har leken i första hand fått en central plats i
utbildningen, och därnäst kommer den att främja barnens utveckling,
lärande och välbefinnande. Denna förändring av texten kan tolkas som
en önskan om att lyfta fram utbildning som en viktig och central del av
förskolan. Det kan också tolkas som en nedprioritering av barns egen lek,
då den föreskrivna utbildningen inte verkar rikta sig mot att främja barnens
lek. Enligt verksamhetsteorin (Vygotskij, 1967; Leontjew, 1982) är leken
de yngre barnens viktigaste verksamhet, lärande de ungas, och arbetet de
vuxnas. Dessa olika verksamheter ligger där som en grund och utgör en
kraft i varje människas utveckling och lärande. Att leka är att arbeta och
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lära. Att arbeta är att leka och lära. Detta betyder att både förskolans och
akademiens verksamhet bygger på dessa tre pärlor: lek, lärande och arbete.

Lekens olika perspektiv
Inom forskning i dag finns det flera olika perspektiv på lek. Å ena sidan
finns det forskare som använder studier som hävdar att det finns mycket
romantik om hur viktig och bra barns fria lek är ( Johansson & Pramling
Samuelsson, 2007). Å andra sidan finns det forskare som i högre grad
uppmärksammar lekens värde i sig (Øksnes & Sundsdal, 2017). Dessa
forskare visar att leken är ett centralt kunskapsområde för alla som arbetar
med barn. Argumenten för detta är hämtade ifrån Barnkonventionens
artikel 31 där barns rätt till lek är ett centralt område. Samtidigt är det i
dagens stora strömmar av forskningsstudier svårt att hitta texter som
handlar om leken i sig. Det kan verka som om leken i sig har hamnat i det
klassiska nyttoperspektivet. Leken skall tjäna till något annat än lek i sig.
Till exempel att barns lek skall tjäna till lärande av att kunna förhandla i
lek (Alvestad, 2010). Problemet är inte att en del forskare framhåller lekens
värde för barns utveckling och lärande medan andra framhåller lekens värde
i sig. Problemet är istället att vi i dagens samhälle i hög grad har kopplat
leken till enbart barn och barndom. Detta står i motsats till Huizingas
(1945) begrepp Homo Ludens (Hägglund, 1989, s 47). Han hävdar att varje
kultur som tar död på leklynnet även tar död på sig själv. På sitt lekanalytiska
vis ger han oss bilden att de två senaste seklerna har försökt att vara lekens
dödgrävare i vårt samhälle. På så sätt kopplar Huizinga inte leken till det
individuella eller till en specifik livsperiod (barndom), utan kopplar den till
människan, kulturen och samhället. Som en bild på lekens blotta existens
vill jag använda ett citat från Huizinga:
Lekens blotta existens bekräftar ständigt
den ovan-logiska karaktären i människans
situation. Djuren leker, och därför är de något
annat än blott mekaniska ting. Vi leker, och vi
vet att vi leker, och därför måste vi vara mer än
blott rationella varelser, ty leken är irrationell.
(Berg, 1992, s. 115)
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Lekens objekt och lekens akt
Visst har forskare skrivit om lärandets objekt och akt (Pramling Samuelsson
& Asplund Carlsson, 2003). Här skrivs lärandets objekt fram som den
förståelse som barn skall utveckla, och lärandets akt som hur barnen gör
för att lära sig. Lärandets objekt och akt är tillsammans praktiken, den
färdighet, förmåga och förståelse som vi önskar utveckla hos barnet. Är det
möjligt att tänka sig ett motsvarande lekens objekt och akt. Ett tänk där
lekens objekt är det lustfulla, det självförglömmande. En känsla av livet som
rinner förbi.
För att barnen skall få den nödvändiga inspirationen till sin lek, behövs
det en duktig och klok pedagog. En förskollärarkollega till mig, som jag
arbetade med för många år sen, var mycket inne i teaterns värld. På hennes
avdelning var det många bilder på olika teaterpjäser för barn. Bland annat
en bild på en trollkärring. Hon och barnen talade mycket om dessa bilder.
Plötsligen en dag hukade sig min kollega ned på golvet framför barnen och
omskapade sig till denna trollkärring. En trollkärring med långa naglar,
långt hår och en stor vårta på näsan. Barnen blev givetvis skräckslagna, men
så blev min kollega helt vanlig igen. Då sa barnen: ”Gör det en gång till är
du snäll”. Denna lekförmåga att kunna föreställa sig något eller någon som
något annat än vad det är, visar hur viktig pedagogens roll är för att kunna
stimulera och utveckla barns fantasi (Forsberg Ahlcrona, 2012).
Hur skulle vi då kunna tänka oss lekens akt för att uppnå lekens
objekt som det lustfulla, det kreativa, och engagerande? Ett tillstånd där
tid och rum inte finns. Astrid Lindgren har i en intervju beskrivit hur hon
kommer ihåg sin barndoms lekande. Hon säger att de lekte så mycket som
barn, att det är otroligt att de inte lekte ihjäl sig. Så kan det vara. För att
hitta begreppen för lekens akt väljer jag att ta stöd i Birgitta Knutsdotter
Olofssons texter om lek (2003). Enligt henne är det tre saker som präglar
lekens akt. För det första att kunna föreställa sig ett ting på låstas, till
exempel att ett bord är ett fartyg. För det andra att kunna föreställa sig att
vara i en annan roll än den verkliga, till exempel att vara astronaut. Eller för
det tredje att kunna föreställa sig en situation på låstas, till exempel att vara
i världsrummet. Där är solen, där är månen och där borta är jorden. Detta
är precis vad som händer i barns lek. De omskapar saker till något annat
än vad det är, de går in och ur olika roller, och det fysiska rummet kan de
skapa om till fantasins rum. Ett rum som ger möjligheten för att allt kan
hända. Denna förmåga att kunna föreställa sig är besläktad med vad som
händer när vi forskare skall analysera vårt observationsmaterial. I början
ser vi inget annat än barn och elever som gör olika grejer. Med forskarens
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förmåga att föreställa sig hittar vi det intressanta i det allmänna som barnen
och eleven sysslar med (Bae, 1996). Det handlar om lekens, lärandets och
arbetets kreativitet.

Lek och kreativitet
Historiskt har kreativitet varit betraktad som en gudomlig ingivelse
(Platon, 428-348 f. Kr). Till exempel har konst varit betraktad som framsprungen av en mimetisk strävan hos konstnärerna. Konst blev betraktad
som imitationer av verkligheten på samma sätt som att lek inte är
verkligheten, utan en imitation av verkligheten. Inspiration och kreativitet
hänger nära samman; kreativiteten förutsätter inspiration, att befinna sig
i rätt mentalt tillstånd eller att få en ingivelse. Ytterligare en förutsättning
för kreativiteten är en lekfull och frigjord förmåga att bryta mot ett invant
sätt att se världen eller ett problem (Brodin, Carlsson, Hoff och Rasulzada,
2014). Kreativiteten hänger alltså nära samman med det jag tidigare i denna
text har omtalat som lekens akt. Vad som händer i barns lek kan kanske
vara precis detsamma som vad som händer i forskarens analysarbete. I
forskningens analys handlar det i stort om att bryta mot ett invant sätt att
se världen (Berg & Bjørkum, 2016). Detta för att hitta det intressanta i vad
som är observerat. Forskning handlar alltså om att se ett fenomen på ett
överraskande och kreativt sätt. Det är denna förmåga som ger ny kunskap.
Detta lekande och kreativa förhållningssätt är också det som präglar det
kreativa seminariet inom akademien. Studenterna kommer till seminariet
och berättar om sina erfarenheter från sin utbildningspraktik. Jag som
universitetslärare bekräftar inför studenten vad denna har observerat.
Samtidigt utmanar jag studenten genom att fråga om det studenten har
upplevt också kan vara något annat. Vad hade hänt om studenten hade
bemött barnet eller eleven på ett annat sätt, till exempel i en annan position.
Det kan handla om att bemöta barnet eller eleven i en annan position än
enbart som lärare, eller hur jag som lärare betraktar det situerade lärandet.
Vad betyder det att lärande är så beroende av den situation där lärandet
sker? Precis som i förskolan tror jag att vi också inom universitetets värld
har lämnat tanken på kreativitet och fantasi till fördel för studenternas
utveckling och lärande. Visst skall våra studenter utvecklas och lära sig, men
ibland känns det som om det akademiska tänkandet kring studenternas
utveckling och lärande står i motsats till akademiens ideal om medvetenhet
och bildning.
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Lek och kreativitet som centrala element i människors
daningsprocesser
Utmaningen i relation till bildning i det moderna samhället är att överlämningar mellan generationer inte är så självskrivna längre. Det handlar
numera om det egna lärandet och att undervisa andra. Detta handlar om
den pedagogiska paradoxen. Å ena sidan blir vi som människor formade av
andra, men å andra sidan är idealet i samhället att vi skall vara självständiga
tänkande varelser och kunna grunda våra värderingar och handlingar.
Bildning fordrar både att människan formar och blir formad. I denna
process behövs leken både som ett värde för människans utveckling och
lärande, och som ett värde i sig. Det är i leken som barnet i högst grad kan få
erfarenhet av att vara delaktig. Känslan av delaktighet är en förutsättning för
ett positivt självförtroende och förtroende för den egna lärandeprocessen.
Detta synes uppenbart när de gäller de yngre barnens lek, utveckling, och
lärande. Om vi tittar in i universitetets seminarierum vill vi kunna upptäcka
samma saker. Om studenterna lär sig, vad de lär sig, och hur de lär sig, är
beroende av självförtroende och förtroende till den egna lärandeprocessen.
Universitetets seminarierum är inte enbart ett fysiskt rum i sig. Enligt ett
pedagogiskt idéprogram vid Göteborgs universitet (Göteborgs universitet,
2015), är det vissa kvaliteter som skall genomsyra ett seminarierum vid
universitetet:
Att rummets utformning och utrustning styr i
hög grad den pedagogiska praktiken oavsett om
det är fråga om ett fysiskt rum där studenter och
lärare möts ansikte mot ansikte eller ett virtuellt
rum där interaktionen sker digitalt och ofta
asynkront. Det fysiska rummets utformning
kan främja eller begränsa graden av interaktion
mellan lärare och studenter och mellan studenter
samt ha betydelse för vem som kan vara aktiv i
rummet.
Här ges rummets utformning och utrustning en central roll i att styra den
pedagogiska praktiken genom att kunna främja eller begränsa graden av
interaktion, men också kunna få betydelse för vem som kan vara aktiv i
rummet.
Att studenterna förväntas ta ett betydande ansvar
för sin egen lärprocess och de förväntas förkovra
sig, söka och skapa kunskap till-sammans med
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andra och de förväntas utmana sin förförståelse
av begrepp och kunskap om världen.
Här fokuseras studenternas betydande ansvar för sin egen lärandeprocess
genom att kunna söka kunskap tillsammans med andra. Det kan sammanfattas på så sätt att universitetets seminarierum är grundat på rummets
utformning och utrustning, samt ett ömsesidigt ansvar för att söka och
skapa kunskap tillsammans med andra och utmana sin förförståelse av
begrepp och kunskap om världen. Detta synes uppenbart när de gäller
studenters lärande vid universitetet. Om vi tittar in i förskolans lekrum vill
vi kunna upptäcka samma saker:
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö
som samtidigt utmanar och lockar till lek och
aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska
omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna
som ser varje barns möjligheter och som
engagerar sig i samspelet med både det enskilda
barnet och barngruppen.
Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan
vuxna och barn som på att barnen lär av
varandra. Barngruppen ska ses som en viktig
och aktiv del i utveckling och lärande.
Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att
söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap
genom lek, socialt samspel, utforskande och
skapande, men också genom att iaktta, samtala
och reflektera. (Skolverket, 2016)
På samma sätt som i universitetets seminarierum är det tre faktorer som är
viktigt för lärandet i förskolan:
1.
2.

3.
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att det erbjuds en trygg miljö som utmanar till
utveckling och lärande
att lärandet baseras såväl på samspel mellan
vuxen/seminarielärare som på att barn/
studenter lär av varandra
att verksamheten utgår från barns/studenters
erfarenhetsvärld, intressen, motivation och
drivkrafter att söka kunskaper.
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Även om dessa tre punkter kan användas som länkar mellan förskolans och
universitets världar, är det ändå en skillnad. En skillnad som rör sig om lek.
Frågan är om vi också kan hitta lek inom universitetets värld.

Hittar vi leken inom universitetets värld?
Om vi vill hitta leken inom universitetets värld i betydelsen ”den lekande
människan” får vi leta noggrant. Den lekande människan finns där, men
är inte så synbar som den tänkande och den kreativa människan. Ibland
när jag går igenom universitetets studentområde under rasten kan jag se
rätt så mycket lek. Jag kan se studenter som berättar för varandra om olika
saker. De använder inte bara de verbala språken, utan också gester, blickar
och mimik. Det är tydligt hur studenterna gestaltar de olika historier och
de människor som ingår i dessa för varandra. Genom berättelsen gestaltas
olika objekt, olika roller och olika situationer. Allt detta görs för att den
som berättar skall kunna bjuda in sina studiekompisar till det som den har
varit med om. Samtidigt som berättelsen görs verbal, gestaltas den inom
en lekande ram. Men visst kan jag se studenterna också i andra lekande
situationer, till exempel när de skall gestalta olika situationer från sin
verksamhetsförlagda utbildning. Några gestaltar förskollärare och andra
barnen. ”Barnen” kommer springande in i rummet där förskollärarna är
och sen kan samlingen och dramat utspela sig. Visst är detta en rollek.
Studenterna har planerat vad leken skall handla om, vilka roller som gäller
och vad som är lekens innehåll. Precis detsamma som händer när de äldre
barnen i förskolan lekar sina rollekar. De planerar sin lek och de genomför
den. Om det uppstår oenighet under leken, går de ur leken för att tala om
den, för att därefter gå in i leken igen. Eller som när studenterna under sina
gestaltningar plötsligt säger: ”Nej det här blev fel, vi gör om igen”.
Det är spännande att observera hur den lekande leken kan ges plats
både inom förskolan och universitetets värld, men visst beror det på den
kultur som finns i förskolan och universitetet, och de människor som har
sitt arbete där. På samma sätt som att den rådande kulturen sätter ramen
för lekens möjligheter vid universitetet, sätter den också ramen för lekens
möjlighet i förskolan. En annan viktig faktor är givetvis vilka styrdokument
och värdegrunder som styr verksamheten. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) finns en klar länk mellan den lekande lekens betydelse och
den värdegrund förskolan skall vila på. Det uttryckas på följande sätt i
läroplanen:
Leken är viktig för barns utveckling och lärande.
Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns
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utveckling och lärande ska prägla verksamheten i
förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika
former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation
och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga
att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den
skapande och gestaltande leken få möjligheter att
uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och
erfarenheter (Skolverket, 2016).
Ur denna text kan vi tolka att det är genom barnens lek som de utvecklas och
förändras genom sitt lärande i lek. Om vi går till texter från universitetets
värld, kan vi till exempel i det pedagogiska idéprogrammet vid Göteborgs
universitet (2015) hitta besläktade texter när det gäller studenters utveckling
och lärande:
Med begreppet ”lärande” betonas även en process
genom vilken förståelsen av det som studeras
utvecklas och därmed förändras. Studenten
har härmed en aktiv roll som medskapare i
lärprocessen, och kunskap formas i samspel
mellan studenter och i samspel mellan lärare
och studenter. En förutsättning för detta är
ömsesidig respekt i relationen lärare–student
och i relationen student–student. En betoning på
begreppet ”lärande” skapar också förväntningar
på att studenter tar ett eget ansvar för att, med
hjälp och stöd av läraren och övriga kursdeltagare,
engagera sig och anta en aktiv roll i lärprocessen.
Genom att göra studenter uppmärksamma på
det delade ansvar som lärare och studenter har för
lärprocessen kan studenters lärande stimuleras
och studieresultaten härigenom förbättras.
I denna text läggs samma vikt vid ett kulturskapande som också Huizinga
(1945) gör i sina texter om den lekande människan. Både lek och lärande
befinner sig inom en kulturell, skapande ram. Inom universitetets ram
finns detta skapande både i relation till den tänkande, den kreativa och den
lekande människan. Citatet ovan fokuserar i huvudsak lärandet. Om vi
skall hitta texter inom universitetets värld om lek är det mest närliggande
att hitta detta i texter som rör sig om estetiskt lärande.
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En central anledning till att pedagoger intresserar sig för estetiska läroprocesser är att dessa bär
på specifika möjligheter. Estetiska läroprocesser
öppnar för möten mellan emotionella, sinnliga
och intellektuella förmågor och besitter därmed
en speciell möjlighet att vidga och bryta med
vardagsvärldens erfarenhets- och livsmönster.
Genom att de involverar ”hela människan” finns
förutsättningar för en problematisering, inte
bara av den social värld som omger individen
utan också av individens egen självförståelse. När
bearbetandet av en estetisk upplevelse ”förändrat
ens tankar, föreställningar och handlingar har
det inneburit en estetisk läroprocess (Göteborgs
universitet, Lärarutbildningsnämnden, 2013).
Det är stora likheter mellan hur dokumentet från Göteborgs universitet
skriver fram estetiskt lärande, och hur Läroplanen för förskolan skriver
fram lekens betydelse. Både estetiskt lärande och lek skrivs fram som
öppna för möten mellan emotionella, sinnliga och intellektuella förmågor.
Dessutom är det ett gemensamt drag att både lek och estetiska upplevelser
kan förändra ens tankar, föreställningar och handlingar.

Leken i sig - att leka för att leka
Den lekande leken står under hård press. Talet om leken i sig ersätts av talet
om lek och lärande. Redan i Läroplanen för förskolan 1989 fick lärandet en
mycket mer framskjuten plats. Å ena sidan genom den starka kopplingen
mellan lek och lärande. Å andra sidan genom förtydliganden av mål och
riktlinjer för lärandet. Detta förstärks, som nämnts tidigare, vid revidering
av Läroplanen 2016. Då finns också begreppet undervisning med. Lärandet
kopplas inte bara till lek utan också till omsorg i förskolan. Genom
begreppet educare har detta nya tänkande redan fått stor plats. Det betyder
inte att lek inte längre räknas med. Däremot har den fått en annan funktion
jämfört med hur vi vanligtvis känner den från den moderna barndomen.
Leken i sig har varit central inom det moderna barndomstänkandet. Både
när det gäller barn, barndom och leken i sig. Den starka kopplingen mellan
lek och lärande är också att finna inom forskning. Mycket av den forskning
som bedrivs med yngre barn är kopplat till lekens lärande och lärandets
lek. Det är i sig inte problemet. Däremot är problemet att leken i sig blir
osynliggjord eller sedd på som motstånd för formellt lärande. Ett exempel
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på detta sista kan vara ett citat från utkastet till förslag till ny läroplan för
förskolan (Skolverket, 2017):
En lärmiljö och ett förhållningssätt som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för
barnets utveckling, lärande och välbefinnande.
Personalen ska trygga förutsättningarna för lek
och leda leken på lämpligt sätt, antingen utanför
leken eller genom att själv delta. Personalen ska
också se till att alla barn har möjlighet att delta i
gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar
och sin förmåga (s 3).
Detta citat kan tolkas som ett antagande om lek ur ett barnperspektiv. Det är
för barnens bästa som förskolans personal ska skapa trygga förutsättningar
för leken. Den vuxna skall alltså leda leken och barnen i leken. Detta står
i stark kontrast till det moderna barndomstänkandet kring barns lek. Det
står också i kontrast till den moderna barndomens tänkande. Både JeanJacques Rousseau (1712-1778), och Friedrich Frøbel (1782-1852), såg leken
som central för barn. Deras synssätt var att barnen skulle få hålla på med sin
lek med syftet att upptäcka världen. Barnen skulle inte störas av de vuxnas
undervisning. Å ena sidan kan detta klassificeras som en romantisk syn på
barn, barndom och lek. Samtidigt är det just dessa tankar som till stor grad
har fått prägla vår teckning om den moderna barndomen.
De norska lekforskarna Sundsdal och Øksnes (2015) hävdar att
problemet bland annat är knutet till ett nytt sätt att förstå barn och tid. Det
gäller att inte slösa bort tiden med det onyttiga, utan använda den på bästa
sätt med hänsyn till ett framtida resultat. Denna logik har också bidragit till
att FN 2013 gav ett uttalande om att barns rätt till lek är hotad (FN, 2013).
FN:s Barnkommittés bekymmer är inte knutet till kopplingen lek
– lärande, så som det kommer till uttryck i Läroplanen för förskolan.
Kommitténs bekymmer är snarare kopplad till barns möjlighet till lek, som
för barnen är kul, och inte har något annat mål utanför detta (FN, 2013).
FN:s bekymmer är att ett ökande tryck på lärandet och viktning av formell
akademisk framgång kan medföra ett lägre erkännande av barns rättigheter
så som de uttrycks i Barnkonventionen. FN preciserar att barn har rätt till
tid för sig själva där inga vuxna organiserar eller kontrollerar dem. Alltså att
barn har rätt till att vara fria från krav, att de kan vara fria till att göra inget.
På så sätt kopplas lekens egenvärde till den mer eller mindre omedelbara
glädje och lycka barnen finner i sin lek. (Sundsdal & Øksnes, 2015).
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Den lekande människan på universitetet och i förskolan
Även om barns lek i förskolan skiljer sig från de estetiska lärprocesserna vid
universitetet, har de ett gemensamt drag: I lek och estetiska processer finns
ett tydligt samband mellan den tänkande, den skapande och den lekande
människan. Ett annat gemensamt drag mellan förskolan och universitetet
är att den lekande leken är under en ständig press. I förskolan har det blivit
allt svårare för barnen att hitta tid och rum för den lekande leken. Barnen
tycks ha erfarenhet av att förskolans lärare har en viktig uppgift när det
handlar om att kontrollera och styra deras lek samt säkerställa den dagliga
organiseringen i tid, rum och innehåll. På så sätt ryms inte den lekande
leken inom ramen för förskolans vardag. Inom universitetets värld har
förskollärarutbildningen ändrats från att ha varit en yrkesprofession till att
ha blivit även en akademisk profession. Konsekvensen av detta har blivit att
studenter och lärare möts på föreläsningar tillsammans med Homo Sapiens.
Däremot får både Homo Faber och Homo Ludens sitta utanför dörren till
hörsalen. Homo Faber får ibland vara med när det är seminarietid. Homo
Ludens får vänta tills det blir dags för hopp, sprätt och spring i samband
med det lilla som finns av gestaltande arbete i utbildningen. Min poäng är
att vi inte har lämnat den lekande människan, varken i förskolan eller på
universitetet, men att det finns mindre utrymme för den lekande leken både
inom universitet och inom förskolan. Utrymmet ges till den tänkande och
skapande människan. Å ena sidan kan vi betrakta detta som en konsekvens
av styrdokumentens prioriteringar. Å andra sidan kan vi betrakta detta
som en fara för vårt samhälle, eller som Huizinga (1955) uttrycker det: Den
mänskliga kulturen skulle inte kunna bestå utan detta inslag av lek (s. 47,
citerad i Hägglund, 1989). För att arbeta med den mänskliga kulturen, leken
och det estetiska lärandet vill jag hävda att det blir viktigt att fokusera på
följande i förskolan och vid universitetet:
För det första att en av utbildningens viktigaste uppgifter med hänsyn
till barns lek eller studenters estetiska lärande är att arbeta för förskola och
universitet som likvärdiga arenor. Likvärdighet i förskola och på universitet
beror mycket på den sociala kultur som omger verksamheterna, både med
hänsyn till vilken lärarkultur som finns bland de lärare som har sitt arbete i
verksamheten, barnens egen kamratkultur, och den kultur som finns bland
universitetets studenter.
För det andra att människors lekande lek handlar om människors
interaktion och kommunikation. I detta ligger möjligheten för likvärdighet.
Likvärdighet handlar bland annat om förmågan att kunna agera med omsorg
och att göra etiskt grundade val. Till detta behöver förskolan såväl som
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universitetet reflekterande lärare som kan stödja, inspirera och utmana barns
och studenters förmåga, vilja och önskan att ”resa” tillsammans med andra.
Och för det tredje att den lekande leken har stor betydelse för människors individuella sociala och kulturella utveckling, för hur vi lär om oss själva
och världen runt oss. Vi lär oss genom att vara i relation med andra.
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Till Inga. 							
Dear Inga, ever since writing my doctoral thesis almost twenty
years ago, I have been reading your texts about sex and gender.
My motivation for this is simply that I was interested in female
as opposed to male constructions of girls and boys, who, as I
learned, your generation called pupils, and whether these
teachers corrected girls’ and boys’ behaviour accordingly. Boys
were constructed mostly as a nuisance and lived up to that label,
receiving more reprimands. Since we met at University West, I
have come to appreciate your sense of humour and sharp critical
view, which I intend to avail myself of in the yet unwritten article
we have ahead of us.
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The same but somehow different:
contemporary Swedish teachers’ perceptions
of troublesome behaviour
Marcus Samuelsson

An expanded focus on discipline and disorder classrooms
In Sweden, we have over the last 15 years experienced a heightened concern
with discipline, especially among politicians and debaters, who argue that
problem with discipline has decreased in Swedish classrooms. Even so, the
PISA results focusing on discipline in classrooms between 2000 and 2009
reported in some years (OECD, 2011, 2013) the opposite trend towards
more orderly classrooms. According to that report, Sweden is one of the
countries with more than 10 percentage points of improvement, based
on students’ reports of calm classrooms. From that, the report concludes:
“By 2009, the quality of student-teacher relations was even better”
(OECD, 2011, p. 3). Secondly, Swedish educational researchers have over
the last 10 years (cf. Bartholdsson, 2007; Granath, 2008; Wester, 2008;
Samuelsson, 2008; Landahl, 2009; Karlberg, 2011) studied what happens
in classrooms and how teachers’ think about and handle disturbances
and discipline. Thirdly, Sweden during 2010 passed a new Educational
Act (Utbildningsdepartementet, 2010:800) with expanded disciplinary
sanctions for teachers to use. With the passing of that act teachers and
schools gained the possibility of suspending a student for three weeks, as
well as moving a student to another school as a response to the disorder,
troublesome behaviour or disrespect they have had to tolerate in the
classroom. In light of the above mentioned, the aim of this study is to
describe and understand the ways in which teachers have experienced
students’ troublesome behaviour during lessons. The study seeks to answer
the following five research questions:
•
•

Do Swedish teachers spend more time maintaining control and 		
order than they believe they should?
Which gender of pupil did Swedish teachers find to be the most
disruptive?
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•
•
•

What kinds of behaviour did Swedish teachers find to be the 		
most disruptive?
What sort of troublesome behaviours were found to occur most
frequently?
In what sense have Swedish teachers’ perceptions of troublesome
behaviours changed over 15 years?

Teachers’ perception of troublesome classroom behaviours
Research conducted worldwide over the last 35 years is presented here as
background to this study.

The 1980s
Merrett and Wheldall (1984) conducted a survey on classroom behaviour.
For this purpose they used a questionnaire which was distributed to 29
junior teachers in England. Their results indicate that (a) talking out of
turn, (b) disturbing others, (c) non-attendance and (d) disobedience were
the most disruptive behaviours experienced by the teachers. Based on the
findings in that study, many similar studies were then carried out. Kyriacou
and Roe (1988) did a study in order to explore English teachers’ perceptions
of behavioural problems. They received 64 replies from secondary school
teachers concerning the extent to which 23 different behaviours were
considered a problem when they thought about first-year pupils and
fifth-year pupils. Kyriacou and Roe found that (a) underachieving, (b)
impertinence and (c) specific antisocial behaviour had the highest mean
ratings for the first-year pupils, whereas (a) impertinence, (b) disorderliness
and (c) vandalism had the highest mean ratings for the fifth-year pupils.
That same year Houghton, Wheldall and Merrett (1988) found that (a)
talking out of turn was mentioned as being the most troublesome pupil
behaviour among 251 English secondary school teachers from six schools.
Those teachers found (b) hindering other children to be the second most
troublesome behaviour. Houghton, Wheldall and Merrett (1988) concluded
that the teachers found the same three behaviours to be the most frequent
troublesome behaviour. The same year Wheldall and Merrett (1988) also
reported that 198 English primary teachers perceived (a) talking out of
turn, (b) hindering other children and (c) disobedience to be the three
most troublesome behaviours of pupils. They also concluded that teachers
perceived talking out of turn to be the most frequent troublesome behaviour.
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The 1990’s
During the 1990s, researchers such as Langfeldt (1992) conducted a
comparative study based on a questionnaire with 106 items of problem
behaviours among 246 junior high school teachers in Germany and South
Korea. Langfeldt found three patterns of behaviour the teachers perceived
as problematic: i.e., (a) dissocial-aggressive behaviour, (b) withdrawal
behaviour and (c) nonconformist behaviour. The teachers from Germany
experienced dissocial-aggressive behaviour as “very problematic”, while the
South Korean teachers only found it to be “problematic”. When it came
to withdrawal behaviour the teachers, irrespective of which country he
or she came from, experienced that behaviour as “somewhat problematic”.
Langfeldt also found a difference regarding nonconformist behaviour.
The teachers from Germany found that “somewhat problematic” while
the teachers from South Korea found the same behaviour “problematic”.
Merrett and Wheldall (1993) found by structured interviews among 176
secondary school teachers in England that (a) lack of motivation, (b)
talking out of turn and (c) lack of manners were the three most bothering
behaviours. Some years later Jones and Charlton (1995) studied first
and middle school teachers on the island of St Helena. They found that,
according to the 50 primary teachers taking part in the study, (a) talking
out of turn and (b) hindering other children were the first and second
most troublesome behaviours. These behaviours were found to be the
most frequently occurring for both primary and middle school teachers.
Swedish teachers’ perceptions of troublesome behaviour were studied by
Granström and Einarsson (1998). They found that “talking out of turn” was
the most troublesome behaviour as perceived by 68 Swedish teachers from
primary, lower secondary and upper secondary schools. The teachers said
that “talking out of turn” was the most frequently occurring troublesome
pupil behaviour.

The 2000’s
Throughout the 2000s, studies about teachers’ perceptions of troublesome
behaviours were made by, among others, Türnüklü and Galton (2001), who
in a comparative study of Turkish and English primary school teachers
found that (a) noisy or illicit talking, (b) inappropriate movement and
(c) interrupting another pupil were regarded as the three most frequent
misbehaviours. When it came to the English teachers, they found that (a)
noisy or illicit talking, (b) inappropriate movement and (c) inappropriate
use of material to be the three most frequent misbehaviours. Among 144
Hong Kong primary school teachers, Leung and Ho (2001) showed that (a)
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talking out of turn, (b) non-attentiveness and (c) idleness/slowness were
the three most troublesome and most frequent behaviours that disturbed
the teachers. Ho and Leung (2002) also conducted a study among 187
secondary school teachers in Hong Kong and found that (a) talking out of
turn, (b) non-attentiveness and (c) idleness/slowness were the behaviours
that the teachers found most troublesome and most frequently occurring.
Little (2005) conducted a study of 148 Australian secondary school teachers.
Little showed in her results that (a) talking out of turn, (b) hindering
others and (c) idleness/slowness were perceived as the most frequent and
the most troublesome behaviours, as reported by teachers. Shen, Zhang,
Zhang, Caldarella, Richardson and Shatzer (2009) found, in a study of 527
Chinese elementary school teachers, (a) non-attention, (b) over activeness
and (c) talking out of turn to be the three most troublesome behaviours for
teachers. They also found that (a) non-attention, (b) talking out of turn and
(c) over activeness were the three most frequent troublesome behaviours
for these teachers to handle.

The 2010’s
Sun and Shek (2012) interviewed twelve junior secondary school teachers
about their conceptions of misbehaviour in the classroom to find out which
were the most common and disruptive behaviours, on the one hand, and
which was the most unacceptable student behaviour, on the other hand.
From their interviews a list of 17 disruptive behaviours was generated. Their
results showed that the most common and most disruptive behaviours were
(a) doing something in private, followed by (b) talking out of turn and (c)
verbal aggression. They also found that the most unacceptable behaviour
was students disrespecting their teachers.
In sum this review of 35 years of previous research on teachers’
perceptions of students’ troublesome behaviours in primary, lower
secondary and upper secondary schools can be summarised as indicating
that students talking out of turn has been the most or one of the most
troublesome behaviours to handle, according to Asian, Australian and
European teachers. Such findings are in line with Brophys’s (1999, p. 33)
argument “that schooling is much more similar than different across
countries and cultures”. Such findings are in opposition to Wubbles’ (2011,
p.124) conclusion “that discipline problems may differ”, although it seems
that teachers from all sorts of cultures and countries find it troublesome
when students talk without permission. There have been developments
– for example, nowadays there are blackboards, whiteboards and even
smart boards – but the social organisation of life in the classroom is more
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or less the same as ever before. The review as well shows that researchers
from time to time, in different countries and cultures, by way of different
methods, studied teachers’ perceptions and found new results, that support
the earlier conclusions. Even so, no study that I have found has yet tried
to compare changes in teachers’ perception over time in one and the same
country.

How the study was done
Participants
116 teachers in one Swedish municipality took part in a survey and answered
the questionnaire.
Table 1. Breakdown of the sample by grade the teachers taught and the
gender of teachers
Grade
1-3
4-6
7-9
10-12

Female (n)
27
21
13
17

Male (n)
1
7
12
18

Total (n)
28
28
25
35

Table 1 shows the distribution of contributing teachers in the grades in
which they, according to their reports, did most of their teaching. Table 1
also shows a lack of male teachers in the earlier years in school. The picture,
given the distribution between men and women, is representative of the
situation in Swedish schools.

Material
For this survey I, as in the earlier Swedish study, used a translated
questionnaire (Appendix 1) which was first used by Wheldall and Merrett
(1988). Teachers were, as shown in the questionnaire, asked to provide
information about age, gender, subjects currently taught and numbers of
students in the class that they were teaching most at that time. They were
also asked, in general terms, to state whether they thought they spent more
time on maintaining control and order than they believed they ought to.
Following that, they were also asked to use the letters A-J to (a) write down
the two categories of behaviour they found most troublesome with the
class they were teaching the most at that time, and (b) write down the two
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categories of troublesome behaviour they found most frequently occurring
in the class they were teaching at that time. They were then asked to follow
the same procedure while thinking about (c) the gender of the student who
was usually most disruptive. Following that they were also asked to write
down the two categories of troublesome behaviour exhibited by the most
troublesome student, and then to do the same thing while thinking about
the second most troublesome student.

Procedure
An invitation to be part of the study was first sent to the three school
superintendents in three Swedish municipalities. Two of them found it
impossible to participate in the survey at the time. The remaining school
superintendents invited me to a meeting of the municipality board of head
teachers, and here, at that meeting, the questionnaire was introduced and
discussed. During our discussion we reached an agreement about some of
the reasons for the municipality and its teachers taking part in the research
project by answering the questionnaire. One argument was that the content
and focus of the questionnaire were well in line with an ongoing school
development project in the municipality. We discussed the categories and
examples in the questionnaire that some of the head teachers found to be
odd or out of date. An example is category B: making unnecessary noise, and
especially the question about the pupils moving clumsily. Some of the head
teachers found this example strange and even bad in relation to the Swedish
school system’s idea of inclusion. Others felt that such a question runs the
risk of identifying some students. The discussion ended with our agreeing
on the usefulness of still using the old categories and examples to be able to
compare the results from 2013 with the earlier Swedish results from 1998
as well as the international research. We therefore used the questionnaire,
categories and examples as they were.
Table 2. Categories and examples of misbehaviours (Houghton, Wheldall
& Merrett, 1988)
Letter Category
A

Verbal abuse

Some examples of category
Making offensive or insulting remarks to staff or
other pupils likely to lead to confrontation

B
C

Making

Banging on objects/door, scraping chairs, moving

unneccessary

(non-verbal) noise

Disobedience

Refusing/failing to carry out instructions or keep
to class or school rules
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Letter Category

Some examples of category

Talking out of

Calling out, making remarks, interrupting and

turn

distracting others by talking/chattering

E

Idleness/
slowness

Slow to begin or finish work, small
amount of work completed

F

Unpunctuality

Late to school/lessons, late in from
playtime or lunch break

G

Hindering other
children

Distracting others from their work,
interfering with their equipment or
materials

H

Physical
aggression

Poking, pushing, striking others,
throwing things

I

Untidiness

In appearance, in written work, in
classroom, in desk

J

Out of seat

Getting out of seat without
permission, wandering around

D

Based on our common agreement, all the head teachers introduced
the questionnaire among their teachers and answered questions about
the questionnaire and the categories of behaviours if their teachers put
them forward. No questions were asked, according to the feedback I got
afterwards. It is worth noting that it was the first time these teachers
encountered this questionnaire. That is to say, these were not the same
teachers who answered the questionnaire in 1998 and 2013. According
to a fixed date that had been agreed upon during the first meeting that
was set-up, each head teacher collected the questionnaire from his/her
teachers. It took the teachers approximately ten minutes to individually
complete the questionnaire during a staff meeting. All questionnaires were
delivered to one official administrator in the municipality who then had
them sent to me. The questionnaires were handed out and collected during
October-November of the autumn semester of 2013. The analysis of the
questionnaires started when I received them. To be able to compare the
results with similar research that had been conducted earlier, I arranged the
data in columns for (a) the most troublesome behaviour and second most
troublesome behaviour and (b) the most frequently occurring troublesome
behaviours and the second most frequently troublesome behaviours.
I then started with a descriptive analysis (Bryman, 2012) calculating the
percentage distribution of the answers for the different options A-J. When
doing that, I treated the answers from the teachers on a group level, based
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on the age group they taught most, as had been done one in earlier research.
All participants were informed about the code of research ethics I follow
(CODEX, 2012). They were informed about the purpose of the study,
how the study would be conducted and that data would be confidential.
Furthermore, I clarified that participation was voluntarily and that they
were entitled to withdraw at any time without giving any explanation.

What experience and perceptions had the teachers?
This section is divided into four parts, starting with the latest study from
2013 focusing at (a) the teachers’ experience of the time they have to spend
on maintaining control and order, (b) what the teachers perceive as most
troublesome, (c) findings about the most frequently occurring troublesome
behaviours, (d) what gender of pupil Swedish teachers found to be the
most and second most disruptive and ending with (e) a comparison of the
perceptions among Swedish teachers between 1998 and 2013.

Time used to maintain control and order
The teachers involved in the study 2013 thought that their experience of
keeping order in the classroom during lessons differed in some sense, as
shown in the table below.
Table 3. Time spent on maintaining control and order in the classroom
School year

More than resonable

Less than resonable

1-3

57%

43%

4-6

75%

25%

7-9

60%

40%

10-12

40%

60%

Table 3 shows that the majority of the teachers who taught students in
grades 1-9 felt that they spent more time than is reasonable maintaining
order in the classroom. This seemed to occur mostly among those teachers
who taught students in grades 4-6. The majority of the teachers who taught
students in grades 10-12 felt that they spent less time than is reasonable
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maintaining control and order. Based on this result one can perhaps argue
that there may be a relationship between the age of pupils and teachers’
experience of time spent to maintain control and order. Such a relationship
shows that teachers spend less time controlling and keeping order with
older students than with younger students. One can perhaps also argue
that there may be a relationship between the time spent by teachers who
taught students in years 1-6 on maintaining control and order and the
amount of time spent by teachers who taught students in school years 7-12
on maintaining control and order. Such a relationship can be described
as the teachers in school years 7-12 harvesting what previously had been
shown by the teachers in school years 1-6.

Perception of the most disruptive gender
The teachers perceived boys to be most and second most disruptive during
lessons, as shown in Table 4.
Table 4. Distribution between pupil gender that Swedish teachers perceived
to be the most and second most disruptive in 2013.
Grade

Most disruptive

Second most disruptive

1-3

81%

19%

76%

24%

4-6

82%

18%

75%

25%

7-9

83%

17%

86%

14%

10-12

56%

44%

71%

29%

Table 4 shows that four out of five teachers perceived boys to be most
disruptive during the years in primary and lower secondary school. Almost
as many teachers perceived boys to be second most disturbing during these
years as well. When it came to the upper secondary school, that situation
had changed so that the teachers found almost as many girls as boys most
disturbing. There were also some minor changes when it came to the second
most disturbing gender, where seven out of ten teachers found the boys to
be second most disturbing. It is also worth noting that girls were found
least disturbing during grade 7-9.
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Perceptions of the most disruptive troublesome behaviour
In the early school years, in grades 1-3, most of the teachers indicated talking
out of turn as the most disruptive behaviour among their students (see table
5 below). This was followed by verbal abuse and disobedience as the second
and third most disruptive behaviours. Among the teachers who taught in
grades 4-6, verbal abuse was perceived as the most troublesome behaviour
among the students they taught. The second most troublesome behaviour,
according to those teachers, was talking out of turn together with idleness/
slowness. The teachers in grades 7-9 found that talking out of turn was the
most troublesome behaviour. The second most disruptive behaviour was
hindering other children, together with physical aggression, according to these
teachers’ perceptions. Teachers in grades 10-12 indicated idleness/slowness as
the most troublesome behaviour. The teachers indicated talking out of turn
as the second most troublesome behaviour.

Perceptions of the most frequently occurring troublesome behaviour
Teachers who taught grades 1-3 indicated talking out of turn as the behaviour
that they found to occur most frequently. They indicated idleness/slowness
as the second most frequently occurring behaviour. Teachers who taught
in grades 4-6 indicated talking out of turn as the most frequently occurring
troublesome behaviour. After that, they perceived idleness/slowness as the
second most frequent disruptive behaviour. Teachers in school years 7-9
indicated talking out of turn as the most frequently occurring troublesome
behaviour. The second most frequent disruptive behaviour according
to teachers in grades 7-9 was either idleness/slowness or hindering other
children. Among teachers in grades 10-12, idleness/slowness was indicated as
being the most frequently occurring troublesome behaviour. The second
most frequently occurring troublesome behaviour was, according to the
teachers, unpunctuality.

Changes in Teachers’ Perceptions of Troublesome Behaviour, 1998 – 2013
When comparing the findings from 1998 and the results from 2013, some
similarities as well as some differences in how Swedish teachers perceived
troublesome behaviours were found.
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Table 5. A comparison of the two most troublesome student behaviours as
perceived by Swedish teachers in 1998 and 2013.
School year
1-3
4-6
7-9
10-12

1998

2013

1. Making unnecessary noise

1. Talking out of turn

2. Talking out of turn

2. Verbal abuse, Disobedience

1. Talking out of turn

1. Verbal abuse

2. Disobedience

2. Talking out of turn, Idleness/slowness

1. Talking out of turn

1. Talking out of turn

2. Physical aggression

2. Hindering other children, Physical aggression

1. Idleness/slowness

1. Idleness/slowness

2. Unpunctuality

2 Talking out of turn

Table 5 shows a comparison between what the Swedish teachers in 1998 and
2013 found to be the most troublesome student behaviours. The table shows
that teachers who taught grades 1-3 fifteen years ago found students making
unnecessary noise to be the most troublesome behaviour, while teachers in
2013 found talking out of turn to be the most troublesome behaviour. In
2013, teachers found verbal abuse and disobedience to be the second most
troublesome behaviours. Therefore, it seems as if the classroom climate has
changed over the years. For teachers in grades 4-6, talking out of turn was
found to be most troublesome in 1998. This has shifted so that teachers in
2013 have found verbal abuse to be the most troublesome behaviour. Talking
out of turn and idleness/slowness were found in 2013 to be the second most
troublesome behaviours, while in 1998 this was disobedience.
As for the teachers in years 1-3, those working in 2013 seemed to face a
slightly different classroom climate than those working fifteen years before.
The teachers in 2013 have had to deal with physical aggression as well as
insulting comments directed towards themselves and other children in a way
that the teachers did not have to deal with 15 years ago. The teachers who
taught grades 7-9 in 1998, as well as those who taught in 2013, indicated
talking out of turn as the most troublesome behaviour among students.
They also indicated physical aggression as the second most troublesome
behaviour. Hindering other children was also indicated as being the second
most troublesome behaviour among teachers in 2013. It seems as if teachers
in grades 7-9, both in 1998 and 2013, perceived more or less the same sorts
of troublesome behaviour during lessons. Even so, small changes have been
observed, which means that teachers in grades 7-9 have had to deal with
insulting comments and disobedience more often than teachers did fifteen
years ago.
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Among the teachers who taught grades 10-12, it was found that they
more or less had the same sort of insights into troublesome behaviour.
Independently of each other, teachers in both 1998 and 2013 have found
idleness/slowness to be the most troublesome behaviour. The 1998 teachers
found unpunctuality to be the second most troublesome behaviour, while the
2013 teachers found talking out of turn to be the second most troublesome
behaviour. These findings are summarized in Table 3, which shows that in
1998, and still in 2013, talking out of turn was a troublesome behaviour for
teachers from primary to upper secondary schools.
The table also shows that teachers in primary and secondary schools
found different sorts of noise, such as talking out of turn and verbal abuse,
to be most troublesome. This sort of behaviour has remained stable over
time, even if, in some sense, it has changed its appearance. It is also shown
that teachers working in primary and secondary schools in 2013 found the
classroom to be more physically demanding, with more verbal abuse and
physical aggression for example, than did teachers in 1998.
Table 6. A comparison of the two most frequently occurring troublesome
student behaviours as perceived by Swedish teachers in 1998 and 2013.
School year
1-3
4-6
7-9
10-12

1998

2013

1. Talking out of turn

1. Talking out of turn

2. Making unnecessary noise

2. Idleness/slowness

1. Talking out of turn

1. Talking out of turn

2. Disobedience

2. Idleness/slowness

1. Talking out of turn
2. Unpunctuality, Idleness/slowness

1. Talking out of turn
2. Idleness/slowness, Hindering

other

children

1. Idleness/slowness

1. Idleness/slowness

2. Unpunctuality

2 Unpunctuality

Table 6 shows a comparison of what sorts of troublesome behaviour
Swedish teachers in 1998 and 2013 experienced as occurring most frequently.
The table shows that teachers in grades 1-3 had more or less the same sort
of experience of troublesome behaviour in 1998 and 2013. Talking out of turn
was, and still is, the troublesome behaviour that teachers found to occur
most frequently. As is shown in the table, they also found making unnecessary
noise to be the second most frequently occurring troublesome behaviour
in 1998. It is also shown that teachers in 2013 found idleness/slowness to
be the second most frequently occurring troublesome behaviour. For the
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teachers who taught grades 4-6, it is observed that they experienced talking
out of turn to be the most frequently occurring troublesome behaviour in
both 1998 and 2013. Despite such similarities, the table shows differences
when it comes to the second most frequently occurring troublesome
behaviours. Teachers in 1998 found disobedience to be the second most
frequently occurring troublesome behaviour, whereas for teachers in 2013
it was idleness/slowness. While teachers 15 years ago found that students
refused or failed to follow instructions or obey school rules, teachers in 2013
found that students had difficulties in starting or finishing their work or
staying focused on the task. According to teachers in grades 4-6 in 2013, it
was verbal abuse. Disturbing other students, a behaviour that teachers back
in 1998 experienced as occurring most frequently, has shifted and become
more direct in the sense that, in 2013, it is more offensive and is directed
towards the teacher as well. Teachers in grades 7-9 shared the experience
of talking out of turn as being the most frequently occurring troublesome
student behaviour. They also agreed that idleness/slowness was the second
most frequently occurring disruptive behaviour. However, both the 1998
teachers and the 2013 teachers classified another behaviour as second most
frequent and troublesome, although they differed in which one it was:
teachers in 1998 experienced unpunctuality as the second most frequent
troublesome behaviour, while teachers in 2013 found it to be hindering other
children. Those teaching the eldest students in years 10-12 had exactly the
same perception of the most frequently occurring troublesome behaviour
in 1998 and 2013. This can be understood to mean either that they have
pinpointed what is actually troubling teachers in upper secondary schools
(and which also troubled them in 1998), or that things in upper secondary
schools have gone on as they always have, despite the changes in society
during the 15 years that have passed between the surveys.

What can we learn from this?
By looking at the answers given by 116 Swedish teachers from primary, lower
secondary and upper secondary schools in a small municipality, it appears
that Swedish teachers’ perception of troublesome behaviours has in some
sense changed and in some sense remained the same over the last 15 years.
A first important finding concerns aspects that may perhaps be
described as unchanged or stable over time. If we start by focusing on Table
4, it appears that teachers still find boys harder to deal with. Table 4 shows
that during these years teachers perceived unruly boys to be most and
second most distortive while the behaviour of girls conformed more closely
189

Marcus Samuelsson

to teachers’ standards (cf. Wickman, 1929). This might also reflect teachers’
gender, although it is more often female teachers who teach pupils in
primary and lower secondary school (Wernersson, 2006). When focusing
on Tables 5 and 6, it appears that talking out of turn was and still is one
of the three most troublesome behaviours for teachers to handle. This is
true whether you look at the Swedish results from 1998 or the results from
2013. Even if this troublesome behaviour can perhaps be described as quite
trivial, according to earlier research, it was still mentioned by the teachers
as the most troublesome behaviour. Such behaviours can be understood
as having negative effects on the teacher and the classroom climate. One
reason for that may be that such troublesome behaviour fatigues teachers.
Being interrupted and having to give instructions over again while silencing
some students may create a situation where more students exhibit offtask behaviour. Having to deal with such behaviour can reduce the desire
to lead, or create a feeling of powerlessness. The teacher may in such a
situation use severe discipline and become authoritarian whether or not he
or she believes in such a strategy. These Swedish results can be compared
with international research over the years, which has shown the same
results (Merrett & Wheldall, 1984; Houghton, Wheldall, & Merrett, 1988;
Wheldall & Merrett, 1988; Jones & Charlton, 1995; Leung & Ho, 2001;
Ho & Leung, 2002; Little, 2005). This small sample of Swedish teachers
seems therefore to deal with the same sort of troublesome behaviours
that teachers worldwide also have dealt with over a long period of time.
So, besides sociocultural differences, teachers seem to face challenges such
as a variation among their students in their ability to wait for their turn
to talk, to listen to teachers or other students and to control their bodies.
The same sort of troublesome behaviour, talking out of turn, was mentioned
as the number one behaviour that the Swedish teachers in both 1998 and
2013 found to occur most frequently and to be the most troublesome
problem to handle (see Table 5). These results are also in line with earlier
findings (Merrett & Wheldall, 1984; Houghton, Wheldall, & Merrett,
1988; Wheldall & Merrett, 1988; Türnüklü & Galton, 2001; Leung & Ho,
2001; Ho & Leung, 2002; Little, 2005). It therefore seems as if this small
sample of Swedish teachers has not yet found strategies to handle their
students’ requests or need to speak with them and/or fellow students in the
classroom. This may perhaps be a result of the teachers’ poor ability to use
different sorts of methods to create work, which includes discussion and
talking.
A second important finding concerns similarities among the answers
from teachers working at different school levels. Starting with teachers
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working in primary school, the results show that the teachers in both
1998 and 2013 perceived noise or students’ talking out of turn to be the
most troublesome to handle. This sort of troublesome behaviour was
found to be the first or second most troublesome, as well as the first most
frequently occurring troublesome behaviour in 2013 and 15 years ago. The
findings can be compared with earlier findings (Wheldall & Merrett, 1988;
Türnüklü & Galton, 2001; Leung & Ho, 2002). When looking at what sort
of perception teachers working in lower secondary schools in 1998 or in
2013 had, the results show that, besides talking out of turn, they perceive
physical aggression, in other words students fighting with each other, as the
second most troublesome behaviour to handle. The upper secondary school
teachers back in 1998 and now in 2013 also found students’ idleness/slowness,
in other words having difficulties starting or stopping work or staying on
task, as the second most frequently occurring troublesome behaviour. Such
results can be compared with Houghton, Whedall and Merrett (1988),
Langfeldt (1992) and Ho and Leung (2001). Despite the difference in the
order in which categories were mentioned, it can be seen in Tables 5 and
6 that unmotivated students, having problems starting or stopping work
or being on-task, and coming late to lessons or speaking out loud without
permission during lessons are the most troublesome behaviours to handle
according to teachers in Swedish upper secondary schools.
A third important finding concerns changes regarding the Swedish
teachers’ perception of troublesome behaviours. Primary and lower
secondary teachers in 2013 dealt with more provocative troublesome
behaviours such as insulting remarks towards themselves or other students,
fighting among students or students throwing things around than did
teachers in 1998. The primary and lower secondary classroom climate
seems to have changed and become more aggressive over these fifteen years.
Teachers in 2013 had more difficult behaviours to handle than did teachers
in 1998. These findings can be compared with results found in previously
conducted studies (Houghton, Wheldall, & Merrett, 1988; Kyriacou &
Roe, 1988). They are in line with other research reports showing that both
bullying among students and incident reports on student as well as teacher
aggression are increasing. Another change over time is that upper secondary
teachers in 1998 were the only ones who found students’ problems with
staying on-task as well as starting and stopping work to be a disruptive
behaviour. They found this to be the second most disruptive behaviour.
Teachers in 2013 needed to work more with students’ lack of motivation, as
well as keeping them on track or focused on the task at hand. Looking at
troublesome behaviours teachers found to be frequently occurring, the same
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categories are found to be the most troublesome among lower secondary
and upper secondary teachers. This has shifted over the years; the results
in Table 5 show that in 2013 primary teachers of grades 1-3 as well as 4-6,
found the same sort of behaviour to be the second most frequently occurring
troublesome behaviours. Swedish teachers seem to be forced to spend time
and effort dealing with unmotivated students. Looking at the teachers in
primary school and their perceptions of the most troublesome behaviours,
the results show that students talking during lessons in 1998 was found to
be the second most disturbing behaviour, which is the same as was found
in the earlier research ( Jones & Charlton, 1995; Türnüklü & Garton, 2001;
Shen, Zhang, Zhang, Caldarella, Richardson, & Shatzer, 2009). Primary
teachers in 2013 can perhaps be described as less distracted by that sort of
behaviour. Primary teachers in years 1-3 and 4-6 found completely different
behaviours to be the most troublesome in 1998 and 2013. While teachers
back in 1998 were handling behaviours such as pointless sounds and students
hindering each other, teachers in 2013 were handling confrontations based
on insulting comments and fights, or students throwing things around. This
can be described as the target for the students’ misbehaviour having shifted
from the class, or other students, towards the teacher as the one in charge in
the classroom. When looking at primary teachers in years 1-3 and what they
found to be the most frequently occurring troublesome behaviour, a similar
pattern is shown. Back in 1998, those teachers found pointless sounds to be
the second most frequent troublesome behaviour compared with teachers
in 2013. These sorts of behaviour seem to have decreased over time.
When looking for changes over time among lower secondary teachers,
the results show that a student being late for lessons is no longer perceived
in the same way. Being forced to remind students of the rules and keeping
students from arguing in a way that leads to conflict seem to be something
that teachers in 2013 had to deal with quite often. Looking at what lower
secondary teachers in 1998 and 2013 found to be the most frequently
occurring troublesome behaviour, the results show that, unlike students in
1998, the students in 2013 seemed to turn up to lessons on time but also that
they more often disturbed the class by walking around in the classroom.
These Swedish results are therefore different from earlier research (e.g.,
Kyriacou & Roe, 1988; Merrett & Wheldall, 1993; Little, 2005; Sun &
Shek, 2012), where it was found that students’ motivation displacement
was the most troublesome for teachers. The results presented here can
perhaps be understood as it has become somewhat easier to handle the
classroom situation when, or if, students stay in their places. On the other
hand, students having difficulties getting something done during lessons,
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or staying on-task, is not as easy to detect at first sight as when they are
walking around in the classroom. This can perhaps be understood as
teachers in 2013 have to be more alert in order to detect and handle this sort
of frequently occurring troublesome behaviour as soon as it is identified.
There seems to be a need for improved methods of prevention. Even if
these troublesome behaviours are comparatively mild in nature, those that
occur most frequently have increased over time. Verbal attacks directed at
teachers and other students, which pose a risk of developing into conflicts,
are experienced more often by Swedish teachers nowadays according to the
small sample in this study. Despite the small size of the study it seems clear
that teachers in primary and secondary schools invest considerable time
and effort in discipline.
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Appendix 1

Frågeformulär
Ringa in det alternativ som passar dig som förskollärare/lärare bäst, när svaret inte skrivs i text eller med
siffor
Din ålder: under 30 40 50 60
Ditt kön: kvinna

man

Undervisningsämne(n):__________________________________
Årskurs för den grupp/klass elever som du vanligtvis undervisar: _____
Antal elever i gruppen/klassen du vanligtvis undervisar: flickor ____ pojkar ____totalt ____
Hur många av dessa elever beter sig besvärande? flickor ____ pojkar ____ totalt ____
1. Generellt sett, använder du mer tid att hantera besvärande beteenden än du menar att du borde göra?
(ringa in ett alternativ) ja

nej

2. Skriv den kategori av besvärande beteenden som du finner mest besvärande i gruppen/klassen (välj en
av bokstäverna A-J) Mest besvärande _____Näst mest besvärande ______
3. Skriv den kategori av besvärande beteenden som du finner oftast förekommande i gruppen/
klassen du vanligtvis undervisar (välj en av bokstäverna A-J) Mest förekommande _____Näst mest
förkommande_____
4. Alla grupper/klasser har elever som är mer besvärande än andra. Skriv vilket kön den störande eleven
har i den grupp/klass du vanligtvis undervisar.
Kön hos den mest besvärande eleven (ringa in ett alternativ)

flicka

pojke

Välj de två mest besvärande beteenden för denna elev (Välj en av bokstäverna A-J)
Mest besvärande _____Näst mest besvärande _____
Kön hos den näst mest besvärande eleven (ringa in ett alternativ)

flicka

pojke

Välj de två mest besvärande beteenden för denna elev (Välj en av bokstäverna A-J)
Mest besvärande _____Näst mest besvärande ______
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To Inga. 							
I came to Gothenburg as a Guest Scholar back in 2003. Inga
and Kerstin were my tutors, with Inga as a lead tutor. To be
appropriate to the very purpose of this book, I will talk only
about my relation with Inga. She attended to every bit of the
academic experience I had to be exposed to and admin services
I had to receive. She attended to my progress particularly in
terms of efficient utilization of my time at Gothenburg. If it
can express my idea well I would like to quote Murray (1998)
who writes: “When considering what constitutes good project
and dissertation supervision the waiter analogy is useful: ’a good
waiter in a good restaurant is around enough to help you when
you need things but leaves you alone enough to enjoy yourself.’ ”
My tutors were like that. I was free to pursue my way, but they
were around enough whenever I needed their support. Inga,
thank you for keeping your office open for me; thank you for
organizing those all experiences [classroom visits, dissertation
defense sessions, connecting me to people whose research relates
to mine, for organizing staff seminars and for helping me locate
all the resources I needed]. Those experiences have definitely
transformed my thinking. At the tip of your career life-cycle
[which is the most blessing in my culture], let me renew my
promise: I will not fail you in my service to others.
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Education for a pastoralist community –
Children in Ethiopia: where the opportunity
cost defines it all
Ambissa Kenea Boru
Education for all has been a vital agenda for Ethiopia since the 1963 Addis
Ababa Conference of the then free African states. The conference decided
the year 1980 to be a milestone to achieve universal primary education.
However, Ethiopia’s progress towards education for all lagged far behind
by the target year, similar to most of the Sub-Saharan countries who signed
the agreement. Ethiopia has re-committed itself to the 1990 Jomtien and the
2000 Dakar targets which declared education for all by 2015 as a principal
agenda. Though official reports indicated good progress, global monitoring
reports disclosed that Ethiopia has not achieved the target (UNESCO,
2015). The reality on the ground [beyond the official statistics] is in fact
more telling that the country is far behind when the educational situations
of children in emerging regions [i.e. the low land peripheral areas]; those
with disabilities; the urban and rural poor are concerned. Even in the
main land [i.e. the central and northern highlands]; the effort to achieve
the target of education for all with limited resources and the challenging
living situation for the children made it very difficult that schooling could
not result in learning (MoE, 2016). This article deals with the educational
situation of children of the pastoralist communities in Ethiopia by taking
one pastoralist community as a case.
Pastoralism is an economic activity and a way of life for people who
derive most of their income from keeping domestic livestock using feeds
available in the natural environment. It is a land use system, an economic
mode of production and a way of life for many people who derive most of
their income from keeping domestic livestock reared in conditions where
most of the feed is natural rather than cultivated (Ejigu, 2003). According
to Bernan (2002:4), reports indicate that pastoral communities inhabit
all the habitable continents or zones of the world. In Ethiopia pastoralists
occupy the arid and semi-arid areas which constitute about 61% of the land
area of the country located in lowland areas in the East, North-east, West,
and South of the country.
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Pastoralism, as an economic activity, supports 12-15% of the country’s
human population1. As Coppock 1994 [as cited in Desta, 2006]) reported,
of the total livestock in the country, it is estimated that the pastoral sector
raises 40% of the cattle, 75% of the goats, 25% of the sheep, 20% of the
equines, and 100% of the camels. With this proportion, it seems obvious
that pastoralism makes a very significant contribution to the national
economy, employment, agricultural production, and food demand of
people in Ethiopia. Ejigu (2003) also underscored that pastoral livestock
are important as a source of revenue and export earnings to support the
national economy.
Despite the visible and significant role of pastoralism in the national
and regional economies in Ethiopia, the sector was among the most
marginalized, in terms of availability and access to public services, and
development opportunities. Consequently, Ejigu (2003) argues, the sector
used to receive least attention in government development programs.
It can be presumed that education is one of the underdeveloped
services in the pastoralist areas. There are some indicators for that including
low enrollment rate; high dropout rate; and very weak completion rate
(OEB, 2006 E.C.; MoE, 2014). The few project-based efforts [e.g. through
the Pastoral Community Development Project] have been trying to
improve the supply side of schooling by constructing schools and providing
some educational inputs; though that is far from adequate. Where supply
is an outstanding problem; the demand side of schooling among these
communities seems an equally important and worrying challenge.

Objectives of the study
The study attempted to examine the situation of pastoralist communities’
children education by taking Borena Oromo community as a case. In so
doing it:
(i)		 Assess the status of children’s schooling among the case 		
community.
(ii)		 Identify the principal determinants of children’s schooling 		
among the case community.
(iii)		 Raise questions /identify issues for further research to address
schooling of children in similar communities elsewhere.

1

Note that the total population of Ethiopia is estimated to be about 107,000,000
(Worldometers (www.worldometers.info//), 2018.
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Brief description of the research setting
The Borena Oromo Community, a family of the Oromo population that
constitutes close to 40% of the Ethiopian population, occupies Southern
Ethiopia lowland bordering Northern Kenya. In fact Northern Kenya
is also occupied by the same community and there is no such boundary
between Ethiopia and Kenya for the Borana Oromos. Administratively,
Borana [named after the name of the particular Oromo family] constitutes
one of the 18 administrative zones in Oromia Regional State. Borena Zone
occupies a total land area of about 63 939 km2 and is the second largest of the
Zones in the Region. Yabello Town, which is 570 km away south of Addis
Ababa, is the capital of Borana Zone. The Zone comprises 13 districts. The
most recent census estimates a total human population of Borena Zone
to 480 000 and annual population growth rate of 2.5-3% (Homan, et al.,
2003). Hence, the population estimate for 2018 is likely to be over 700 000.
The Borana Oromos are dominantly pastoralists. The livestock population
in the Zone is composed of 1 771 588 cattle, 1 991 196 goats, 699 887 camels
and 52 578 donkeys (CSA, 2008). The Borena cattle are more productive
than other local cattle breeds, with quite high rates of reproduction, milk
yield, and low mortality rate (Cossins and Upton, 1988a). The Borena cattle
are adapted to the arid and semiarid environment of East Africa (Haile
et.al. 2011); particularly the semiarid Borena rangelands (Homann et. al.,
2004). The Borena community practice the Oromo population’s indigenous
political system called the Gada system.
The Gada system is the dominant cultural and political organization of
Borena Oromo. The Gada System is organized by generation-grades (Luba),
which changes every eight years in assuming political, military, judicial,
legislative and ritual responsibilities (Legesse, 2000). The Gada defines
rules, obligations and authorities, and thereby it provides a framework
for socio-political stability over long times. The origin of the Gada system
dates back to the 15th century, and was founded by Gadayo Galgalo (the first
Borana Gada Leader or Aba Gada). The Gada System operates through
the Gumi Gaayo assembly (Gaayo is the name of location which hosts the
assembly and Gumi means congregation of people assembled there for
meeting). According to Homann (2005) the Gumi Gaayo is the supreme
institution for legislation, revision of existing rules and regulations, defense
and conflict management, cultural instructions and social encounter, which
held every eight years in the midway of the ruling generation grade. Today,
irrespective of the expanding modern bureaucracies, the Gada system and
Aba Gadas [the Gada Leaders] play visible roles in the social, political
199

Ambissa Kenea Boru

and economic lives of the population. According to Professor Asmerom
Legesse, the Gada system [i.e. the Oromo Democracy] reveals the many
creative solutions that an African society has found for the problems that
the people encounter when they try to establish a democratic system of
governing their affairs.

Theoretical framework
An important theoretical frame for this study is the child rights perspective
which has been put forward by Katarina Tomasevski (2003), former special
rapporteur for World Bank, as the 4As scheme. For this writer, from the
human rights perspectives, governments are obliged to make education
available, accessible, acceptable and adaptable for the children. This scheme
covers the whole continuum of supply of and demand for education. It
underscores that governments are obliged to construct school and run
them for free at least during the primary years. It is also concerned with
governments’ obligation to make sure that the kind of school program
availed to children is that which they wish to be served (e.g. in terms of
relevance to their life problems) and that it is appreciative of the children’s
identities; ways of lives; values; etc. Important questions to be asked in
connection to these schemes may include to what extent the schools are
available in the pastoralist settings; acceptable for and adaptable to the
pastoralist community children in terms of the contents, methods, calendar
as well as the community’s attitudes [e.g. attitude about having children].
A systematic review conducted by Masino and Nino-Zarazu´a (2016)
to identify ‘policy interventions that improve education quality and student
learning in developing countries,’ can also be the other guide for this study.
From the review these researchers concluded that supply-side interventions
alone are less effective than when complemented by community
participation or incentives that shift preferences and behaviours; i.e. the
demand for educational services. According to these researchers; supply
side interventions need to be supplemented by intervention that target
improving demand for education including various incentive systems and
[bottom up] community participation. This has much to do with supply
of schools and improvement of the quality of children’s learning among
pastoralist communities where availability of educational services is a
challenge and where it is equally challenging to get kids in schools. So, we
can examine the level or status of supply of schools and school facilities/
services as well as the level of demand for education both at children and
community/parents’ levels within the Borena pastoralist community.
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Methods of the study
A mixed research design has been used to collect the necessary data from
the field by taking the Borena Community as a case. In the pastoralists’
context education is highly interlinked with other aspects of the public
life: livelihood, social activities and expectations; value for children and
childrearing practices; among others. Therefore, it was felt that a mixed
research design which involves a thorough understanding of the whole
research setting [and not just educational situation] is a desirable method
for the study. Accordingly, data was collected from multiple sources using
multiple tools including interview, focus group discussion, questionnaire
and three weeks of direct observation staying among the community.
Documents were also used to get additional evidences.
Table 1: Sources of data and tools used with each [group of] respondent
Data sources

Sample

Tools used

1. Pastoralist leaders

9

Key Informant Interview

2. Community elders

6 groups

Group Interview

3. Primary school teachers

36

Questionnaire

4. Primary school children

12 groups

FGD

5. Primary school principals

24

Questionnaire

6. District education experts

3 groups

Group interview

7. Zonal education experts

1 group

Group Interview

8. Regional Pastoralist Education expert [OBE]

1

Interview

9. Federal Ministry of Education Expert

1

Interview

The tools of data collection were prepared by myself with inputs from
experts in the field of education and community development. The data
collection was guided by ethical principles including informed consent,
confidentiality and objectivity. All sources whose ideas taken directly are
acknowledged using proper format.

Results
The results of the study are organized under themes that came out of the
comprehensive data as well as the objectives of the study collected from the
identified sources. The themes included the principal economic activity; the
idea of childhood and childhood responsibilities; the status of children’s
schooling; major determinants of schooling among the community and
issues for further research.
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Livestock: more than sources of livelihood
There is no question that herding is the principal economic activity for the
pastoralist Borana population (Homann, 2005). However, livestock are
more than just sources of livelihood for the Borena. Here is a comment of
an elder from Moyale District who said “For the Borena herding is not just an
economic activity. It is a matter of identity. We value our livestock more than
any other thing on earth”. This situation indicates that you cannot stop the
Borena from herding by sheer supply of alternative sources of livelihood
[if at all that is possible in present day Ethiopia]. Another respondent
strengthened the same when asked about the impact of schooling on the
livelihood. He said:
When there are children they keep the livestock.
When there are no children [e.g. when they
are away for school], there will be no livestock.
When there are no livestock; there will be no
Borena because Borena is a herder. Without
our livestock we are a different community. [An
elder from Dilo District]
Imagine how strong the feeling these two elders hold towards their
livestock. These are not just opinions of two persons; they are rather
opinions of community elders through whom the prevailing attitudes of
the community get expression. Therefore, it is possible to presume that
these opinions represent the dominant discourse in the community.
As mentioned earlier, herd mobility characterizes the dominant
economic activity for this pastoralist population. Then there can be a
number of questions: who moves with the livestock? Do they have base
camp [if not all family members move]? How far do they move from the
base camp [if at all there is one]? How long should they stay away from
their base camp? These and similar questions where points of discussion
during the fieldwork. The reason for mobility was found to be almost the
same across the Borena Zone: drought, suitability for reproduction [from
indigenous knowledge], and giving time for the pasture around the base
camp to mature. A respondent opined that “Livestock mobility is often in
search of pasture and water. Hence, the main seasons of mobility are the extreme
dry seasons and at the beginning of the main rainy time.” Therefore, in April
[beginning of major rainy season] and during any dry season mobility of
the livestock is expected. This is shared by almost all respondents. Mobility
does not involve the whole household and the whole neighborhood,
however. The respondents unanimously affirmed that herd mobility is
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common; yet it is only some family members [including children who are
capable to keep the livestock] who move. The direction of movement is
mainly determined by availability of water, pasture, and security. Duration
at a place of mobility [called satellite camp] usually range from three to
six months. When the situation at the base camp is not very harsh, some
animals such as the lactating and young ones stay with the other household
members [i.e. they do not move] for two reasons: one, they may need more
care and two, they are sources of food for those who stay behind. Then they
will be under the care of the household members [mothers and younger
children] who often do not move to the satellite camps. This, added to other
supplementary activities such as the small farming and in some cases petty
trade, would make those who stay at base camp [home] busy throughout
the year.

Childhood and children’s responsibilities
Among the Borena, children are needed because they are source of rest
for their parents: the father gets rest due to his son/s, and the mother gets
rest due to her daughter/s. The other is that children [particularly boys]
are believed to ensure continuity of the generation. An elder said, “If you
don’t have children your name will not be there after you. If you have one then
you will continue to be there.” Another elder similarly opined, “If you don’t
have children there will be no one who would support you during old age and
no one to inherit you when you finish your days.” The elders communicated
clear preference for boys particularly because boys are expected to make
sure continuity of the generation. Nevertheless, they still value having girl
children because, apart from support to mothers, they are believed to bring
son-in-law [soddaa]: an outsider who becomes relative.
For the community, childhood is when they prepare for adult
responsibilities while also taking important economic roles. Elders [fathers
and mothers included] are expected to educate the children through
traditional educational approaches. Like many African traditional societies,
Borena has its own ways of educating its offspring. Asked about the reasons
for traditional education the elders noted that “We educate not to keep them
deaf, it is our responsibility, so that they will not spoil or misuse resources.” The
conviction to educate their children in the traditional means is expressed
in many sayings. One such saying is this: Dibichi yeroon qabamte hin diddu!
This roughly means a bull trained at the right time, would pull the beam of
plough2 well. The traditional education the Borena parents provide their
2

This is a tool tied to a yolk and pulled by two oxen and used for ploughing. It is part of
the traditional farming system widely used in small holding farms in Ethiopia.
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children with encompasses broad topics of economic engagement, cultural
involvement and other social activities which are thought to ensure the
continuity of the community with its traditions and values. Here are some
representative opinions on the contents of traditional education:
The contents of informal family education for
their children include herding, culture, and
respecting elders. Educators are fathers and
brothers for male children and mothers for
female children (An elder, Yabello district).
Contents of what families teach their children
at home include good habits, respect, culture,
herding, watering, and milking, among others.
Educators for boys are fathers and for girls are
mothers (An elder, Moyale district).
The methods used by Borena fathers to educate their children include
showing [demonstration], advising, counseling, punishing [reprimanding],
controlling, and evaluation. Based on these traditional educational
experiences, Borena fathers can easily identify the strengths and weaknesses
of their children. Accordingly, when the local administration3 asks them
to send their children to school [by also allowing them to keep some for
herding] they know whom to send to school [or to give for teachers, to use a
respondent’s language].

Responsibilities
From the several discussions conducted during the data collection, it was
learned that every household member in the pastoralist community of
Borena, including young children, is busy right from the day he/she start
walking up right. There is a clear division of responsibility for typical household in Borana. However, depending on the size of the household and the
amount of livestock they own [which is also a sign of social status], there
can be some variations. Here are some typical roles for the members of
households as reported by the elders as well as community leaders:
•

3

Father [or head of household] is basically responsible for coordination
and guiding the major economic work. For instance, he oversees the
animals at the place where they are, deals with access to water points,
and coordinates the whole activity. Where the elder son is matured
In Ethiopia this is referred to as the Kebele. The Kebele is the smallest unit in the
administrative structure. Multiple Kebeles come together to make up a district.
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enough [e.g. over 20 years of age], he will take this responsibility from
the father - now it will be time for the father to rest.
Children are also expected to take part in the activity. If the family
has good number of animals, at least three children are required: for
cattle, for camel and for goats, and for newly born animals. These are
not expected to graze together [in a field]. There are also children who
have to travel between the satellite camp and the base camp to take
milk to the family at the base camp [and to take food for those at the
satellite camp].
The minor economic activities [e.g. small farming near the base camp],
as noted above, involve some members of the household [particularly
those who stay at the base camp or home].

•

•

Normally, the wives [or mothers] are responsible for the activities at the base
camp. That means the wife does not move unless the person has multiple
wives. Hence, such division of labor clearly indicates that all the members
of the household of a pastoral community are fully occupied. What is the
impact of this on the education of children? This will be discussed in the
next section.

The status of children’s schooling among the case community
The Ethiopian Government takes 2.5-3 km home-school distance as a
standard target for the optimum physical access of schools. In the pastoralist
community that is very difficult due to the sparse settlement pattern. So, to
get a reasonable number of population to be served by a school; the schools
need to be constructed at locations far apart. Regarding this an officer at the
Borena Zonal Education Department reported that the school catchment
area is currently 8-10 km in the pastoralist districts. That means there are
children who use the schools from a distance of 10 km. Unless they stay
near the schools; there can be children who have to travel about 16-20 km
every day [double trip]. This situation obviously limits school attendance
particularly for younger children.
From the school observations it was learned that both enrollment and
attendance were important problems. Twelve primary schools [Grades 1-8]
were visited. All of them have one section per Grade. In fact there was a
school [Bilal Primary school] where the first Grade [with 12 children] is
under tree shade due to lack of classroom. A random check of attendance
registers for three Grades [2nd, 4th and 6th] against the number of children
in class was made at the schools and here is the result:
•
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Table 2: Situation of school attendance– result from a classroom observation
Schools

Grade 2: number:

Grade 4: number:

Grade 6: number:

on the list

in the class

on the List

in the class

on the list

in the class

21

10

19

11

16

9

School B

32

14

23

14

15

10

School C

24

13

22

10

16

7

School A

School D

18

11

17

12

17

8

School E

26

13

16

12

22

11
10

School F

17

8

25

11

19

School G

30

17

22

8

22

8

School H

20

12

17

12

18

9

School I

19

9

25

13

17

11

School J

32

18

18

13

21

10

School K

29

17

27

9

20

9

School L

22

12

20

12

18

8

In Ethiopia 50 children per class is the ‘optimum’ class-size the Government
has targeted to achieve. This comes from the fact that the number of
children per class is very high, sometimes it is not uncommon to see 80-100
children packed into one class in schools found in sub-urban or densely
populated areas. Against that the number of children enrolled at the schools
visited which was almost less than 30 per class indicate the enrollment is
very low by Ethiopian standard. The data presented in Table 2 indicates
high absenteeism [look at the gap between number on the list and number
available in class by the time of the visits]. Dropout from the system seems
high because the number of children in class decreases as the Grade level
increases. In fact in one of the schools the data collectors witnessed that
there is only one student in Grade 8 who was preparing to take the regional
examination. Why such a state of affairs? In the subsequent section I will
try to picture out some factors or situations that happen to explain this
situation.
Another attempt made to understand the extent to which children
got the opportunity for schooling was by asking the respondents what
proportion of children in their household were schooled. The FGD
participant children were asked about the number of brothers and sisters
they have and number of those sent to school out of the total number of
brothers/sisters. Totally, 108 children responded to this question [see Annex
I for data]. The result indicates that in most cases the number of brothers/
sisters reported to have got the opportunity to be enrolled at school is less
than half. In fact the worst scenario, so to mention, is a situation where out
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of 12 brothers/sisters only 1 has been allowed to go to school. Self-report
from the local elders and community leaders [i.e. the key informants] also
affirm the same. Here is a result organized from data obtained from 9 of
the key informants:
Table 3: Key informants’ self-report on number of children sent to school
Key Informant

Number of
children

Number sent to
school

Percent

Grade level Achieved

Person 1

4

2

50

Grade 4 and Grade 7

Person 2

5

3

60

Grade 4, Grade 12, and BSc

Person 3

6

1

17

Grade 3

Person 4

6

1

17

Grade 4

Person 5

7

2

28

Grade 10, Diploma (10+3)

Person 6

7

2

28

Grade 4, Grade 3

Person 7

8

3

37

BSc, Diploma, Diploma

Person 8

10

4

40

Grade 4, Grade 6, Grade 10, Grade 5

Person 9

16

4

25

BSc, BSc, Diploma, Grade 10

Elders and community leaders are considered to be the most informed
members of the community. Even with them [as reported in Table 3] it is
only two, out of nine, who sent 50% [or above] of their children to school.
The worst scenario reported here is a situation in which only 1 out of 6
children has got opportunity to be enrolled at school. An officer from
Moyale District attributes this mainly to the economic activity of the
pastoralists which is labor intensive. He opined: “There is no means for our
pastoralist community to send all its children to school unless we pay attention
to running stronger alternative basic education programs.” The Grade level
achieved also indicates that the completion rate is very weak: only few of
them could proceed to the higher education.

Some special interventions to improve access to schooling for pastoralist
community children
The District education offices [with the Zone Education Department] use
multiple education delivery approaches. These are formal schools, satellite
schools [affiliated with a formal school], alternative basic education centers
and adult education delivery.
•

Alternative basic education (ABE) is mainly for out of school children
who can attend class only during evening [and in exceptional cases
during weekends]. These are conducted [run] in formal schools or in
hats built by the community for the same purpose. As the children
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•

•

pass the day at faraway places, it is likely that ABE classes start at
about eight PM in the evening. It is possible to imagine how difficult
this arrangement is for the working children.
Satellite schools are the ones meant to bring early Grade classes even
closer to the community. Managerially, they are supported by and
affiliated to a formal school. The teachers are either formally trained
teachers or paraprofessionals hired from among the community.
Adult education is for adults who want to study on their own
initiative. These are facilitated either by teachers of formal schools or
by facilitators hired for the same purpose or even volunteer literates
from among the community.

According to officers of the District education offices as well as the Zone
Education Department; both the ABE and the adult education programs
in the pastoralist communities are not as strong as those in highland
communities of the Zone. For instance, the ABE program lacks any clear
guideline and there are no textbooks and reference materials to be used for
the same. Satellite schools are very weak mainly because of lack of students
as well as lack of clear mode of operation. Innovations such as mobile
schools and mediated distance education programs, which are used in many
countries to increase access among pastoral communities (Downie, 2011),
are not among the mechanisms used to provide education to pastoralists in
Borena Zone.

Some determinants of schooling among the case community
(a) Supply-related factors: in Ethiopia there is an understanding that
primary schools belong to the host community and the Government’s
role is largely hiring teachers and providing some basic facilities - like
textbooks, tool kits, in-service training of teachers, and the like. While
there is allocation of some recurrent budget, the expectation is that the
local community needs to support the operation of the school from its
own means; without charging the child anything. So, it is possible to say,
primary school is free for the child but not for the community. That is why
communities are expected to make in cash and in kind contributions to
run the primary schools. That means schools in an economically better
neighborhood are more likely to be better than schools in impoverished
neighborhood. Pastoralist communities are highly challenged in terms
of maintaining their own livelihoods let alone supporting the operation
of schools. As a result, the pastoralist community schools we visited
were unattractive. The water they harvest during the short rainy season
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does not last more than three months; toilets are not separate for boys
and girls in most cases; no library [or reading room]; no laboratory for
the higher Grades; no fence for the school compounds; classroom walls
were dilapidated; seats were uncomfortable [sometimes stones are used];
and the compounds were exposed to wind [i.e. no trees]. Reports [as well
as discussions with teachers] indicated that textbooks were in very short
supply. There were subjects for which textbooks were not available during
the school visit. These subjects were Afaan Oromoo [the mother tongue]
and Amharic [the federal working language]. In seven of the twelve schools
environmental science textbooks were also not available. So, added to the
home-school distance; this situation is one of the possible push factors for
the attendance problem mentioned above. It also badly affects the quality of
education availed to children.
The curriculum and school calendar are the other supply-related
factors which significantly condition the success of schooling in a community.
Therefore, it is very legitimate to ask whether the school curriculum is
relevant to the situation of the Borana pastoralist community. The other
issue worth considering is whether the school calendar is flexible enough
to fit well with the situation of the particular community. The assessment
involved examination of the times of the wet and dry seasons and appraisal
of the opinions of the relevant stakeholders on what they feel about the
curriculum.
Given the very distinctive nature of the situation of pastoral
communities of Borena described above, the need for adaptation of the
mainstream curricula is obvious. This has been affirmed by almost all
the respondents. Particularly, the education officers and the community
leaders unanimously indicated that the existing curriculum lacks the very
attributes of the pastoralists. For instance, officers from Moyale District
Education office identified the following as realities of pastoralist children
which makes adaptation a necessity: no pre-school, no home-support, no
literacy culture, and in most cases, no literacy practice at home. Contrary
to this, references in textbooks [e.g. life style] reflect that of mainstream
highland. Hence, they strongly recommended a need for doing some kind
of adaptation on the contents, methods and timing. Similarly, an expert of
the Zonal Education Office who took part in the FGD stated:
There is nothing specifically meant for pastora-lists.
The starting point of the curriculum has very less to
do with the attributes of the pastoralist children. It
is too theoretical, and does not address the practical
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life of pastoralists. The educational approach
[method] does not take into consideration the
active home environment of the pastoralist children
who are active. They can listen when elders talk
[discuss], they can intervene, and they can even
propose opinions. The schools education approach,
as it is practiced now, does not embrace this. Hence,
the curriculum is not attractive to our pastoralist
children.
Concerns over what schools provide children with in terms of content,
methods and timing has been voiced throughout the fieldwork time by the
community leaders, the school children and by the education experts. At
the center of the concerns [particularly from community leaders, elders and
school children] are the issues of ‘continuity’ of ‘the Borena’ and the usability
of what schools teach in the livestock sector. By continuity they mean for
the on-coming generation to maintain the cultural identity and ‘ways of
life’ of Borena; particularly in terms of the high regard they have for their
livestock. Hence, a need to adapt the school to the community has been
identified to be a priority by all respondents. It is therefore very essential
to consider how a school curriculum that helps Borena pastoralist children
go back home with skills that support improvisation of the livestock sector
and maintain Borena identity.
School calendar is the other very important supply-side factor
which determines school attendance of pastoralist community children.
Commonly, Borena pastoralists experience two types of extreme dry
seasons: the long dry season that often includes the months of December,
January and February and the short dry season that often comes during
the month of August (Source: Community Leader, Dilo district; FGD 09,
Children; FGD 11, Children). These are the months when herds split into
various groups (Camel and Goat; Cattle; sheep and younger animals) and
move to satellite camps. Thus, children’s labor is most needed both at base
camp and at satellite locations. Contrary to that; the school calendar for
pastoralist districts of Borena Zone are almost the same as that of the
highland districts near Addis Ababa –a very rigid timetable and totally
unfit for the pastoralist environment. In general, the respondents [and
particularly the education officers] believe that flexibility is a desirable
situation in pastoralist education. Besides, not everything is predictable
in the pastoralist environment. Draught, conflict, cross-border disease,
etc can happen any time. These also need to be addressed as they occur
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and flexibility should be taken as a mental frame in managing educational
practices in such community.
Teacher preparation, teacher in-service development and retention are the
other supply-related factors which significantly affect the attractiveness of
schools to a community. If teachers are not well prepared to teach in the
pastoralist setting, if they are not regularly available on duty, if they wish
to leave the area as soon as possible and if they don’t show commitment to
educate the children; it is unlikely that the school will be attractive to the
children and their parents. The education officers sensed that there is gap
between the situation under which [and for which] teachers trained and the
practical situation of the pastoralist communities and their children. Hence,
they strongly recommend a different type of teacher training for pastoral
community alone. It was learned that most teachers start their very career
with confusion due to poor knowledge of local culture, accent, and the
situation of pastoralist community [and its children]. Such initial concerns,
if not solved through careful on-the-job support [which is always not there
in Borena], would result in burn-out. This calls for a customized approach
to teacher preparation for pastoralist schools. The unfortunate thing is that
other than improving teacher recruitment [which takes candidates from
pastoral communities with some points less to fill the quota], nothing has
been done. The worst thing, so to mention here, is that the recruits from the
zone may not come back to the Zone since they are assigned to various zones
on lottery, as reported by experts of one of the District Education Offices.
According to the education experts, those who get assignment to the zone
[who are not originally from Borena] come thinking to go back as soon as
possible. It was noted that there is no means to keep them, and basically
keeping them does not help much. Such teachers lack the endurance which
teaching in the harsh environment of the pastoralists involves.
(b) Demand-related factors: for Borena pastoralist parents, schooling
is seen in terms of the role of the children in the herding business. For them,
schooling means taking children away from herding. So, the opportunity
cost of schooling is very essential explanatory variable for the demand
for schooling among the Borena pastoralists. By opportunity cost it is to
mean the value of a foregone activity [herding in this case] or alternative
when another item or activity is chosen [schooling in the present case]. The
pastoralists give high value to what they lose by sending a child to school,
as clearly stated earlier. Therefore, both enrollment and attendance has
been challenged. In this section I will present how this situation shapes the
responses of pastoralist parents to the need for schooling of their children.
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The Ethiopian Government, generally, pushes for the education of children
at every corner of the country due to its commitment to both the ‘Education
for All’ and the ‘Sustainable Development Goals’; if not due to the need to
pursuit children’s right to education. Therefore, the local administrations
[i.e. the Kebeles] encourage community members in their administration
to enlist their children at school. They use home-visits [sometimes with
teachers] to register the school-age children. At the same time the local
leadership in the pastoralist communities recognizes that the community
members’ economic situation and the fact that herding is a labor intensive
business. The Aba Gadas [i.e. the Traditional Leaders] who are very well
recognized and respected by the community members encourage the
community to send their children to school because the formal leadership
tries to influence the community through them. Under this context,
discussion with the respondents about the education of their children
revealed very interesting stories:
[a] Whom the community sends to school: as mentioned above,
fitness for herding makes a kid ‘less qualified’ for schooling. If a father has
to choose between his two sons, for instance, he choose the one he sees
as stronger for herding and the other one for schooling. Similarly, there
are preferences based on birth order and gender. Here are representative
responses on this:
Regarding birth order preference of children
for schooling the families used to prefer
later born children over first born ones for
schools because elder children were believed
to be better for livestock and thought to be
successors of their fathers. [FGD 01, FGD 05,
and FGD 06].
Regarding gender preference for schooling
[recently], parents tended to send girls to
school than boys because boys are believed to
be better for livestock than girls [FGD 06].
This is in fact until they [i.e. girls] are capable
enough to support their mothers and start
preparation for wifehood. That seems why
girls are in good proportion in the early grades
and very scarce in the upper grades. [FGD 09].
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[b] Rotational enrolment: this is a situation where children are divided into
two, and one group goes to school this year and the other group goes for
herding. They exchange roles next year or maybe in two years. That seems
why in Borena pastoralist schools it is very common to see older boys in
early grades. Some fathers [it is the father who decides about this] wait
the role exchange period until the ones in school complete Grade 4 so that
they come out with basic skills of reading and writing - imagine how old the
other groups would be when they join Grade one. A variation of this has
been expressed by a group of discussants as follows:
When previously admitted child is mature
enough for herding, the parents force him to
drop out of school and, in replacement, send
another younger child - just to fill the Kebele
requirement. [FGD 07]
This is a situation where the parent has no purpose in the children’s
schooling and only wants to silence the “nagging” Kebele Administrators.
[c] Turn-based attendance: this is a situation where all children get
enrolled yet take turn to attend school. This could be in response to push
from local administration to enroll all children. When that happens the
children take turn to go to school –e.g. every other day or every other week
so that both herding and the ‘required schooling’ go hand in hand. Imagine
what this means to the quality of the education the children acquire.
[d] Assigning some children for herding and others for education right
from the beginning: this may appear an aspect of the scenario described
under ‘b’ above. However, it is different in the sense that there is no exchange
of roles here for an important reason: those who go to school are thought to
be no more useful for herding. They have missed important socializations
to the herding business. In fact the initial selection, as described under ‘a’
above, took cognizance of the potential of the child with due priority to
herding. Alternatively, such clear assignment for herding and for schooling
is based on the premise that without some children doing the herding, there
is no means to support the education of those who have to go to school.
That means those ‘herder-children’ forfeit their childhood, their rights and
their opportunities for the good of their brothers and sisters. In fact this is
a common phenomenon in many communities in rural Ethiopia, and not
restricted to pastoralist communities.
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Conclusions and way forward
From the discussions in the preceding sections, it has been noted that the
particular pastoralist community does not outright reject formal education.
In fact the elders and community leaders opine that education is important
if the children can climb up the ladder. They at the same time doubt the
value that years of formal education add to the herding economic activity;
an activity they see not just as source of livelihood but also an expression of
their identity –the Borena identity. They tend to think that the traditional
education they provide is enough for the purpose they want to prepare the
children for. The many members of the pastoralist community see schooling
in terms of the livestock possession and herding: either to send children
to school and loss the livestock or to keep children away from school and
maintain their livestock. Today they are not free to make this adult-centric
decision in full like the earlier days. There is a third body –the Government
that pushes for the education of the children. This forced them to adapt
some solutions: the rotational enrollment, turn-based attendance; selection
of the ‘less able’ child for schooling, and division of roles between herding
and schooling. None of these artificial solutions are commensurate with
the best interest of the child. In fact, in all cases the children are losers and
these are adult-centric solutions. This situation teaches us that in the case
of the particular pastoralist community the opportunity cost of schooling
explains the access to education and quality of children’s learning. Children’s
right to education is not even part of the discourse. There are no promising
strategies used to improve the community’s demand for education of their
children.

Way forward
The current ‘Quality Education for All’ will not be adequately addressed
without addressing the educational problems of pastoralist children.
As concluded above, there are dilemmas surrounding the education of
pastoralist children. A locally relevant and comprehensive approach
to address the dilemmas seems a very appropriate way to the solution.
Therefore, it is very essential that:
Children’s rights to education become the central
agenda in discussions about education of the
pastoralist community children. Strategies need
to be devised to popularize the same among the
community. The Borena social capital [e.g. the
Geda leadership, the communal attitude, the
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traditional education approach] is a very fertile
condition for that.
Education development should be conceptualized
within the broader pastoralist area develop
agenda. In such agenda one important area to
consider is reducing the labor intensiveness of
the economic activities –e.g. herd specialization;
as well as commercialization.
Education development programs need to be
comprehensive enough in the sense that they
should consider not only supply but also demand
creation strategies –e.g. devising incentive
systems for those who could bear the challenges
of educating one’s children.
Diversify education delivery approach and
pay attention to relevance of the system to the
pastoralist community.
The solution to the problems of pastoralist community children’s education
should be highly local. This calls for further in-depth research into the
situation in other pastoralist areas of the region/the country and to devise
workable solutions.
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Appendix I: Reported number of brothers/sisters vs. number attended school
Total no of
brothers and
sisters

1

No of brothers and sisters attended school
2

3

4

1

4

1

5

6

3

5

1

15

6

8

4

6

5

23

7

4

5

6

6

3

3

8

5

1

6

4

5

6

4

1

1

5

1

1

10

3

1

1

12

1

1

28
18
1

8

1

5

1

2

1

2

13
Total

Total
8
6

9
11

7

1
26

17

25

25

7

1
5

1

2

108

Note: Numbers inside represent frequencies. Here are a few examples [see the
highlighted boxes]:
•
•
•

There was 1 child who had 4 brothers/sisters and only 1 of them was
enrolled at school.
There were 4 children who had 4 brothers/sisters each and each of
them had 2 of their brothers/sisters enrolled at school.
There was 1 child who had 4 brothers/sisters and 3 of them were
enrolled at school.
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Till Inga. 							
För över ett decennium sedan började jag min forskarutbildning
i pedagogik vid Göteborgs Universitet. Innan jag började arbeta
med min avhandling under din handledning, deltog jag i några
kurser som du gav. Under denna tid träffades vi många gånger
och utvecklade en förståelse för varandra, tror jag. Jag började
därefter skissa på mitt avhandlings-PM och när jag kom in som
doktorand i utbildningen accepterade du att bli min handledare.
Som den ärliga person du är sa du i början av våra handledningsträffar: ”Jag är inte expert på Sydafrika men jag kan
handleda dig i vetenskapligt arbete”. Och du gjorde som du
lovade. Som handledare har du föreslagit, ifrågasatt, kritiserat,
men också, som tur är, givit positiva kommentarer på mitt arbete.
Du har alltid varit en öppen, kritisk och stöttande handledare.
Du, min biträdande handledare, och jag har varit ett bra team,
tycker jag.
Varje gång jag skickade min text till dig, läste, kommenterade
och skickade du tillbaka texten i god tid. Handledningstillfällena
och våra träffar i ”Inga-gruppen” var alltid ett forum för
reflektion, lärande och utveckling för mig som doktorand. Dina
erfarenheter, din kunnighet och din generositet har bidragit
positivt till min resa som doktorand. Idag är jag inte längre
doktorand, jag är fullvärdig filosofie doktor. Tack för ditt bidrag
i den gemensamma resan.
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utbildningsvetenskapliga avhandlingar
Getahun Yacob Abraham
En av de kurser jag deltog i på forskarutbildningen i pedagogik på Göteborgs
universitet där du undervisade var ”Kritisk granskning av vetenskapliga
arbeten.” Kursen utgick från att doktoranden läste fem slut- eller
avhandlingsmanus och därefter deltog i seminarier där de olika texterna
diskuterades. Under läsningen förväntades doktoranden granska arbetet
både utifrån doktorandens och diskutandens/opponentens synvinkel.
Utöver inlämning av skriven text av textgranskningen, förväntades varje
doktorand redovisa hur disputationen gestaltat sig.
I kursen följde jag upp fem doktoranders slutseminarier och
disputationer. I slutet av kursen beskrev jag mina erfarenheter från dessa
tillfällen och analyserade avhandlingarnas innehåll. Syfte, frågeställning,
teori, metod, resultat, diskussion och slutsats var delar som fokuserades i
granskningen. För mig var det en intressant kurs.
Innan jag började kursen var och är jag fortfarande mycket intresserad
av hur vetenskapliga arbeten granskas, ett intresse jag förmodligen delar
med många inom akademin. Det är ett intressant och nödvändigt arbete
som vi nästan dagligen utför på olika sätt och på olika nivåer i akademiskt
arbete. Utöver mitt eget intresse är jag nyfiken på hur andra granskar
vetenskapliga arbeten. För att veta och förstå mera inom detta område,
använder jag mig i detta kapitel av texter från tidskriften Pedagogisk Forskning
i Sverige. Denna tidskrift hade under min doktorandtid sin redaktion vid
Göteborgs universitet, Fakulteten för Utbildningsvetenskap. I tidskriftens
innehåll från första numret finns en rubrik ”Opponenten sammanfattar”.
Här skriver några opponenter om den avhandling de granskat under en
disputationsakt. Inför arbetet med detta kapitel har jag gått igenom hela
tidskriftens elektroniska upplaga på hemsidan. I de flesta nummer finns
sammanfattningar under rubriken ”Opponenten sammanfattar”. Efter en
genomgång av tidskriften bestämde jag mig för att begränsa granskningen
till sammanfattningar från de första 15 åren av det nya milleniet, 2000 till
201541 och att granska samtliga 59 texter som publicerats under denna tid.
1

I Pedagogisk Forskning i Sverige 2000, ÅRG 5. Nr 2 - Pedagogisk Forskning i Sverige,
ÅRG 20, NR 3-4, 2015. ISSN 1401-6788.
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Jag är medveten om att en sammanfattning inte återger hela granskningsoch bedömningsprocessen under disputationen. I en offentlig disputation
i Sverige deltar doktorand, handledare, opponent, betygsnämnd, kollegor,
vänner och släkt till doktoranden samt en intresserad publik. Det är
inte intressant och kanske inte ens relevant att i en sammanfattning ha
information om alla detaljer i disputationsakten. I tidskriftens sammanfattningar redovisar opponenten vad hon/han anser är relevant för den
som inte har varit med eller inte har läst avhandlingen. Nilholm, som är
en av opponenterna som sammanfattar sina reflektioner, skriver avseende
denna fråga: ”Jag har inte möjlighet att återge hennes system här utan den
intresserade rekommenderas att gå till avhandlingen för en beskrivning…”
(Nilhom, 2007, s. 166).
En nyfikenhet om hur granskningar av avhandlingar görs är startpunkten för den här texten. Jag är mest intresserad av hur opponenter
kommenterar avhandlingens relevans, originalitet och bidrag, förståelse av
fältet/litteraturgenomgång, doktorandens självständighet och hur arbetet
är presenterat. Några allmänna kritiska kommentarer kommer också att
uppmärksammas. Vid min läsning är det således opponenternas granskning
av avhandlingarna som står i centrum, inte den individuella opponenten
eller doktoranden som nämns i sammanfattningen. Opponenter som
citeras namnges i referenslistan i slutet av kapitlet.
Samtliga avhandlingar som granskas i de olika sammanfattningarna
har lagts fram vid svenska lärosäten. Av de opponenter som skrivit sammanfattningar är 46 från svenska lärosätten och 13 från lärosäten utanför Sverige.
En opponent kom från Danmark, fem från Finland och fem från Norge. Av
länder utanför Norden kom en från Nya Zealand och en från Sydafrika.
Sex av sammanfattningarna är skrivna på engelska, fyra på norska och de
resterande på svenska.
Tabell 1 antal opponenter och doktorander fördelade på kön.
Opponenter
Kvinnor
19
Män
40
Total
59

2

Doktorander
41
19
605

Total
60
59
119

En opponent har skrivit en sammanfattning om två avhandlingar som hon granskade
under samma år. Båda hennes respondenter är kvinnor och på grund av detta, ökade
antalet kvinnliga respondenter från 40 till 41.
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Det höga antalet manliga opponenter, 40 av 59 (68%), kan vara en indikation
på den manliga dominansen på nyckelpositioner inom högre utbildning.
74% av professorerna i landet är män (UKÄ, 2016) samtidigt som 41 av 60
(68%) sammanfattade avhandlingar är gjorda av kvinnor. Detta kan tolkas
som att kvinnliga akademiker, i alla fall inom ämnet pedagogik, har börjat
ta plats. Detta kan indikera att vi i framtiden möjligen kommer att få en
högre andel kvinnor inom högre utbildning.
Tabell 2 Tre lärosäten med flest antal opponenter
Lärosäte
Stockholm
Linköping
Göteborg
Total

Opponenter
Kvinnor
Män
3
4
2
5
2
3
7
12

Total
7
7
5
19

Tabell 3 Tre lärosäten med flest antal respondenter
Lärosäte
Stockholm
Göteborg
Uppsala
Total

Doktorander
Kvinnor
Män
11
6
12
3
3
2
26
11

Total
17
15
5
37

Tabell 2 och Tabell 3 visar det större antalet opponenter och respondenter
som kommer från de fyra stora lärosätena i landet (Göteborg, Linköping,
Stockholm och Uppsala). En möjlig förklaring kan vara lärosätenas fokus
på ämnet pedagogik och därmed deras ledande roll inom forskningsämnet.

En avhandling som vetenskapligt verk
Det finns inte någon alldeles bestämd mall för en avhandling, men det
finns grundläggande krav och förväntningar på innehåll och form. Ett
grundläggande krav är att texten ska skrivas inom en vetenskaplig genre,
det vill säga att vi ska känna igen en avhandling och dess delar såsom
frågeställningar, metod, teori, resultat och diskussion. Hur avhandlingsarbetet går till och hur resultatet presenteras varierar dock mellan vetenskapliga discipliner och vetenskapsområdets traditioner. Under senare
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tid har också standardiseringskrav vuxit fram från olika regionala och
internationella organisationer. Bolognaprocessen är ett sådant exempel
(Utbildningsdepartementet, 2004).
En avhandling förväntas vidare undersöka ett fenomen eller ett
problemområde och baseras på nyfikenhet om att få veta mer om något.
Tydlighet, att vara systematisk, att använda relevanta metoder och perspektiv,
och genom sin egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen är
viktiga dimensioner i avhandlingsarbetet (Kilbourn, 2006).
Vad som anges ovan betonas också i Högskoleförordningen från
1993 (1993:100) samt i Förordning om ändring i högskoleförordningen (SFS
2014:1096). I förordningen står att doktoranden ska visa ”en systematisk
förståelse av forskningsområdet” och ”förtrogenhet med vetenskaplig
metodik”. Utöver det ska doktoranden genom sin forskning ”väsentligt bidra
till kunskapsutvecklingen”, ”visa förmåga att identifiera behov av ytterligare
kunskap”, ”bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande”, och
”visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redighet”. Samtidigt
som förordningen förklarar vad som ska vara med i en avhandling, öppnar
förordningen möjligheter för lokala bestämmelse genom att skriva att, ”de
preciserade krav [skall] gälla som varje högskola själv bestämmer inom
ramen för kraven i denna examensbeskrivning” (Högskoleförordningen
1993:100).
I den text som följer identifierar jag vad som betonas i granskningar
av avhandlingar genom att studera ett antal sammanfattningar skrivna
av opponenter i Pedagogisk Forskning i Sverige. Opponenternas sammanfattningar ventilerar vetenskapliga aspekter i avhandlingarna som relevans,
originalitet, författarens bidrag till ämnesfältet, självständighet och hur
arbetets resultat presenteras. Innan jag diskuterar dessa aspekter vill jag
redogöra för hur några forskare inom det pedagogiska fältet beskriver dessa
olika aspekter.

Relevans
Relevansen av ett avhandlingsarbete räknas som en del av kvalitetskriterierna.
En avhandling kan bedömas som relevant utifrån både behov och kontext.
Ett arbete som inte har någon teoretisk eller praktisk relevans på något
sätt för forskningsfältet eller samhället i stort har svårt att få en positiv
bedömning. Frågan om vilken kortsiktig och/eller långsiktig strategisk
relevans det vetenskapliga arbetet har för fältet behöver betonas och
diskuteras mer anser flera, bland annat Sarros et al. (2005).
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Holbrook et al. (2004, 2015) diskuterar relevansen med koppling till
begrepp som ”intra-scientific relevance and extra-scientific relevance” och
med begrepp som ”scholarly/scientific relvance and practical/societal
relevance”. Relevans handlar därmed om på vilket sätt avhandlingen har
koppling till det vetenskapliga fältet och till samhällets behov i stort.
Relevans kan utöver nyttjandet av avhandlingens resultat inom vetenskap
också handla om hur användbart resultatet är för utvecklingen i samhället
(Kyvik & Thune, 2015; Holbrook, et al., 2004).

Originalitet och bidrag
Ett vetenskapligt arbetes orginalitet kan betraktas på olika sätt. Det finns
ingen gemensam definition av vad som är originalitet. Holbrook et al.
(2007) tar bland annat upp vikten av ”the creation and interpretation of
new knowledge through original research…” (Holbrook et al. 2007, s. 338)
som en viktig del av en avhandlings kvalitet.
Baserat på olika forskare beskriver Kyvika & Thune (2015) originalitet
på följande sätt:
In the literature on research quality, originality
is a common concept which implies novelty
in relation to current knowledge or existing
theory, in the sense that original research
contributes new perspectives, data or methods.
What exactly constitutes originality in doctoral
theses is, however, open to interpretation, and
there is also uncertainty about the extent to
which examiners emphasise originality when
assessing doctoral theses (Kyvika & Thune,
2015, s. 770-771).
En avhandlings orginalitet är inte alltid detsamma som god kvalitet.
Även om avhandlingens originalitet bedöms som hög, kanske den inte är
intressant och användbar av de som arbetar på fältet (Ibid.).

Förståelse av fältet/litteraturgenomgång
Förståelse av ett vetenskapligt fält kan nås genom att läsa, skriva och delta
i olika vetenskapliga verksamheter som workshops, seminarier, konferenser
och andra liknande aktiviteter. I en avhandling visas sådan förståelse genom
det sätt vi navigerar inom fältet och i skrift visar vad vi tagit del av. För att göra
223

Getahun Yacob Abraham

det behövs ett omfattande arbete, bland annat genom att täcka litteraturen
inom området (Sarros et al., 2005). Men det räcker inte med att bara nämna
relevant litteratur, utan den måste bearbetas och presenteras på ett lämpligt
sätt.
För att visa sin bekantskap med fältet och göra en gedigen litteraturgenomgång behövs som Holbrook et al. (2007) nämner:
Comments on substantive use identified four
distinct forms of treatment of a body of literature,
that also indicated a hierarchy of expectation:
(1) ‘working understanding’ of the literature—
demonstrating a familiarity that resulted in at
least a reasonable level of analysis and synthesis; (2)
‘critical appraisal’ of the literature—the scholarly
activity of weighing up the body of work; (3)
direct ‘connection’ of literature to the candidate’s
findings; and (4) the demonstration of ‘disciplinary
perspective’. Disciplinary per-spective constitutes
an embeddedness within, and an all-encompassing
awareness of and engagement with, the literature.
It frames a quality of ‘knowing’ that emerges from
deep immersion in both a research study and
academic discourse and culture ( Holbrook et al.
2007, s. 352).
En litteraturgenomgång ska således resultera i att det vetenskapliga
perspektivet framträder och diskuteras tydligt och kritiskt och att författaren
visar medvetenhet och engagemang genom textens framställning.

Självständighet
Yrkes- och livserfarenhet hos doktorander varierar, men för att producera
en avhandling förväntas doktoranden ha två handledare. Det kan låta
märkligt att prata om en doktorands självständighet när doktoranden
arbetar under sina handledare, men det är doktoranden själv som ansvarar
för avhandlingsarbetet. Det är doktoranden som med olika grader av stöd
från sin handledare producerar empiri, analyserar och skriver fram sina
resultat.
Dagens doktorand och framtida forskare visar sin kapacitet bland annat
genom sin avhandling. Hon/han kan visa självständighet genom att tänka ut
problemområden som kan utforskas, genom att ställa relevanta frågor och
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genom att använda en metod och en teori som passar för problemområdet.
Resultatet som doktoranden arbetar fram samt diskussionen och förslag
på framtida forskning kan visa hur självständig hon/han är. Avhandlingen
kan visa doktorandens kapacitet att bedriva forskning på egen hand
utan handledare i framtiden (Holbrook et al., 2004; Sarros et al., 2005).
Holbrook et al. (2007) skriver:
The examiner is also assessing the potential of
the candidate as a ‘peer’, i.e. their readiness to
enter the academy (Yates, 2004, p. 81). A credible
doctoral performance in evaluating the literature,
identifying the strengths and weaknesses of
previous studies, and their contribution as well as
one’s own, is to demonstrate a capacity for peer
review … (Holbrook et al. 2007, s 338).
Det engelska ordet ”examiner” och det svenska ordet opponent står för olika
roller och olika ansvar. Gemensamt för båda är deras ansvar att granska
den vetenskapliga avhandlingen. Enligt vad Holbrook skriver ovan, tittar
granskaren inte bara på doktorandens kritiska arbete. Han/hon granskar
även doktoranden som framtida forskare och kollega inom akademin.

Presentation
Det finns arbeten som inte har särskilt ”god kvalitet”, men som ändå kan
presenteras på ett tydligt och klart sätt och som övertygar läsaren och
granskaren att förstå vad det handlar om. Motsatsen finns också i arbeten
som fyller alla krav när det gäller problemformulering, metodval och
intressant empiri, men sedan med en presentation utan logisk struktur och
med många formaliafel. Det blir då svårt för läsaren eller granskaren att
koncentrera sig på det goda innehållet. Fokus hamnar istället på formaliafel
som borde ha åtgärdats innan granskningen kan genomföras ordentligt.
Presentationen av en vetenskaplig text som en avhandling skiljer sig
från andra textgenrer. I en avhandling krävs en tydlig struktur, ett logiskt
arrangemang av de olika delarna, ett förståeligt vetenskapligt språk och
användning av relevanta begrepp som används inom avhandlingens ämne.
Klarhet och ett logiskt sammanhang gör det lättare att förstå avhandlingen
(Holbrook et al., 2004; Kyvika & Thune, 2015).
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Överblick över sammanfattningarna
I de texter jag har läst ger opponenterna vanligen en sammanfattning
om avhandlingens syfte, frågeställning, metod, teoretiska perspektiv,
resultat och diskussion. Det är efter att opponenten har invigt oss i en
övergripande kännedom om avhandlingen som hon/han fortsätter med
övriga kommentarer, ger kritik och bedömer avhandlingen. Ofta kommer
kritik som handlar om olika delar av avhandlingen. I några få fall ges
kommentarer/kritik om titel, syfte och frågeställningar. Breda kommentarer
ges om olämpliga metoder som har använts eller metoder som skulle kunna
ha använts.
Kritik ges också angående avhandlingar som saknar noggrann
litteraturgenomgång om fältet och/eller inte täcker hela fältet. Avhandlingar
som radar upp texter om fältet utan att kritiskt granska och visa hur
texterna används kommer inte heller undan påpekande. Vidare förekommer
synpunkter om hur en litteraturgenomgång ska se ut, hur den ska användas
och vilka olika faser den ska passera genom.
Opponenter kritiserar också olämpliga begrepp, perspektiv eller
icke passande teorianvändning. Kritiken omfattar även att teorier, som
av olika anledningar inte passar ihop, använts tillsammans, och att olika
teorier används parallellt utan att de flätats samman. Avhandlingar med
gedigen empiri får uppskattning och positiva kommentarer. Likaså skriver
opponenter uppskattande om välstrukturerade, välskrivna och för läsaren
tillgängliga avhandlingar.
Ingen del av en avhandling går fri från granskning. Opponenten
bestämmer fokusområdet baserat på avhandlingens tema och på vad
opponenten bedömer som relevant. Trafford et al. (2014) gjorde en omfattande studie av det avslutande kapitlet av 100 avhandlingar från fyra universitet
i tre länder, England, Israel och Sydafrika. De tittade närmare på kriterier
för att bedöma avhandlingar från de fyra universiteten och försökte sedan
hitta gemensamma punkter. Gemensamma kriterier som betonades av alla
fyra universiteten var vikten av originalitet, ett ordentligt kunskapsbidrag
och självständighet. Detta var viktiga kriterier som således skulle avspeglas
och bekräftas genom avhandlingen. I en svensk studie om 14 underkända
avhandlingar mellan 1984 och 2003, skriver Sandstedt och Stigmar (2006) att
de grundläggande skälen för dessa underkännanden handlar om otydligheter
angående originalitet, kunskapsbidrag och självständighet. Underkännandena
var på grund av akribi, metod, resultat och analysrelaterade frågor.
I sammanfattningarna jag läst fokuserar jag på aspekter av relevans,
originalitet och kunskapsbidrag, förståelse av fältet/litteraturgenomgång,
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självständighet och hur arbetet presenterats för bedömare och läsare.
Opponenternas sammanfattningar kan innehålla samtliga aspekter av
avhandlingarna som nämnts ovan eller endast några få. Jag granskar de
ovan nämnda aspekterna i sammanfattningar av avhandlingar. Det är
således opponenternas granskningar av de olika aspekterna som det här
redogörs för.

Relevans
Flera av opponenterna tar i sina sammanfattningar upp avhandlingens
relevans från olika synvinklar. De som tar upp relevansfrågan diskuterar
avhandlingens relevans baserat på vad doktoranderna anser vara
avhandlingens relevans eller deras egen bedömning av avhandlingarna.
Relevansen för vidare forskning tas upp av en stor andel av opponenterna. De markerar detta genom att kommentera att doktoranden ska
forska vidare inom området, eller genom att indikera att avhandlingen
väcker tankar, inspirerar och öppnar vägar för framtida studier.
Här nedan kommer några kommentarer från opponenterna angående
avhandlingarnas relevans:
Sammanfattningsvis har Maja Söderbäck tagit
sig an ett antal frågor av pedagogisk relevans inom
ramen för sjukvårdens vardag, en vardag som
här befolkas av barn, ungdomar, föräldrar och
sjuksköterskor… (Olin Lauritzen, 2000, s. 183).
… Här lämnas ett väsentligt bidrag till den
vetenskapliga pedagogiken och då avhandlingen
dessutom har stark relevans för pedagogisk praxis
borde den vara intressant läsning även för lärare
och lärarstudenter (Brändström, 2001, s. 153).
I inledningskapitlet presenteras motivet och
behovet att göra studien. Liljas konstaterar att den
sångundervisning som David Björling utövade i
stort sett är outforskad… (Brändström, 2007, s.
235).
…Signert utgår från att kunskap om montessoripedagogiken kan ha ett värde för alla lärare, men
hon genomför den aktuella studien just för att
pröva om variationsteorin har något att tillföra för
de lärare som arbetar med montessoripedagogik
(Gustafsson, 2012, s. 267).
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Avhandlingens huvudsakliga resultat visar att
lärarnas levda erfarenhet underkänner den
evidensbaserade modellen. För att finna mer
konstruktiva vägar för skolutveckling behöver
utgångspunkten tas i lärares eget yrkeskunnande,
erfarenheter och omdöme. För att gå vidare
utifrån ställda politiska krav behöver perspektiven
fördjupas för att se om och hur eftersträvade
förändringar på en politisk nivå ska kunna
tillämpas i praktiken. Den mer djupgående insikt
som avhandlingen ger är att policybegrepp alltid
blir något annat än det tänkta när de tillämpas i
praktiken. Vi lär oss att abstrakt politik omvandlas
när den hamnar hos levande och kännande
konkreta människor (Gustavsson, 2013, s. 298).
De citat jag har valt ovan betonar olika anledningar som gör avhandlingen
relevant. I den första betonas ”pedagogisk relevans” som kopplas till
”sjukvårdens vardag” där olika kategorier av människor inkluderas. Det
andra citatet tar upp ”relevansen för pedagogisk praxis” med möjlighet
att skapa intresse hos lärare och lärarstudenter. Båda citaten indikerar
avhandlingarnas relevans för praktisk verksamhet och vilka grupper som
kan tillföras kunskap genom avhandlingen.
I det tredje citatet ovan betonas avhandlingens ”motiv” och ”behovet”
att bidra med kunskap till ett ”outforskat” område. Det fjärde citatet
diskuterar relevansen av avhandlingen för ”att pröva om variationsteorin
har något att tillföra för de lärare som arbetar med montessoripedagogik”.
En avhandling vill öka kunskapen om en relevant persons gärning inom
”sångundervisning” och en annan vill pröva om möjligheten att ge mer
teoretiska redskap för montessoripedagoger.
Det sista citatet ger ett exempel på när det vetenskapliga bidraget
handlar om att kritiskt förhålla sig till en etablerad modell. Avhandlingen
lyfter fram ”lärarnas levda erfarenhet” genom att underkänna ”den evidensbaserade modellen”. Utöver detta beskriver opponenten det som finns som
policy inte direkt kan motsvara verkligheten: ”[d]en mer djupgående insikten
som avhandlingen ger är att policybegrepp alltid blir något annat än det tänkta
när de tillämpas i praktiken.” Enligt opponenten tar avhandlingen varken
upp ”evidensbaserad modell” eller att policy kan ha tänkta effekter när de
”tilllämpas i praktiken”, där verkligheten och ”lärarnas levda erfarenhet”
betonas.
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Originalitet och bidrag
I opponenternas sammanfattningar beskrivs originalitet på olika sätt.
Hansén (2007) skriver: ”En akademisk avhandling skall stå för något nytt,
exempelvis i sättet att formulera forskningsproblemet, i sättet att kompilera
den teoretiska grunden, i sin metodiska utformning, i sitt resultat och i sina
konklusioner…” (2007, s. 74). För några handlar originalitet om att ingen
forskning inom området har gjorts. Följande citat är ett exempel på ett
sådant omdöme:
”ett område som hittills inte uppmärksammats
vetenskapligt i någon större utsträckning, men
som förtjänar att synliggöras och beforskas…”
(Laurizen, 2000, s. 183); ”Avslutningsvis kan
konstateras att Yvonne Karlsson har genomfört
den första etnografiska studien av en särskild
undervisningsgrupp för elever med sociala
svårigheter…” (Nilholm, 2008, s. 80). ”Det är
ovanligt att avhandlingar inom pedagogik tar
sin utgångspunkt i grundad teori. Det är därför
en välkommen avhandling som förhoppningsvis
öppnar dörren för mera av praxisnära forskning…
” (Alexandersson, 2002, s. 146). ”I avhandlingen
finns många teoretiska och empiriska fynd….”
(Alexandersson, , 2002, s. 152). ”Per Lindqvists
avhandling ger ett intressant bidrag till ett
område som inte i alltför stor omfattning belysts
på detta sätt. Den innehåller intressanta fynd
och ett meningsfullt sätt att betrakta lärares
arbete…” (Hultman, 2002, s. 153).
Vidare ges exempel på att när det finns begränsade studier som gjorts
inom området så kan det visa på originalitet, ett exempel är följande
bedömning: ”…värdefullt tillskott till den analytiskt tämligen outvecklade
forskningen i detta ämne...” (Hultqvist, 2000, s. 248). Ett annat exempel
är sättet doktoranden skriver in sig i avhandlingen: ”Det mest originella
i avhandlingen ligger i Carléns sätt att skriva in sig i texten …” (Larsson,
2000, s. 64-65).
Andra bidrag i en avhandling kan vara att utveckla nya begrepp
eller teorier eller att komma med praktiskt användbara förslag eller
rekommendationer. Enligt opponenterna kan en avhandlings resultat bidra
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till pedagogisk utveckling, till exempel hur undervisning organiseras, hur
ett arbete med yngre barn genomförs och så vidare, eller bli ett bidrag till
utvecklingen inom hela det samhällsvetenskapliga området. Det kan vara i
förhållande till en yrkesgrupp eller avse vetenskapssamhället (RheddingJones, 2000; Rosenqvist 2001; Berglund, 2001).
Här kommer några kommentarer från sammanfattningarna om
avhandlingars bidrag:
… Den här avhandlingen är ett värdefullt bidrag
till att öka kunskapen om barns utomhuslek på
förskolegårdar. Förhoppningsvis kommer landskapsarkitekter tillsammans med pedagoger att
ta tillvara denna kunskap och omsätta den i fysisk
planering av både förskolegårdar, skolgårdar och
bostadsområdens friytor (Björklid, 2004, s. 323).
Sammanfattningsvis kan sägas att avhandlingen bidrar till ökad förståelse av NO-undervisning som inkluderar inte bara begrepp,
fakta och teorier, utan hur elever tar till sig
naturvetenskapliga resurser som laborationskunskap, förmåga att läsa och skriva en viss typ
av texter liksom kulturella normer och värden
(Bergqvist 2007, s. 71).
Avslutningsvis överväger styrkorna de svagheter
som nämnts. Det är ett innovativt arbete som
studerat ett fält som tidigare inte ägnats mycket
forskning åt. Avhandlingen med dess design har
god potential att ligga till grund för nya studier
som jämför kompetensutveckling mellan olika
länder, en jämförelse som tar hänsyn till historia
och den nationella kontextens betydelse för
kompetensutveckling. Inte minst är detta viktigt
i de globala jämförelser som sker länder emellan
(Rönnerman, 2013, s. 296).
I de tre citat som ges ovan beskrivs de olika bidragen av avhandlingarna.
I den första ”ett värdefullt bidrag till att öka kunskapen om barns
utomhuslek”, i den andra ”ökad förståelse av NO-undervisning” och den
tredje ”har god potential att ligga till grund för nya studier som jämför
kompetensutveckling mellan olika länder, en jämförelse som tar hänsyn till
historia och den nationella kontextens betydelse för kompetensutveckling.” I
230

Innan doktorshatten: Granskning av ...

korthet definieras de tre avhandlingarnas bidrag som ”ökad kunskap”, ”ökad
förståelse” och ”god potential” för framtida studier.
Det är positivt när en avhandling kombinerar originalitet och ger ett
bidrag till det vetenskapliga området. I nyskapande forskning kan bidraget
handla om nya teorier, metoder eller olika typer av ny kunskap (Sarros et
al., 2005; Kyvika & Thune, 2015).

Förståelse av fältet/litteraturgenomgång
När det gäller förståelse av fältet och litteraturgenomgången i en avhandling
ges både positiva och mindre positiva kommentarer i opponenternas
sammanfattningar. En opponent skriver: ”Lind gör i sin avhandling ett
beläst intryck och uppvisar goda insikter inom området lärarforskning…”
(Brändström, 2001, s. 153). En annan opponent skriver om doktorandens
genomgång av relevant litteratur på följande sätt: ”under perioden 20052010 publicerades 605 kollegialt granskade artiklar på området. Efter
Fleischers noggranna genomgång kvarstår endast arton stycken, det vill
säga tre procent, som håller måttet för syftet...” (Naeslund, 2014, s. 74).
Detta är exempel på när opponenten bedömer att doktoranden är väl insatt
i forskningsfältet.
Det finns opponenter som kritiserar en ”begränsning av forskningsöversikten”. Utöver en sådan begränsning sträcker sig kritiken till
oplanerat val av litteratur och att inte litteraturen knyts till avhandlingens
resultat. Det finns också kritik mot att litteraturen saknar koppling till
internationell litteratur. Den sistnämnda beskrivs av en opponent som:
”Forskningsöversikten är begränsad, framförallt när det gäller internationell
forskning, och andra forskares arbeten diskuteras inte på något aktiv sätt i
framställningen…” (Qvarsell, 2008, s. 313). En annan opponent skriver: ”Här
saknas dock aktuell internationell forskning inom området. Huvuddelen är
svenska studier och en hel del är äldre...” (Bergqvist, 2007, s. 68).
Rönnerman noterar i sin sammanfattande kommentar en avhandlings
svaghet som att den har ”en begränsning av forskningsöversikten” (Rönnerman, 2013, s. 269). Enligt metodlitteratur och opponenters kommentarer,
kräver litteraturgenomgången extra noggrannhet så att doktoranden kan
orientera sig inom fältet och kunna använda de relevanta texterna i sin
avhandling. De betonar att noggrannhet ska beaktas i val av litteratur som
har koppling till arbetets syfte och frågeställningar, som kritiskt granskas
och sedan används i avhandlingen.
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Självständighet
Det finns olika beskrivningar av doktorander och deras självständighet i
sammanfattningarna. En av opponenterna skriver om en doktorand som
följer: ”Mitt bestående intryck av avhandlingen är att det finns en forskare
med begåvning, kreativitet och mod bakom den.” (Nilholm 2007, s. 169).
En opponent skriver, ” Hon framträder som en reflekterande skribent… ” (Hartman, 2000, s. 52) och en annan opponent uttrycker att ”Hon
har konstruerat en text där hon framställer sig själv som ett reflekterande
subjekt …” (Larsson, 2000, s. 65). En tredje opponent beskriver doktoranden
på följande sätt: ”I sin senaste bok framhåller Barney Glaser att av den
person som skall genomföra en forskningsuppgift av detta slag krävs bland
annat följande två förmågor: förmågan att handskas med oreda, kaos och
förmågan att konceptualisera data. Jernström har med sitt arbete visat prov
på båda dessa förmågor…” (Berglund, 2001, s. 45).
Innan jag avslutar den här delen, vill jag ta upp ytterligare några
citat från opponenternas sammanfattningar som pekar på doktorandens
självständighet:
… Lind gör i sin avhandling ett beläst intryck
och uppvisar goda insikter inom området
lärarforskning…. (Brändström, 2001, s. 153)
… Inte minst har den ett värde eftersom den
framstår som en trovärdigt genomförd studie
inom traditionen grundad teori, samtidigt
som författaren söker utveckla metoden. En
avhandling skriven av en lärare och dessutom
med ett praktiskt intresse där sidantalet slutar
på 184… (Hultman, 2002, s. 153)
De opponenter som citeras ovan har fått ett intryck av doktorandens
självständigheter på olika sätt. När det gäller mått på självständighet
föreligger bland annat följande beskrivningar: ”ett beläst intryck och
uppvisar goda insikter” och ”söker utveckla metoden” och gör ”noggrann
genomgång”. Allmänt hyllar opponenter, doktorandernas egenskaper som
begåvning, kreativitet, mod, reflekterande och redlighet. Några av opponenterna betonar också att de granskar sina framtida kollegor.
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Presentation
I sammanfattningarna kommenterar opponenterna avhandlingarnas presentationssätt. När det gäller presentationen ges ofta positiva kommentarer
för välskrivna, välstrukturerade och lättillgängliga arbeten.
Nedan kan vi läsa några positiva kommentarer när det gäller avhandlingens
presentation:
Till avhandlingens rent formella fördelar hör
att den, trots sin behandling av en rad teoretiskt
svåra begreppsområden, är välskriven och
välstrukturerad… (Wickman, 2004, s. 149).
Avhandlingen är dessutom välskriven, lättillgänglig och rolig att läsa. (Bergqvist, 2007, s. 71).
…Slutligen vill jag lyfta fram att avhandlingen
har en tydlig struktur och är välskriven. Detta
gör att den förutom sitt intresseväckande
ämnesval också är lättillgänglig (Hemlin, 2010,
s. 75-76).
I de tre citaten ovan förekommer ett gemensamt begrepp, nämligen
”välskriven”. Även om det låter som ett subjektivt begrepp, framgår det
att det finns en överenskommelse om vad ”välskriven ”står för. I de två
sista citaten betonas att avhandlingen är ”lättillgänglig”. En annan av
opponenterna skriver att avhandlingen är ”rolig att läsa”. Det är kanske
ovanligt att en avhandling får kommentaren, att den är ”rolig att läsa”.
Det förekommer också kritiska synpunkter om mindre bra struktur
och en avsaknad av vissa delar i avhandlingens presentation. Följande citat
är exempel på sådana kritiska kommentarer.
Det man saknar är kanske framförallt en
tydligare redovisning av utfallet av analysen, också
i relation till mer traditionella tillväga-gångssätt.
Vissa begrepp och distinktioner mellan begrepp
blir också delvis hängande i luften. Till exempel
tydliggörs aldrig riktigt skillnaden mellan
begreppen strategier och talintentionalitet. Man
kan också efterlysa utförligare diskussioner
om relationen mellan det individuella och det
allmänna i utvecklingen liksom betydelsen av
undersökningssituationen (Nilholm, 2007, s. 169).
233

Getahun Yacob Abraham

I arbetet med texterna har Rehn valt att behandla
alla typer av texter på samma sätt. Statliga
utredningar och debattartiklar särbehandlas inte
och Rehn ger ingen bakgrundsinformation om
författarna och avstår till och med ibland från
att ange författarnamn. Motiveringen för detta
söks i den bland vissa socialkonstruktivister
formulerade tanken om att undvika »sanningshierarkisering». Min uppfattning är att detta
arbetssätt försvårar möjligheterna att ge
historiskt relevanta tolkningar av texterna.
Dessutom begränsas möjligheterna att ta hänsyn
till att olika texttyper eller textgenrer kan behöva
hanteras på skilda sätt, så till exempel när
texterna har en polemisk eller retorisk karaktär
(Qvarsell, 2008, s. 313-314).
I de två citaten ovan kritiseras avsaknaden av ”en tydligare redovisning”,
”bakgrundsinformation om författarna” och att inte ”ta hänsyn till att
olika texttyper eller textgenrer”. Utöver vad som förekommer i citaten
ovan, kritiseras några avhandlingar för upprepningar. En opponent skriver
följande: ”En formell brist är att det finns många upprepningar, även om
man som läsare någorlunda kan stå ut med det tack vare ett elegant och
varierat språkbruk…” (Brändström 2008, s. 311). Det finns också opponenter
som är kritiska till att avhandlingarna varit för detaljerade. Ett exempel är
när Gustafsson (2012) i sin samman-fattning av två avhandlingar skriver
att en är ”mycket framtung” och en annan har både strukturproblem och
”ett resultatkapital som, förvisso inklusive bildillustrationer, är nittio sidor
långt” (Gustafsson, 2012, s. 265). Ett annat exempel är när en avhandling
upplevs som alltför komplicerad. Opponenten skriver: ”Avhandlingen är
komplex genom alla de aspekter som hanteras och den är inte helt enkel att
tränga igenom…” (Rönnerman, 2013, s. 296).
Det finns också några kritiska kommentarer som direkt indikerar var
bristerna finns. En opponent skriver att ”Utsagorna var ofta substanslösa
och dåligt underbyggda” (Svensson, 2007, s 241). På liknade sätt skriver en
annan opponent: ”Dessutom refereras till studier på ett ibland irriterande
svepande sätt” (Bergqvist, 2007, s. 68). Detta är exempel på när opponenter
belyser brister i akribi av vetenskapligt innehåll.
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Diskussion
Det finns inte ett helt ”rätt” eller ”fel” sätt att granska en avhandling eller
andra vetenskapliga arbeten. Bedömningarna påverkas av ämnet som
avhandlingen belyser, opponentens egen verksamhet och forskningsfält och
vad hon/han anser vara viktigt att granska. Detta betyder inte att opponenten
har frihet att granska efter eget godtycke. I förordning (1993:100, ändrad
genom SFS 2014:1096) och att varje varje lärosäte har egna riktlinjer för
granskning så skapas både tydliga regler som opponenter ska följa och
möjligheter till variation. Sammanfattningarna visar att det finns utrymme
för opponenter att lägga till vad de anser vara relevant att kritiskt granska
när det gäller avhandlingar.
Det finns med andra ord ingen del av en avhandling som inte kan
ifrågasättas, till och med titlar har i några fall blivit ifrågasatta. Det handlar
då om huruvida de reflekterar avhandlingens innehåll eller inte. Många
kommentarer är positiva som den ”välfunna titeln” (Gustavsson, 2004)
och som en ”utmärkt titel” (Holmstrand, 2013). Syfte och frågeställningars
relation till varandra, till hela avhandlingen och till vad som omfattas i
resultatdelen kommenteras likaså.
Forskningsgenomgångar granskas, och synas ifall de omfattar viktig
och relevant litteratur inom området. Vidare om de används i resultatdelen av avhandlingen. Teorier granskas för dess relevans, det vill säga
om doktoranden förstått dem. Vidare hur de presenteras och används i
avhandlingen. Metoder granskas i perspektiv av relevans för de typer av
problem som ska undersökas, om val av studiegrupper är gjord på ”rätt sätt”
och om tillräcklig information ges om varför den specifika gruppen blev mål
för undersökningen. Även om etiska kontroverser inte kommer fram, ges
kritik mot en avhandling när det gäller etiska aspekter och då dessa inte får
sin rättmätiga plats i avhandlingen.
Hur resultatet presenterats och diskuterats är en del av temat för
min granskning. I många opponenters sammanfattning kommenteras
om avhandlingen leder till nya forskningsfrågor och öppnar för framtida
forskning.
Även om de ovan nämnda delarna är viktiga och vanliga i en granskning
av en avhandling, har jag försökt att se närmare på mer än innehållet i
granskningen. Även de delar som diskuterar avhandlingens betydelse och
doktorandens arbetsinsats har intresserat mig. Utan fokus på en enskild
avhandling eller doktorand, undersökte jag närmare vad opponenter
kommenterat i sammanfattningar beträffande avhandlingars relevans,
originalitet och bidrag samt förståelse av fältet/litteraturgenomgång. Även
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hur doktorandens självständighet och hur avhandlingen är presenterad är
bland de teman som jag från sammanfattningarna valt att närmare redovisa.
Jag har fått intrycket av att sammanfattningarna domineras av mer
positiva kommentarer än av kritik som påpekar brister och svagheter.
Detta fick mig att fundera över skälet till denna dominans av positiva
kommentarer. För att säga något om detta så har jag gjort en tillbakablick
på min egen doktorandtid och uppbyggnaden av svensk forskarutbildning.
Min första tes är att nutida doktoranders texter är väl granskade i
planerings-, mitt- och slutseminarium. Den andra tesen är att om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling, är de artiklar som ingår i
avhandlingen granskade i en granskningsprocess. Den tredje tesen är att
innan en avhandling trycks så läser handledare och ytterligare några kollegor
från hemmainstitutionen igenom avhandlingen. Det opponenten får läsa är
en slutprodukt vars brister ofta hunnits åtgärdas under resan gång.
Mot slutet av skrivandet av detta kapital har jag funderat på hur det har
varit att skriva det. Min uppfattning är att skrivandet har ökat min kunskap
om hur opponenterna i sina sammanfattningar i de 59 texterna har skrivit
och hur de hanterat uppdraget att granska en avhandling. Det inte minst
viktiga med detta kapital är att jag vill visa respekt för, och uppskattning av
en förre detta handledare. Ett stimulerande arbete och en lärorik resa!
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Till Inga. 							
Ett av mina första möten med dig, Inga, var när du nyss kommit
till Högskolan Väst och du anordnade ansökningsseminarier.
Detta var hösten 2006. Jag hade disputerat året innan, så
min erfarenhet av att skriva externa ansökningar var mycket
begränsad. Jag slogs direkt av ditt engagemang och hur du
obegränsat delade med dig av dina erfarenheter. Genom åren
har ditt engagemang, i kombination med din klokhet, fortsatt att
imponera på mig. Jag tänker ofta på att detta är två egenskaper
jag vill ta med mig i mitt eget arbete. Mitt engagemang för andras
forskning är något jag kan påverka. När det gäller klokhet är det
svårare och vi får med tiden se när det kommer, om det kommer
... Emma
								
Inga, jag minns inte om jag träffade dig via litteraturen eller IRL
första gången. Jag minns bara att ditt forskningsområde om
genusfrågor var så spännande och att det väckte ett intresse hos
mig om varför vissa kategorier ses som annorlunda och också
behandlas därefter. När du började hos oss på Högskolan Väst
trodde jag inte att det var sant, skulle Inga med stort I börja hos
oss! Viken möjlighet att få lära känna dig mer. Sedan dess har
jag till viss del pratat om forskning med dig, men vi har också
pratat om andra viktiga saker i livet. Så som en plats att dra sig
undan på när man behöver egen tid, till exempel en stuga vid
Medelhavet. Just detta tar jag med mig av dig, att kunna hitta en
plats att njuta av, både i arbete och på fritid ... Sevtap
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Komplexa internationella
forskningssamarbeten: Att bryta den
akademiska kolonialismen och hitta nya vägar
Emma Sorbring och Sevtap Gurdal
Att uppleva, att ta intryck av och att lära från andra kulturer är något de
flesta uppskattar och strävar efter genom att läsa böcker, se på film och
allra helst genom att resa. Från våra upplevelser bär vi med oss inte bara
uppdaterade mat- och klädrepertoarer, utan också nya sätt att uttrycka
oss och nya sätt att hantera situationer. Det här kapitlet kommer varken
handla om spännande matupplevelser eller moderna begrepp och uttryck,
utan om kulturella utbyten. Att gränsöverskridande internationella
samarbeten resulterar i kunskap som vi annars inte hade kunnat utveckla
är uppenbart och tydligt i forskningslitteraturen, men huruvida dessa
samarbeten bidrar till utveckling av forskningen, forskaren själv och de
lärosäten som är inblandade, är inte lika väldokumenterat. Internationella
gränsöverskridande samarbeten inom akademin kan vara krävande både för
forskaren och lärosätet och det är därför värt att ställa sig frågan: Utvecklas
ämnesområdet, forskaren och lärosätet i dessa komplexa internationella
forskningssamarbeten eller kräver samarbetet kompromisser som går ut över
forskningen, forskaren och lärosätet på olika sätt?
Ambitionen är att i en anpassad essäform vända och vrida på ovanstående
fråga i relation till komplexiteten i internationella forskningssamarbeten. Vi
kommer att ge en beskrivning av hur relationer och strukturer inom ramen
för internationella forskningssamarbeten tar form och i bästa fall kan bidra
till ökat kunnande, kvalificerade forskare och starkare lärosäten. Kapitlet
tar sin utgångspunkt i erfarenheter från det internationella PAC-projektet
(Parenting Across Cultures) som inkluderar nio länder och över 20 forskare
spridda över hela världen. Projektet har pågått under nio år och ambition
är att bidra till ökade kunskaper inom föräldraforskning utifrån en bredare
empiri än den som historiskt varit normen, nämligen västerländska
medelklassfamiljer. Under projektets olika faser har projektets medlemmar
generellt och den amerikanska projektledningen specifikt behövt hantera
heterogena synsätt och antaganden om tolkningsföreträde och istället se
möjligheter i olika perspektiv och förutsättningar.
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Vi kommer att inleda kapitlet med en bakgrund där vi närmare beskriver
projektet och dess upprinnelse. Därefter kommer vi att behandla
utvecklingspotentialer som erbjuds, men också de kompromisser som
forskningen, forskaren och lärosätet ställs inför i komplexa internationella
forskningssamarbeten. Vi rundar av med avslutande reflektioner med
ambitionen att vi närmat oss ett svar på vår fråga huruvida ämnesområdet,
forskaren och lärosätet utvecklas i komplexa internationella forskningssamarbeten eller inte. Utmaningar och möjligheter som är kopplade till
gränsöverskridande forskning och samarbete kommer vara essensen i
texten. Vi som är författare till kapitlet, och vars resonemang ni kommer
att följa, är Emma Sorbring som är projektledare för den svenska delen
av projektet och Sevtap Gurdal som startade i projektet som doktorand
och nu åter är del av projektet som disputerad forskare. Vi har båda varit
engagerade i projektet sedan dess begynnelse och varit med på resan i drygt
tio år.

Bakgrund - starten på ett givande men krävande samarbete
Under de senaste decennierna har forskare och experter inom ett flertal
olika områden, med ambitionen att fördjupa kunskap och lösa problem,
ingått i gränsöverskridande internationella samarbeten. På vissa områden,
såsom förebyggande av HIV/AIDS (Piot & Seck, 2001), plötsliga
folkhälsokriser (Dajani & Carel, 2002; Fontanet, 2007) och katastrofer
(Lubroth, 2006) är det ett akut behov på lösning som manar till samarbete
över nationsgränser. På andra områden, som till exempel familjemönster
(Lassbo & Hakvoort, 1998), förskola och genus (Brownhill, Warin &
Wernersson, 2016) och det sociala arbetet (Kreitzer & Wilson, 2010), är
behoven av samarbete eventuellt inte lika akuta, men ack så viktiga för att
erfarenheter från olika kulturer ska ha inflytande på den kumulativa kunskap
vi har inom ett område. Forskning om föräldraskap och barns anpassning
är inget undantag. En majoritet av de empiriska studier som publiceras i
internationellt ledande tidskrifter är främst baserade på nordamerikanska
och i viss mån västeuropeiska föräldrar och barn (Arnett, 2008). Även om
dessa studier bidrar till vår kunskap på viktiga och meningsfulla sätt, ger
de inte en komplett bild av föräldraskap och barns anpassning i en värld
bestående av såväl mellan- som inomkulturell variation.
För att bidra till kunskap om föräldraskap och barns anpassning i olika
länder runt om i världen utvecklade vi projektet Parenting Across Cultures
(PAC), som ett internationellt samarbete mellan nio länder: Colombia,
Filippinerna, Italien, Jordanien, Kenya, Kina, Sverige, Thailand och USA
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(se Lansford & Bornstein, 2011 för en översikt). Med Duke University i
USA som huvudsökande skickades den första forskningsansökan in till
den amerikanska finansiären National Institute of Health hösten 2001.
Först flera år senare, 2007, blev projektet finansierat. Tiden däremellan
ägnades åt att förbättra ansökan utifrån granskarnas kommentarer, att
genomföra mindre pilotstudier för att stärka ansökan och att översätta och
pröva instrument. Arbetet med att förbättra ansökan genomfördes utan
finansiering och involverade samtliga kommande projektledare i respektive
land. Redan i detta skede påbörjades med andra ord grupprocesser, och
normer och förhållningssätt i gruppen etablerades.
Deltagande länder skiljer sig åt avseende flera sociodemografiska
dimensioner, såsom familjebildning, religion, ekonomi, utbildning, index
för barns välmående, jämställdhet och barns rättigheter. Till exempel, på
Human Development Index (UNDP, 2010), en sammansatt indikator
för ett lands status med avseende på hälsa, utbildning och inkomst, finns
det en variation från en ranking av 4 till 128 bland de deltagande länderna
(totalt rankas 169 länder världen över). För att ge en känsla av vad det
här intervallet innebär är barndödligheten i Kenya 17 gånger högre än
barndödligheten i Sverige. I Filippinerna faller 8,5 procent av befolkningen
under den internationella gränsen för extrem fattigdom, medan en halv
procent av befolkningen i Sverige faller under fattigdomsgräns. Extrem
fattigdom innebär att familjen har mindre är på mindre än 1,9 USD per
dag att klara sig på. I Sverige är drygt 17 av befolkningen mellan 1 och 14 år
och i Jordanien är dubbelt så många procent av befolkningen inom detta
åldersspann (The World Bank, 2018). I Filippinerna faller 23 procent av
befolkningen under den internationella fattigdomsgränsen på mindre än 1,25
USD per dag, medan mindre än 1 procent av befolkningen faller under en
fattigdomsgräns i Italien, Sverige och USA. De deltagande länderna skiljer
sig inte bara åt i avseende på sociodemografiska indikatorer, utan också på
psykologiska konstruktioner som individualism kontra kollektivism. Med
hjälp av Hofstedes (2001) rankning varierar de deltagande länderna från
USA i ena änden, med världens högsta individualism, till Kina, Colombia
och Thailand i andra ändan, länder som är bland de minst individualistiska
länderna i världen. I slutändan ger denna mångfald oss möjlighet att
undersöka forskningsfrågor i ett urval som är mer generaliserbart till en
större andel av världens befolkningar än vad som är typiskt för de flesta
studier hittills, även om vår värld till synes och sist uppvisar en ännu större
variation än vad som finns representerat i PAC-studien.
Totalt ingår över 1400 familjer från tretton kulturella grupper (i
tre av länderna ingår olika kulturella grupperingar) i projektet. Projektet
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startade när barnen var åtta år gamla (2008) och kommer att pågå till det
att barnen är ungefär 22 år gamla (2022). Årligen genomförs intervjuer
och/eller enkäter med mammor, pappor och barn om föräldrarelationen,
barnets anpassning, attityder och övertygelser och kulturella värderingar.
Oavsett om datainsamlingen görs genom intervjuer eller enkäter är det
samma frågor och samma fasta svarsalternativ som används. Sedan ett par
år tillbaka, när barnen blev ungdomar, har vi även samlat in information
om självreglering, kamratrelationer och ungdomars riskhantering. En stor
mängd information har och kommer att samlas in och flera frågor som vi
idag inte har svar på kommer vara möjliga att utforska. Det primära syftet
med studien är att undersöka sambandet mellan föräldrars beteende och
barns utveckling och anpassning, samt vilken roll kulturella ramar och
barnets tolkning av föräldrars beteende har för detta samband.

Utvecklas ämnesområdet?
Ett kriterium för högkvalitativ forskning är att det material som samlas
in är tillförlitligt. I kvantitativa studier benämns detta som validitet, att vi
mäter det vi vill, och reliabilitet, hur noggrann mätningen är. Det är högst
relevant att ställa sig frågan om dessa aspekter av forskningen utvecklas
till det bättre eller om det finns anledning att vara skeptisk till de resultat
som härstammar från dessa mätningar. I PAC-studien finns det flera
instrument som mäter abstrakta fenomen såsom attityder, värderingar,
övertygelser, upplevelser av känslor och så vidare. Det är en utmaning redan
i en inomkulturell studie att veta att vi ställer rätt frågor och att vi tolkar
svaren rätt. Ännu svårare blir det i en tvärkulturell studie, då innebörden av
ett ord eller beteende kan variera.
Den amerikanska forskaren Marc Bornstein (1995, 2012) menar att
ett begrepp/beteende kan delas upp i utförande (form) och i funktion,
där utförande är det specifika beteendet, medan funktion är betydelsen/
innebörden av beteendet. Mätningen är oproblematisk i de fall ett beteende
är kulturellt universellt, vilket innebär att ett beteende som utförs på
samma sätt i alla kulturer också har samma mening i alla kulturer. Men
många gånger är inte ett beteende kulturellt universellt. I PAC-studien
måste vi noggrant fundera över om ett föräldrabeteende är ett så kallat
formbart föräldrabeteende, vilket innebär att det är samma beteende i alla
kulturer, men innebörden av beteendet varierar mellan olika kulturer, eller
om det är ett kontextuellt specifikt beteende, vilket innebär att beteendet
varierar mellan olika kulturer, men innebörden är det samma. Ett exempel
på det förstnämnda är när barn tittar vuxna i ögonen vid tilltal, som i
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vissa kulturer kan betyda att barnet visar respekt och i andra kulturer att
barnet agerar respektlöst. Ett exempel på kontextuellt specifikt beteende
är olika övergångsriter, då föräldrar och andra vuxna agerar på ett specifikt
sätt, olika i olika kulturer, men där syftet är det samma, att signalera till
ungdomen att hen nu är vuxen.
När man tänker på hur stor risk det är att en fråga uppfattas olika
i olika kulturer, är det relevant att fundera över om det verkligen går att
bedriva kvantitativ tvärkulturell forskning i syfte att bredda och fördjupa
våra kunskaper inom ett ämnesområde. Å andra sidan behövs empiri från
olika kulturer för att de slutsatser som forskare drar inte ska vara baserade
på kulturellt homogena resultat. I en strävan att förstå olika sociala fenomen,
så som föräldraskap, finns det en risk att normalisera ett beteende utifrån
de forskningsresultat som finns att tillgå och om dessa enbart representerar
en bråkdel av världens befolkning betyder det att enbart ett fåtal föräldrar
och barn utgör standarden för resten av världen. I en analys från 2008 pekar
Arnett (2008) på att forskning inom utvecklingspsykologi, som redovisas i
internationella tidskrifter, främst är baserad på empiri från västerländska
kulturer (mestadels från USA och mestadels från medelklassfamiljer)
och att enbart 4% av artiklarna lutar sig på empiri från andra delar av
världen. Även om vi kan lära oss massor från forskning som traditionellt
har genomförts i västvärlden är det viktigt att komma ihåg att denna
forskning enbart representerar 12% av världens befolkning. Problemet
är inte unikt för utvecklingspsykologi, utan vi ser samma mönster om vi
vänder oss till tidskrifter inom företagsekonomi och management (Murphy
& Zhu, 2012). Vi måste därför vidga våra vyer. Ett sätt är naturligtvis att
den forskning som bedrivs i andra delar av världen får ett större utrymme
i internationella publikationsforum. Detta är dock inte tillräckligt och i
många fall rör det sig också om begränsade forskningsresurser i de länder
som är underrepresenterade i litteraturen. Det är även angeläget att bedriva
tvärkulturella studier för att bidra till slutsatser om kulturell variation (och
icke-variation). Med andra ord behöver vi bedriva tvärkulturella studier
utifrån insikten att innebörden av begrepp och handlingar kan variera och
att såväl mätinstrument som resultat måste förstås utifrån detta.
I den här diskuterade PAC-studien har vi främst använt oss av redan
etablerade instrument, vilka används i ett flertal länder. Trots detta har
vi upplevt att det finns behov av att ytterligare öka förståelsen för olika
begrepps och handlingars kulturella innebörd. Inför användandet av ett
instrument har vi därför träffats och noggrant gått igenom varje fråga
och diskuterat hur en fråga kan komma att uppfattas i respektive land. I
vissa fall har en omformulering eller ett förtydligande varit nödvändigt. I
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andra fall har frågor strukits i vissa länder, men behållits i andra. För att
få kunskap om den kulturella innebörden av ett begrepp eller en handling
har vi utöver ingående diskussioner i forskargruppen använt oss av gedigna
översättningsprocesser och av pilotundersökningar där barn och föräldrar
har fått tycka till om instrumenten.
Att konstruera lämpliga mätinstrument är inte den enda utmaningen
i tvärkulturella studier, utan även analysarbetet kan färgas av kulturell
medvetenhet (Azuma, 1984). Detta innebär att forskaren ska vara medveten
om att hen är en produkt av den egna kulturen och använda den kulturella
insikten som ett verktyg i analysarbetet. När ett resultat ska tolkas sker
en diskussion med forskare från respektive land om huruvida kulturella
förhållanden kan ha en påverkan på informanternas svar. Det är i denna
process viktigt att forskarna är lyhörda för varandras kulturella kunnande,
men man bör också vara medveten om att forskarna på så sätt utgör en
kritisk länk i design- och analysarbetet och det är klokt att dels genomföra
pilotintervjuer med informanter, dels att få stöd i litteraturen för vilka
kulturella förhållanden som råder i de olika länderna. Men kultur förklarar
inte allt. Precis som i andra tvärkulturella studier (t ex Cole, 2006; Porter,
2010) har vi insett att även om kulturell tillhörighet är den mest påtagliga
skillnaden mellan de olika länderna betyder det inte att kultur är den
variabel som alltid förklarar likheter och skillnader. Ibland kan till exempel
mammor i de olika länderna vara mer lika varandra i sina svar än de är
lika papporna i samma land. Genom gränsöverskridande samarbeten är det
möjligt att belysa kulturens betydelse genom dels statistiska beräkningar,
dels genom inhemska forskares perspektiv och kulturkännedom.

Utvecklas forskaren?
Under projektets gång har vi vid upprepade tillfällen upplevt att våra
kunskaper som forskare fördjupats och breddats. Men det är inte bara
intressant att diskutera huruvida forskaren utvecklar sina ämnes- och
metodkunskaper inom ramen för ett gränsöverskridande internationellt
forskningssamarbete. Det är också högst relevant att fördjupa sig i
förutsättningarna för lärande samt huruvida forskaridentiteten formas i
relation till de andra forskarna i gruppen. Den viktigaste komponenten för
att lära av varandra är förmågan att ta varandras perspektiv, vilket blivit
påtagligt många gånger under projektets gång. Att arbeta som forskare i
ett internationellt gränsöverskridande samarbete betyder att kulturella
gränser behöver överträdas och traditionella maktstrukturer ifrågasättas
(Manathuga, 2009). Om forskargruppen lyckas med detta kan kunskap
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som annars riskerar att falla mellan stolarna uppmärksammas och nya
kunskapsfält genereras. Den australienska forskaren Catherine Manathuga
(2009) menar att internationella gränsöverskridande sammanhang ska ses
som ”interkulturella kontaktzoner” (ett begrepp hämtat från postkolonial
teori) där vikten av perspektivtagande och balans av makt blir centralt.
För oss är det uppenbart att samarbetet i PAC ställer dessa frågor på sin
spets. Postkoloniala teorier om kontakzoner menar att vi i mötet inte kan
välja vad vi möter, men vi kan välja vad vi tar till oss av mötet. Samarbete
inom PAC har inneburit erfarenheter av såväl fördjupade dialoger vilka
öppnat upp ögonen för varandras specifika kulturella sammanhang, som
diskussioner där det saknas förmåga att ta den andres perspektiv. I det
senare fallet är det många gånger traditionella normer för vem som är
en forskningsauktoritet som lyser igenom och det sker en förväxling där
den som anses vara en erfaren forskare inom fältet också har tolkningsföreträde när det gäller kulturella fenomen. Forskare, företrädelsevis män,
från forskningstunga nationer, har tolkningsföreträde framför inhemska
forskare. De ”ljusare sidorna” av interkulturella kontaktzoner, såsom dialog
och perspektivtagande, är utvecklande för forskaren, medan de ”mörkare
sidorna”, symboliskt våld och chauvinism, snarare är hämmande och i värsta
fall bidrar till en degradering av individens identitet som forskare.
En av de största utmaningar i ett tvärkulturellt samarbete är språket.
Även om engelska talas av de flesta forskare, är det en stor skillnad att
tala engelska som modersmål eller att ha engelska som andra eller tredje
språk. Asch och Jackson (2001) hävdar att den som inte har engelska som
modersmål kanske inte alltid tar den roll som hen skulle vilja ha i projektet
(och är bra på) eller säger vad hen tycker, på grund av svårigheter att föra
ett komplicerat resonemang på ett språk som inte är det egna. En möjlighet,
som vi arbetar med i PAC-projektet, är att komplettera med digital skriftlig
kommunikation där det finns möjlighet att överväga sina inlägg innan man
skickar iväg dem.
För att öka chansen för kunskapsöverföring mellan forskarna i ett
tvärkulturellt projekt likt PAC är det angeläget att tänka över kommunikations- och samarbetsstrategier. Asch och Jackson (2001) pekar på behovet
av ett initialt fysiskt möte tidigt i projektet, för att introducera och bygga
forskargruppen. De hävdar att en viktig del av mötet är att lära känna
varandras professionella och icke-professionella bakgrunder, såsom aspekter
som inte har med arbetet att göra, men som förr eller senare kommer att
påverka projektet eller åtminstone dialogerna. Ett samarbete bygger på
personer med “flera identiteter”, till exempel en kvinna/man av en viss ålder
med specifika och professionella och kulturella kunskaper och förmågor.
247

E. Sorbring & S. Gurdal

Manathunga (2009) pekar på att internationellt gränsöverskridande
samarbeten kan innebära att de olika identiteterna och rollerna som forskarna
har kan bidra till förvirring och frustration. Dels för att forskaren tvingas
arbeta med individer som inte ser hen såsom hen är van vid (och bekväm
med), dels för att forskaren själv inte kan placera sina nya kollegor inom en
för dem traditionell referensram. Att lägga tid utanför mötesbordet, såsom
middagar, besöka platser i omgivningen eller teambildande aktiviteter gör
det möjligt för individen att visa mer av sin identitet. Somekh och Pearson
(2002) anser att det är viktigt för forskargrupper att ha tillgång till dessa
“gemensamma scener” på neutral mark, för att långsiktigt skapa en stark
forskargrupp utanför forskarens kontextuella vardag. I PAC-projektet
möts vi en gång årligen och mötena äger rum i de olika länder som deltar i
projektet. Utöver att vi vid dessa tillfällen har diskussioner som är svåra att
ha digitalt med en stor grupp vars deltagare befinner sig i upp emot tio olika
tidszoner, har vi tagit oss tid att både se de omgivningar där familjerna i vår
undersökning bor, samt tagit oss tid att lära känna varandra som individer
(inte enbart utifrån ett professionsperspektiv). Mötena har varit en viktig
förutsättning för att under resterande del av året upprätthålla fungerande
maildialoger. Fysiska möten kan bidra till att skapa gruppgemenskap och
kännedom om varandras mötesförväntningar och mötesbeteende, som i
sin tur gynnar den digitala kommunikationen. Köhler, Durnell Cramton
och Hinds (2012) menar att kunskap om varandras kommunikations- och
mötesbeteenden kan minska konflikter och missförstånd i tvärkulturella
forskargrupper.
Forskarna i PAC kommer alla från kulturellt olika (och i viss mån
lika) kontexter, vilket inte bara speglas i forskarnas personligheter, utan
också i forskningen och dess premisser. Utöver att gränsöverskridande
internationella samarbeten är en ständig övning i att ta andras perspektiv
och att respektera dessa, har vi haft förmånen att med hjälp av de andra
forskarna utöka vår ämnes- och metodkunskap. De olika ländernas
processer för rekrytering och bibehållande av informanter över tid har
speciellt fångat vårt intresse. Dessa processer betyder i många länder något
helt annat jämfört med i Sverige. I ett flertal länder är det förhållandevis
enkelt att rekrytera informanter, antingen på grund av att den ersättning som
betalas utgör ett signifikant bidrag till hushållsekonomin (ersättningarna är
inte orimligt höga, men inkomsterna är orimligt låga), eller på grund av
att det finns en inställning till forskare som auktoriteter (ber forskaren att
familjen ska medverka, så medverkan man). Exempel på detta är Kina där
data samlades in under två dagar från över 100 barn och deras föräldrar
(ca 300 informanter) genom att alla elever i en specifik årskurs ombads att
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komma till en lokal en specifik tid. Tre forskare (eller forskningsassistenter)
intervjuade familjen; en intervjuade barnet och de andra två föräldrarna.
På så sätt samlades data från en familj in ”snabbt och effektivt”. Totalt
arbetade ca 20 forskare och assistenter med att intervjua under de båda
dagarna. Även om det kan vara enkelt att rekrytera har många länder
svårt att bibehålla sina informanter från år till år. De flesta länder har inga
offentliga databaser över hemadresser, vilket gör det svårt att hitta dem som
flyttar mellan insamlingstillfällena. I vissa länder försvinner informanterna,
antingen oavsiktligt som i Filippinierna där den översvämmande vårfloden
ett år drog med sig fem familjer och deras hem, eller avsiktligt som i USA
där de latinamerikanska familjerna gömmer sig för offentliga personer då
rykten går om att räder i hemmen genomförs av migrationsmyndigheten.
Även om inte samma förhållanden råder i Sverige, kan vi lära oss av deras
resonemang kring rekrytering och familjernas deltagande över tid, samtidigt
som forskarens ansvar och befogenheter sätts på sin spets och diskussioner
om etik och moral i forskning aktualiseras.
Att reflektera kring det lärande som skett i PAC-projektet, både
när det gäller fördjupning och breddning av ämnes- och metodkunskaper
och förmågan att ta andras perspektiv, förs tankarna tillbaka till våra
forskarutbildningar. Under de fyra år som utbildningen pågår är fokus
i mångt och mycket på avhandlingen och de specifika kunskaper som
behövs för att ro i land avhandlingsarbetet. I viss mån skolas vi in i
internationella aspekter av forskning, såsom internationell publicering
och konferensdeltagande och naturligtvis användandet av internationell
forskning i det egna arbetet. Vi kan dock notera att detta är något annat
än att arbeta i ett internationellt gränsöverskridande sammanhang och att
bidra till att resultatet av forskningen blir mer än summan av delarna. Att
få möjlighet att redan under sin forskarutbildning verka inom ramen för ett
tvärkulturellt projekt är berikande på många sätt, men också krävande, och
bidrar förhoppningsvis till en fördjupad förmåga att ta andras perspektiv
och att arbeta i gränsöverskridande projekt i allmänhet och i internationella
projekt specifikt. Dagens forskare utmanas allt oftare i projekt där olika
former av gränser ska överbryggas; akademi, offentliga/privata sektorn,
ämnesgränser och internationella gränser, mm. Alla är exempel på
kulturöverskridande samarbeten som forskaren allt oftare förväntas vara
kvalificerad för att arbeta i (Manathuga, 2009).
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Utvecklas lärosätet?
Även om forskare i mångt och mycket agerar som om de vore frilansare,
så har vi en tillhörighet och en yrkesmässig placering vid ett lärosäte
eller ett forskningsinstitut (i privat eller offentlig regi). I PAC-projektet
tillhör vi alla, med ett par undantag, universitet och högskolor av större
och mindre omfång. Det är uppenbart att tvärkulturella projekt kräver
mycket av lärosätena i form av administration och stöd, vilket såväl PAC
som andra studier kan vittna om (Masiello, 2009). I detta fall, då den
amerikanske statliga forskningsfinansiären National Institute of Health
(NIH) är bidragsgivare, är det amerikanska byråkratiska processer som
gör sig gällande och de inhemska ekonomerna och projektkoordinatorerna
får anpassa sig till processer som det inte tidigare funnits rutiner och
arbetsmetoder för i det vardagliga arbetet. Vid ett flertal tillfällen under
projektets gång har administrativa uppgifter som inte varit möjliga att
tillhandahålla önskats från huvudmannen. Exempel på detta är årliga intyg
från etikprövningsnämnden (EPN), vilket i Sverige inte lämnas ut när
projektet en gång prövats. Som ett svar på dessa möjliga och ibland omöjliga
administrativa uppgifter krävs att nya rutiner och processer arbetas fram på
lärosätet.
Att utveckla processer och rutiner som underlättar arbetet med
internationella bidragsgivare och huvudmän gagnar troligtvis lärosätet i en
allt mer globaliserad värld. Som ett resultat av det initiala samarbetet där vi
upplevde stora svårigheter i relation till de administrativa uppgifterna, har
samarbetet under de senare åren löpt på genom att nya rutiner och processer
har utvecklats. Katsouyanni (2008) menar att bristande kunskap om hur
stora internationella projekt administreras bidrar till att vissa universitet
undviker att samordna storskaliga internationella projekt. Om så är fallet är
det bekymmersamt eftersom det dels är forskning som är angelägen, dels är
forskning som attraherar internationella forskningsfinansiärer. Det är ändå
värt att ställa sig frågan om detta är den enda vinsten för lärosätet, eller om
det finns ytterligare vinster som legitimerar att ett lärosäte väljer att arbeta
med internationella bidragsgivare och huvudmän.
Tvärkulturella forskningsprojekt riskerar många gånger att bli ett
projekt mellan enskilda forskare och inte så mycket mellan universitet,
något som har påpekats som problematiskt (Pryor et al. 2009). Initialt
i PAC-projektet diskuterade vi aldrig huruvida projektet hade något
annat syfte än rent kunskapsmässig i relation till forskningsfrågan. Så
småningom började vi diskutera hur den enskilda forskarens kunnande,
både beträffande ämnesmässiga och metodologiska frågor, kunde utvecklas
250

Komplexa internationella forskningssamarbeten: ...

inom ramen för det kunnande som fanns inom gruppen. Genom att
arbeta med forskare, som har en annan kunskap än den som forskaren
själv besitter, breddar och fördjupar forskaren sina egna kunskaper. Ett
arbetsintegrerat lärande om man så vill, ett erfarenhetsbaserat lärande i
arbetet tillsammans med andra. Den internationella forskargruppen utgör
på så sätt en proximal utvecklingszon –som forskare har du kapaciteten
och i gruppsammanhanget har du möjlighet att utvecklas till en kunnigare
forskare på många plan. Även kunskapsöverföring på individnivå kan ses
som kapacitetsfrämjande för lärosätet. Lärosätets forskare blir skickligare
och mer meriterade som forskare, vilket i förlängningen gynnar lärosätet då
kunskapen tas med tillbaka till det egna lärosätet.
Efter ett par år började vi också reflektera över i vilken mån en bredare
grupp av intressenter, till exempel forskarnas inhemska kolleger och
forskargrupper, kunde gynnas av den kunskap som finns bland forskarna
i PAC och den kunskap som genereras av PAC-projektet. I samband
med PACs möte i Sverige 2013 genomfördes för första gången i projektet
en avgiftsfri heldagskonferens som riktade sig till både forskare, lärare,
studenter och praktiker. Sedan dess har en heldagskonferens i samband
med de årliga mötena blivit en norm. Under senare år har även forskar- och
lärarutbyten genomförts och våra studenter har fått ta del av internationella
forskare. Gruppens doktorander och postdoc-forskare har besökt de andra
lärosätena för att ta del av specifik kunskap. På så sätt har den expertis som
finns samlad i gruppen gynnat lärosätena både på forskarnivå (kunnande
och meritering) och på forskargruppsnivå (ökad konkurrenskraft genom
meritering i gruppen).

Avslutande reflektioner – att bryta en akademisk kolonialisering
och hitta nya vägar
Vi har nu nått fram till slutet av detta kapitel och det är dags att svara
på frågan: Utvecklas ämnesområdet, forskaren och lärosätet i dessa komplexa
internationella forskningssamarbeten eller kräver samarbetet kompromisser
som går ut över ämnesområdet, forskaren och lärosätet på olika sätt? Det
önskade svaret är naturligtvis att internationella forskningssamarbeten
bidrar till ökat kunnande inom ämnesområdet, till kvalificerade forskare
och till starkare lärosäten. Men utifrån våra resonemang ovan är svaret
inte så enkelt. Tvärkulturella forskningsprojekt bidrar till ett breddat och
fördjupat kunnande och, kanske viktigast av allt, empirin är hämtad från
en mer heterogen grupp än vad traditionell forskning har brukat bygga
sina slutsatser på. Men det är viktigt och nödvändigt att hela tiden, vid
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planering av undersökning, vid konstruktion av instrument och vid analys
av data, komma ihåg att de begrepp och beteenden vi inkluderar i våra
undersökningar kan ha olika innebörd i olika kulturer. Vi måste därför vara
lyhörda för kulturella variationer och på olika sätt motverka missförstånd
som kan härledas till skilda tolkningar.
Att den internationella forskargruppen och det internationella
gränsöverskridande samarbetet bidrar till ett ökat kunnande både för
den enskilda forskaren och för lärosätet kan utifrån resonemanget ovan
konstateras. Vi har som forskare breddat och fördjupat våra ämnesoch metodkunskaper, fått erfarenhet av att ta andras perspektiv (och
att respektera dem) samt tillsammans betrakta vårt material genom
våra ”kulturglasögon”. Lärosäten har utarbetat rutiner som i framtiden
underlättar och möjliggör samarbete med internationella huvudmän och
finansiärer. Inhemska forskare, studenter och praktiker har tagit del av
det kunnande som finns i forskargruppen och enskilda doktorander och
postdoc-forskare har givits möjlighet till utbyte med ett utländskt lärosäte.
Men interaktionerna mellan forskare och forskare, respektive
huvudman och lärosäten har inte varit oproblematiska. Interaktionerna
har färgats av ett neokolonialt förhållningssätt. Även om det inte är frågan
om globala företagsexpansioner och centrering av ekonomiska tillgångar,
rör det som om ett förhållningssätt till vad som är ”rätt och fel” och vem
som bestämmer vad som är rätt och fel - en akademisk kolonialisering.
Flera samtida forskare har uppmärksammat problem med dominans, utnyttjande och assimilering i internationella gränsöverskridande samarbeten
(Manathunga, 2009; Porter, 2010; Pryor et al., 2009). Historiskt har ickevästerländska kulturer studerats av västerländska forskare utifrån deras
metoder, teorier och begrepp (Mignolo, 2001). En avkolonialisering har i
viss mån skett, då det numera är allt vanligare att västerländska forskare
samarbetar med de forskare i det land där data samlas in (och inte enbart
besöks av de utländska forskarna). I bästa fall är det som i PAC-projektet
att alla involverade länder har sin egen budget (men som NIH, USA,
tillhandahåller), sin egen projektledning samt samlar in data i det egna
landet. Trots detta kvarstår ett visst mått av akademisk kolonialisering.
Den övergripande projektledningen samt finansieringen finns oftast i
ett västerländskt land och det är ofta västerländska forskare som står
för publikationerna inom ett projekt (och som är försteförfattare). I en
summering av publikationer från Centralafrika konstaterade Boshoff
(2009) att 80% av alla publikationer från regionen görs i samarbete med
icke-afrikanska länder. Boshoffs anser att många utvecklingsländer
behöver samarbeta med västerländska lärosäten för att stärka landets
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forsknings- och utvecklingsarbete. Det blir därför en delikat fråga
huruvida en dominant kultur stärker eller stjälper. I PAC har vi noterat
att traditionella akademiska maktstrukturer har bidragit till vem som får
tolkningsföreträde, oftast seniora män från västerländska länder (främst
USA). I PAC är samtliga forskare, med undantag från en och annan
doktorand, antingen professor eller docent, och befinner sig med andra ord
som seniora forskare på samma akademiska nivå, men trots detta gör sig
akademiska maktstrukturer gällande. I PAC-projektet är chauvinismens
uttryck relativt subtila och det är främst i diskussioner som tendenserna
gör sig gällande och tolkningsföreträde framför allt tillfaller män från
västerländska dominerande kulturer. PACs ledning är mycket medveten
om sådana traditionella akademisk maktstrukturer och hon (väl värt att
notera) arbetar aktivt med att förändra strukturerna.
Att maktstrukturerna finns, och såsom i PAC-projekt har
uppmärksammats, behöver inte alltid betyda att de i grunden förändras.
Pryor och kollegor (2009) har uppmärksammat hur det i deras internationella gränsöverskridande samarbete finns en spänning i forskargruppen
när det gäller kunskap. I citatet nedan anser vi dock att trots att de har
uppmärksammat problemet, så kvarstår problemet i hur de resonerar om
sina kollegor.
The individual accounts [forskarnas uttalanden]
express tensions around the knowledge that
partners bring to the work from their own
institutional contexts and experiences. The UKbased partners are predisposed to theoretical
and methodological knowledge, which does not
come easily to Ghanaians, apparently for lack
of exposure and resources in the area. By their
nature, funding practices also seem to place the
UK-based partners at an advantage given the
condition that funding gets granted when an
”expert” proposes the subject of collaborative
research. The Ghana-based collaborator is thus
handicapped in the subject under study. Indeed
even in constructing this collaborative the
Ghanaian collaborators position themselves as
lacking capacity to theorize the identified issues as
confidently as their UK-based counterparts./…/
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It is clearly demonstrated in the accounts that in
the entire process of the collaborative research,
that is developing a theoretical basis for research,
designing, data collection and analysis, the
Ghanaian collaborators look to their UK-based
counterparts to impart relevant knowledge and
skills. However, knowledge of this kind is not
so much imparted as constructed through the
practices whereby the UK-based partners tend to
take a lead and ”model”. Lack of time contributed
to an uncertainty in the Ghanaians about
whether they had ”got it right”. (s. 778-779)
Att upprätthålla ett internationellt perspektiv innebär att varje forskare
utmanas att se och analysera data utifrån ett globalt sammanhang. Ett
internationellt perspektiv syftar till att utveckla en förståelse för kulturell
mångfald i ett bredare perspektiv (Bozarslan 2007). Porter (2010) beskriver
hur hon och hennes kolleger (alla kvinnor) utmanade neokoloniala
föreställningar och arbetade aktivt för en avkolonialisering. Detta genom
användningen av nya metodologiska angreppssätt som i förlängningen
innebar en bredare och djupare förståelse för ämnesområdet, som annars
skulle uteblivit, samt att definitioner av begrepp och teorier omvärderades.
Boshoff (2009) pekar på att internationella gränsöverskridande samarbeten
bör konstrueras på institutions- och/eller lärosätesnivå och inte på individnivå för att effekten av projekten ska bli långsiktiga. Det är först då som
kulturella variationer i teori- och begreppsbildning kan införlivas i den
akademiska huvudfåran och inte placeras i periferin för vad som anses vara
acceptabla tolkningsramar.
Det finns mycket att hämta från internationella gränsöverskridande
samarbeten och tvärkulturella projekt. Vårt engagemang i PAC-projektet
har tydligt färgat oss som forskare och haft ett signifikant avtryck på vår
forskaridentitet. Genom att aktivt arbeta för avkolonialisering av akademin,
kommer vi att kunna nå ännu längre och vi ser fram emot den dagen då våra
(och andras) repertoar av tolkningsramar utgörs av en palett av kulturellt
influerade teorier- och begreppsbildningar. Tänk vad det kommer göra med
forskningen och med vår värld!
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