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Sammanfattning 
 

Denna uppsats studerar vilka könsmönster som finns i Jokkmokks kommuns skolor och 

hur dessa ser ut. Genom en teori som Yvonne Hirdman har om hur genus skapas och 

vidmakthålls ges ett svar på uppsatsens syfte. Den går i stort ut på att vi kan se en process 

genom tiderna som kännetecknas av två logiker. Den första är att mannen och kvinnan 

isärhålls. De tillskrivs olika egenskaper, de ska göra olika sysslor och de ska befinna sig 

på olika platser. Den andra är att en hierarki alltid finns där mannen är normen. Vi 

uppfostras generation efter generation efter detta mönster. Mönstret tar annorlunda form 

tid för tid men kännetecknas alltid av de två logikerna. Utifrån denna teori analyseras det 

empiriska materialet som består av fakta från ett genusprojekt som utförts i Jokkmokks 

kommun. I projektet utförs olika observationer och diskussioner, från förskola till 

gymnasium, och det är resultatet av dessa observationer och diskussioner som analyseras. 

Det som går att finna är att ett mönster kan hittas i Jokkmokks kommuns skolor. Det 

kännetecknas av genussystemets logiker. Flickor och pojkar lever två olika liv där de 

beter sig olika och styrs av genussystemets logiker. Barnen påverkas av sina föräldrar och 

en tendens kan urskiljas att pojkarna ser upp till sina pappor som arbetar i 

mansdominerade yrken som ofta inte kräver högre utbildning och därav ger orsak till att 

inte ta skolan så allvarligt, då de själva kan få ett arbete utan vidare studier. 
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1 Könsmönster i Jokkmokks kommuns 
skolor/förskolor 

 

Jokkmokks kommun är en liten kommun befolkningsmässigt sett som i dagsläget 

kännetecknas av en situation av utflyttning. Jokkmokks kommun är också en kommun 

med en hel del stora, typiskt mansdominerade arbetsområden. Vattenfall har länge varit 

en stor arbetsgivare åt ortens män. Skogsbolagen avverkar det stora utbudet av skog som 

finns i kommunen och utgör också en stor arbetsgivare. I Jokkmokk med omnejd bor 

också många samer där många män arbetar med rennäringen. Ofta har ingen högre 

utbildning krävts för att männen ska få en anställning vid bolagen eller för att sköta renar. 

Ett problem är då hur detta påverkar ungdomars val till senare yrken. Kommunen är inte 

attraktiv för kvinnor att arbeta i då utbudet av arbeten inte är lika hög för kvinnor. Många 

kvinnor har tanken på att flytta för vidare studier medan män inte i lika hög grad har 

denna tanke. Det går också att se att pojkar inte är lika engagerade som flickor är i 

skolan. Det blir då intressant att titta på vad det är som gör att det ser ut så här. I dag är 

samtidigt genusforskningen på tapeten. Det finns teorier om könsmönster och processen 

som gör att detta mönster upprätthålls. Därför blir det intressant att undersöka om det går 

att finna ett könsmönster i Jokkmokks kommuns skolor, dvs. Jokkmokks ungdomar. I 

Jokkmokk har ett genusprojekt gjorts där syftet är att öka kunskapen om och belysa genus 

och dess komplexitet. Projektet skulle också leda till en bred kunskapsprocess som 

fortlöper. Resultatet av uppsatsens analys är att det går att se att ett könsmönster finns i 

Jokkmokks kommun och att en genusteori kan ge en beskrivning som passar väl in i 

könsmönstret som kan urskiljas. Barnen påverkas av sina föräldrar och en tendens kan 

urskiljas att pojkarna ser upp till sina pappor som arbetar i mansdominerade yrken som 

ofta inte kräver högre utbildning och därav ger orsak till att inte ta skolan så allvarligt, då 

de själva kan få ett arbete utan vidare studier. 
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1.1 Syfte/ frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån en teori om genus ta reda på om det finns ett av 

genus präglat mönster i Jokkmokks kommuns skolor och förskolor. Det som också är 

intressant utifall att ett mönster kan hittas i skolorna och förskolorna är hur detta mönster 

ser ut. Uppsatsen omfattar Jokkmokks kommun eftersom kommunen har kommit en bra 

bit på vägen när det gäller jämställdhetsarbetet, bl.a. genom ett genusprojekt som ägt rum 

i kommunen som kommer att beskrivas i uppsatsen. 

 

För att svara på uppsatsens syfte har följande fråga formulerats: 

 

• Finns det ett mönster i Jokkmokks kommuns skolor och hur ser det isåfall ut? 

 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Uppsatsen är limiterad till att endast omfatta Jokkmokks kommun, därför att hela 

kommunen (från förskola till gymnasiet) är inblandad i det genusprojekt som genomförts 

i Jokkmokks kommun (en beskrivning av projektet sker i materialkapitlet). Därigenom 

kan man på ett bra sätt få en översikt över en hel kommuns skolor och dess 

jämställdhetsarbete och detta räcker för att kunna svara på uppsatsens frågeställning och 

syfte. Uppsatsen är avgränsad till att endast studera förskolan till gymnasiet. 

 

 

1.3 Material och metod 
 

Till teorin används SOU 1990:44 som Yvonne Hirdman har skrivit och är en del ur 

maktutredningen samt ett avsnitt skriven av Hirdman i Kvinnovetenskaplig tidskrift 

nummer 3, 1988.  
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Båda beskriver en och samma teori om genussystemet och hur genus skapas och 

vidmakthålls. Dessutom används Hirdmans bok Genus – om det stabilas föränderliga 

former i ett litet avsnitt för att förklara ordet genus’ härkomst. 

Nationalencyklopedin används också vid ett tillfälle i teorin. 

 

Det empiriska materialet utgörs av en populärutgåva av forskningsprojektet ”Jokkmokk 

spanar in i framtiden” som heter ”Vi sätter genus på agendan, ett deltagarorienterat 

projekt i en glesbygdskommun”. Det är det genusprojekt som sammanfattas i uppsatsen. 

Populärutgåvan tar upp i en ”dagboksform”, alltså olika datum, då möten och andra 

viktiga händelser har skett under projektet samt vad som har diskuterats under dessa 

möten och händelser.  I genusprojektet diskuterades glesbygdsfrågor. Här kunde man 

bl.a. se den stora skillnaden i betyg mellan pojkar och flickor. Detta gjorde att man kom 

in på könsfrågor och kombinationen av strukturella glesbygdsfrågor/könsfrågor. Projektet 

har dock inte haft en avgränsad frågeställning utan en komplicerad problematik kring 

genusfrågor i samhället och i skolan kombinerat med många andra frågor såsom 

glesbygdsfrågor. Dessutom är det inte bara forskare som deltar utan även många 

människor som vill öka sin kunskap. Projektets syfte är att öka kunskapen och initiera en 

bred kunskapsprocess som fortlöper. I forskningscirklarna som startades i projektet kunde 

man bl.a. tydliggöra hierarkiska strukturer.  Detta har lett till en ökad förståelse bland 

deltagarna för den komplexitet som genus innebär. Deltagarna har i och med 

genusprojektet blivit mer medvetna om vad som pågår. I genusprojektet använder de sig 

också bl.a. av Hirdman vilket lämpar sig för kompabiliteten mellan denna uppsats teori 

och empiriska material. 

 

Den del av projektet som utgör fakta i denna uppsats bygger på diskussioner i grupper 

bestående av någon forskare samt lokala röster med deras erfarenheter. 

 

Källmaterialet anses som tillförlitligt då det kommer från källan själv, dvs. röster och 

iakttagelser ifrån invånarna i kommunen själva. 
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1.4 Disposition 
 

Uppsatsen inleder i kapitel 2 med Hirdman och om genusteorin och hur genus skapas. 

Detta är uppsatsens teoridel och behövs för att kunna urskilja mönster i 

skolorna/förskolorna i Jokkmokks kommun. I kapitel 3 beskrivs projektet som har ägt 

rum i Jokkmokks kommun genom en sammanfattning av de forskningscirklar som 

initierades i kommunen. I kapitel fyra sker analysen av resultaten från forskningscirklarna 

och knyts samman med teorin. 
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2 Genus 
 

I detta kapitel beskrivs ordet genus’ tillkomst och vad som ledde till att man behövde 

detta nya uttryck när det kom till. Uppsatsen förklarar sedan det mänskliga tankesättet 

som gör det lättare att förstå varför det överhuvudtaget har blivit en genusordning. 

Därefter beskrivs genusordningen med dess kännetecken. Slutligen ges en förklaring till 

genuskontrakten som är det sätt genusordningen tvingar mannen och kvinnan att återinta 

sina olika könsroller, om än i nya former. 

 

Genus är ett uttryck som har börjat användas i svenska språket. Genus kommer från det 

latinska språket och betyder slag, sort, släkte, kön och används i många sammanhang. 

Men ordet genus som används i feminismen är lånat från engelskans ”gender” som har 

samma betydelse som genus; slag, sort. Men det betyder också ”det täckta könet” 

(Hirdman 2001 s 11). Ordet genus används för att det skulle översätta ordet ”gender” som 

användes i den utbredda amerikanska kvinnoforskningen (Hirdman 2001 s 11-12). 

 

Varför började man använda detta ord och vad vill man ha ut av det? 

 

Under 80-talet började ordet könsroll bli en aning utslitet då det användes flitigt för att 

förklara problem som berodde på dem. Man använde könsrollerna som förklaring till att 

det är pga. dem som samhället fortfarande är ojämställt, och eftersom könsrollerna är 

förlegade så gäller det bara att eliminera dessa. Under denna tid ser man könsrollerna 

som att de är något som bara kan tas bort och sedan är allt frid fröjd, men nya könsroller 

växer fram istället (Hirdman 2001 s 12). Detta var ett av svaren men det man också ville 

inom kvinnoforskningen när man började använda ordet genus var att få en bredare och 

lösare definition och inte enbart den hårda definitionen som ordet könsroll innebär. 

Kvinnoforskarna vill med denna bredare definition ingärda i begreppet genus en ändrad 

syn om könsroller, som uppfattas som unika händelser som inte är återkommande. 

Forskarna vill istället förklara genusskapandet som en process där människor formas att 

inta könsroller och att den samhälleliga strukturen genomsyras av denna 

genusformerande process.  En andra punkt som forskarna vill räkna in i definitionen 



 6 
 

genus är att denna process som formar människan i könsroller alltid ger ett ständigt 

skapande av hierarkier och olikheter. Processen har utmärkts genom tiderna, från antika 

Grekland till nu, av skapandet av olikhet mellan könen och att mannen är överordnad.  En 

annan punkt som man vill inkludera i definitionen är att istället för två roller, mansroll 

och kvinnoroll, vill man istället knyta ordet genus till människan och hennes omgivning, 

det kulturella arvet och det sociala systemets inverkan på människans handlingar (SOU 

1990:44 s 76). 

 

Det är detta ovan som ordet genus består av, det ska kunna rymmas in mer mening i ordet 

än vad man kunde med ordet könsroll. Det är också detta som genus är. Om vi ska 

sammanfatta så är genusskapandet en process som alltid skapar hierarkier och olikheter 

mellan man och kvinna där mannen är överordnad kvinnan. Detta har att göra med 

människan och hennes kulturella arv och det sociala systemets inverkan på hennes 

handlingar. Denna process syns i hela det samhälleliga livet och är heller ingen slump 

utan kan ses genom tiderna. 

 

Det som också kan vara viktigt att nämna är hur vi människor tänker och vad som gör att 

platser, sysslor och egenskaper blir präglade av genusskapandet. 

Vi människor fungerar så att vi delar upp världen i motsatser för att vi ska kunna förstå 

den, t.ex. utan fult så vet vi inte vad vackert är osv. Det kvinnliga barnafödandet är också 

något som har använts igenom tiderna för att skapa oliktänkande mellan män och kvinnor 

(SOU 1990:44 s 77). 

 

Vi människor tänker också på ett sådant sätt så att denna uppdelning av världen leder till 

det smittar av sig till platser, sysslor och egenskaper (SOU 1990:44 s 77). 

 

”Genom att vara sort A bör man vara på plats A och göra A-saker, äga A-egenskaper. 

Således fylls platser, sysslor och egenskaper av genus – så att platserna, sysslorna och 

egenskaperna i sin tur reflekterar genus tillbaka till kroppen: den som är på plats A och 

gör sak A måste vara en A-sort, med A-egenskaper.” (SOU 1990:44 s 77). 
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Detta gör att även om man bryter genusstrukturen så tvingar de genusladdade platserna, 

sysslorna och egenskaperna, tillbaka människorna i sina roller (SOU 1990:44 s 77). 

 

 

2.1 Genussystemet 
 

Nu vet vi vad genus innebär. Detta följs i ett system som kan återfinnas genom tiderna, en 

process, som ständigt återskapar genus. 

 

Detta är en bra beteckning på vad genussystemet är: 

 

”ett ”nätverk” av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin 

interrelation ger upphov till en slags mönstereffekt och regelbundenheter. Genussystemet 

är således en ordningsstruktur av kön.” (Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 s 51). 

 

Genussystemet är den sociala struktur som ligger till grund för andra sociala system 

såsom ekonomiska och politiska system (Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 s 51). 

 

Detta mönster som vi kan se i alla samhällen kännetecknas av två logiker eller lagar: 

 

1. Könens isärhållande – att världen delas upp i manligt och kvinnligt, vilket också 

utgör platser, sysslor och egenskaper (Hirdman SOU s. 77-78). I sin tur finns det 

kännetecken för denna första logik eller lag: 

 

1. Den verkar alltid utnyttja den biologiska olikheten att kvinnan är den som 

föder barn och att mannen inte kan det. 

2. Den delar upp manligt och kvinnligt och sätter mannen som norm, alltså 

det bättre könet (Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 s 52). 
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2. Den andra logiken eller lagen är en produkt av den första logiken. Den manliga 

normen skapas, formas och görs genom isärhållande av könen (Hirdman SOU 

s.78). 

 

Viktigt att nämna är att man inte föds med detta utan barnen fostras av föräldrarna till att 

följa genuskontraktet. Genuskontrakten är de rådande föreställningarna mellan könen, det 

verktyg som genussystemets process använder sig av för att skapa ny isärhållning av 

könen och ny normskapning. Logikerna finns i varje genuskontrakt (Kvinnovetenskaplig 

tidskrift 1988 s 54). Uppsatsen kommer att förklara vad ett genuskontrakt är mer 

genomgående under nästa rubrik. Det som också är viktigt att nämna är att generellt, ju 

starkare isärhållningen av mannen och kvinnan är, desto otvivelaktigare och mer legitim 

blir den andra logiken, att mannen är norm (Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 s 57). 

 

Hirdman nämner ett bra exempel hur dessa genussystemets två logiker påverkar 

arbetsmarknaden: 

 

”Där kvinnor börjar dominera ett tidigare helt manligt arbetsområde, sjunker lön och 

status och vice versa: där män kommer in på tidigare rena kvinnoområden tenderar de 

att likt grädden stiga mot toppen.” (SOU 1990:44 s 79). 

 

En analys av detta är att kvinnor och män isärhålls samt att mannen som norm är det 

positiva och därför stiger områden i status där män kommer in respektive sjunker i 

områden som kvinnor kommer in. Den manliga normen är ibland osynlig då isärhållandet 

är så perfekt gjort att det kvinnliga och det manliga området inte rör vid varandra och 

därför inte kan jämföras. På de platser där kvinnor kan hittas, följs kontraktet och 

kvinnorna kan därigenom få uppskattning och makt, i den mening betydelse och 

anseende. Mäns handlande och intressen av att kvinnor inte ska beblandas med män på 

manliga områden, styrs av de genusrationaliteter, dvs., genuskontraktet.  Det ska dock 

inte tolkas som att det enbart är mannen som bekräftar genuskontraktet utan även 

kvinnor. Genom att försöka göra det bästa av situationen, vilket görs inom 
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genuskontraktets ramar, så förstärks ramarna och leder till upprätthållande av dessa (SOU 

1990:44 s 79). 

 

 

2.2 Genuskontraktet 
 

När man tänker sig att två parter ingår ett kontrakt så leder ofta tanken till att två 

jämstarka parter ingår ett avtal som ger båda parter fördelar. Genuskontraktet är dock inte 

något som ett sådant kontrakt som ovan utan som ett sätt att konkretisera mellanrummet, 

alltså beroendet, mellan kvinna och man. Pga. genusordningen, dvs. uppdelningen av 

manligt och kvinnligt, tvingas vi handla efter denna och genom att sätta ett namn 

(genuskontrakt) på detta så kan vi systematisera det (SOU 1990:44 s 78). 

 

”Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika 

nivåer om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet – vilka redskap 

som hör till vem, i kärleken – vem ska förföra vem, i språket – hur de ska prata, vilka ord 

som de får använda, - i gestalten/den yttre formen, hur långt håret ska vara, etc. etc., i all 

otrolig detaljrikedom.” (Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 s 54). 

 

Men genuskontraktet pekar inte bara på relationen mellan man och kvinna på individnivå 

utan man använder ordet genuskontrakt även för att beskriva olika samhälleliga reformer 

som påverkar genuskontraktet, dvs., gör om och leder det i nya riktningar 

(nationalencyklopedin). 

 

Hirdman beskriver i SOU 1990:44, hur olika genuskontrakt i Sverige från andra 

världskriget och framåt har sett ut och vad de har lett till. Det namn hon har givit 

genuskontrakten är exempelvis ”husmoderskontraktet” (SOU 1990:44 s 84) och hon 

förklarar vidare hur diverse politiska reformer har format det kontraktet. Vad som är 

meningen med att ta upp detta är att försöka förklara på ett mer lättförståeligt sätt hur 

genuskontrakten också består, eller påverkas, av reformer i samhällslivet som har lett till 

nya sätt hur kvinnor (framförallt) och män ska bete sig. Det som också är värt att nämnas 
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är att män och kvinnor alltid tänker och handlar efter det rådande kontraktet 

(Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 s 57). 

 

 

2.3 Att bryta trenden 
 

Uppsatsen har nu klargjort hur genussystemet fungerar med dess två lagar och dess olika 

genuskontrakt. Genussystemet är ett djupt inbakat system som inte förändras på en dag. 

Men går det överhuvudtaget att ändra på? Ovan förklarades att ju starkare isärhållningen 

är desto starkare blir den manliga normen och vice versa. Det är här det är tänkbart att 

förändra, trots att genus återföds. Ett problem är att genussystemet verkar grunda sig på 

den tänkta biologiska olikheten och använda den som ursäkt och i och med det återskapa 

genus. Samtidigt så är det den mänskliga likheten, exempelvis tänkandet och förståndet, 

som vi måste använda för att förändra systemet (Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 s 57-

58). Hirdman (SOU 1990:44) skriver hur man kan ändra på genusordningen: 

 

”… eftersom könens inordning i ett genussystem är en social/kulturell ordning, innebär 

det att det är öppet för störningar som ifrågasätter denna ordning. Det som framförallt 

stör genusordningen, är omständigheter av olika slag som gör att 1) isärhållningen kan 

tänkas bort 2) att den kan göras/levas bort.” (SOU 1990:44 s 80). 

 

Under historiens gång har man kunnat se män och kvinnor som jämlikar under stunder 

som exempelvis revolutioner. Då har kvinnan kunnat jämföra sig i status med mannens 

nivå. Kvinnor som har haft möjlighet eller tvingats in på manliga områden gör det också 

till en möjlighet till förändring (SOU 1990:44 s 80). Det vi kan se under våra dagar är att 

vissa arbetsområden kan också vara båda könens, detsamma gäller för egenskaper och 

sysslor (Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 s 58). 

 

”Detta att det kan vara så, även om det inte är så, är viktigt…ju mer den intellektuella 

komponenten dominerar över den biologiska, ju större förutsättningar finns för 

förändring. ” (Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 s 59). 
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Hirdman förklarar att genussystemet inte enbart tappar sina logiker genom integrering av 

män och kvinnor på typiska manliga och kvinnliga områden, sysslor och egenskaper. 

Genussystemet tappar också sin funktion ju mer intellektuella vi blir och ju mer 

tyngdpunkten sätts på våra hjärnor, dvs. det informationssamhället bygger på. Hjärnan är 

ju en likhet mellan könen i motsats till vad det biologiska könet är. I och med att 

samhället sätter mera tyngdpunkt på detta så kan genussystemets lagar tappa sin logik 

(Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 s 59). 
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3 Genusprojektet i Jokkmokk 
 

I detta kapitel beskriver rubriken nedan hur genusprojektet i Jokkmokk tog sin början och 

beskriver hur projektet har gått till väga. Rubriken beskriver också vad som sker i de 

forskningscirklar som huvuddelen av detta kapitel tar upp.  I de efterföljande kapitlen 

beskrivs varje forskningscirkel och dess arbete. Ett systematiskt upplägg har gjorts för att 

en lättare analys av källmaterialet i forskningscirklarna ska kunna göras. Upplägget ser ut 

på följande vis: 

 

- Deltagare i forskningscirkeln. 

- Vilka arbetsmetoder och genomförandeprocedurer deltagarna har använt sig av.  

- Konkreta åtgärder och resultat som genomförandet har producerat och eventuella 

könsmönster som har hittats. 

- Hur och under vilka omständigheter genus diskuteras. 

 

 

3.1 Vad är genusprojektet? 
 

Genusprojektet i Jokkmokk hade sin start år 2001 med en av skolverket initierad 

forskningscirkel (Jenner 2005 s 7). En forskningscirkel är ett möte med en grupp, där 

oftast någon forskare ingår, som diskuterar ett gemensamt problem. Här använder man 

sig av deltagarnas kunskaper och egna erfarenheter samt att forskaren ska kunna använda 

sin kunskap till gruppens förfogande. Meningen är dock inte att komma fram till någon 

lösning av något problem utan att diskutera och belysa de problem som finns (Jenner 

2005 s 49). I sin tur har olika studiecirklar upprättats i Jokkmokks kommuns förskolor till 

gymnasiet och skolledningen (Jenner 2005  s 41). Studiecirklarnas arbete analyseras i det 

fakta som används till denna uppsats och studiecirklarna har gett en belysning av de 

problem som finns och startat en process av genustänkande i Jokkmokks kommun. Det är 

dessa fakta som sammanfattas nedan. Dessa är de studiecirklar som initierades i 

Jokkmokks kommun och som används till denna uppsats: 
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- Cirkel vid kattens förskola 

- Cirkel med glaciärenspåret 

- Cirkel vid sameskolan 

- Cirkel på östra skolan 

- Cirkel i Vuollerims högstadieskola 

- Cirkel på gymnasieskolan Bokenskolan i Jokkmokk 

 

Fler studiecirklar återfinns men den här uppsatsen fokuseras på studiecirklarna ovan. 

Studiecirklar som inte har inkluderats var bl.a. en PRO-cirkel och en cirkel med 

skolledningen. En avvägning gjordes och det ansågs inte nödvändigt att inkludera dessa 

då de inte behövdes för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Nedan kommer en sammanfattning av vad som hände i dessa cirklar. 

 

 

3.2 Sammanfattning av de olika studiecirklarnas arbete 
 

 

3.2.1 Cirkel vid kattens förskola: 

 

All personal från förskolan deltog i cirkeln (Jenner 2005 s 51). Cirkeln började med ett 

föräldrasamtal där man diskuterade om barn och hur de tar efter mamma och pappa 

(Jenner 2005 s 51). Cirkeln kom överens om att göra en observation av på- och 

avklädningen av barnen. Detta skulle ske spontant vid olika tillfällen och personalen 

skulle observera varandra (Jenner 2005 s 52). Cirkeln bestämde sig också för att spela in 

samlingar med barnen med en videokamera. Innan detta läste alla en bok för att använda 

till analysen av videoinspelningarna. Boken handlade bl.a. kategoriseringar av barns 

signaler såsom önskan att få något t.ex. (Jenner 2005 s 53). 
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I och med föräldrasamtalet och diskussionerna kring att barn tar efter mamma och pappa 

kom de fram till hur tydligt man ser att barnen tar efter mamma och pappa (Jenner 2005 s 

51). Resultatet av observationerna av på- och avklädningen av barnen var att personalen 

tyckte att de behandlade barnen lika men forskaren tyckte att vissa särbehandlingar kunde 

hittas (Jenner 2005 s 52). Cirkeln kunde inte hitta några konkreta resultat av 

videoinspelningen av barnen vid samlingar men däremot så blev personalen mer 

intresserad av att arbeta vidare med videoinspelning. Detta kan ses som ett resultat 

(Jenner 2005 s 54). 

 

Frågor väcktes efter resultatet från observationen av på- och avklädningen. Frågorna var 

bl.a. om pojkar tidigare blir bekräftad och därmed inte behöver anstränga sig lika mycket 

och om överambitionen när det gäller flickors uppfostran tidigt grundas? Lägger vi mer 

krav på flickor och är de kraven som ställs på pojkar respektive flickor olika (Jenner 2005 

s 52)? Diskussioner väcktes också av inspelningarna av samlingarna och dessa var 

exempelvis hur man ska formera samlingarna, hur ofta man ska ha dem och hur många 

barn som ska ingå i samlingen. Cirkeln diskuterade också om vilken ålder barn är i och 

hur stor gruppen ska vara för att barnen ska kliva in i pojkroller och flickroller (Jenner 

2005 s 54). 

 

 

3.2.2 Cirkel vid Glaciärenspåret 

 

Tre personer ur personalen ingick i denna cirkel samt att övrig personal medverkade vid 

vissa tillfällen (Jenner 2005 s 55). 

 

Ett föräldramöte med pappor blev starten för denna cirkel. Cirkeldeltagarna förklarar 

först för papporna om projektet genom att visa en film som sänts på teve om projektet 

(Jenner 2005 s 55). Forskaren som var närvarande i forskningscirkeln gjorde också en 

observation av barn i årskurs 2 i kapprummet (Jenner 2005 s 54). Cirkeln genomförde 

även en genusvecka, som bl.a. gick ut på att dela in flickor och pojkar flick- respektive 
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pojkgrupper. I dessa grupper fick barnen säga vad flickor är bra på och vad pojkar är bra 

på. De fick även säga vad de tycker att det andra könet är bra på (Jenner 2005 s 60).  

Cirkeln valde också att i samband med genusveckan skicka hem ett brev med uppgiften 

till föräldrarna att ställa frågor om genusveckan till barnen. Det pedagogerna kommit 

fram till själva kunde jämföras väl med de svar de fick tillbaka från föräldrarna (Jenner 

2005 s 60).  

 

Föräldramötet med papporna startade många diskussioner och ledde till att papporna ville 

starta en pappagrupp med de argumenten att det inte bara är mammornas ansvar att 

uppfostra barnen (Jenner 2005 s 56). Det forskaren kunde se i och med observationen i 

kapprummet var att flickorna höll sig mer till frökens regler än vad pojkarna 

gjorde(Jenner 2005 s 54). Forskaren gjorde även en senare observation och kunde där se 

att flickorna är tillrättavisande när de gör gemensamma uppgifter, speciellt då mot 

pojkarna (Jenner 2005 s 59).  Efter att genusveckan var genomförd kunde cirkeln komma 

fram till resultatet att barnens tankar var fyllda av typiska stereotypa värderingar (Jenner 

2005 s 61).  Flickorna tyckte att det har varit lugnt och skönt med denna vecka samtidigt 

som pojkarna tyckte det var bättre när hela klassen var samlad. Pojkarna har varit vildare 

när de varit i pojkgrupper vilket kanske kunde förklaras av nya blandade grupper i olika 

åldrar. Pedagogerna nämnde att flickor verkar ha en lugnande effekt på stökiga pojkar. 

En observation av pedagogerna var att några av flickorna över rollen, som några killar 

annars hade, som busiga och detta skedde när flickorna var i flickgrupper (Jenner 2005 s 

62). Resultaten av hemuppgiften om genusveckan stämde överrens med pedagogernas 

egen upplevelse. En flicka tyckte också att man vågade göra mer när det enbart var 

flickor i gruppen (Jenner 2005 s 63). 

 

 Frågor som tas upp i samband med föräldramötet för pappor handlar om vilka förebilder 

som finns i kringmiljön för pojkar respektive flickor och vad barnen ser runt i kring sig 

(Jenner 2005 s 55-56)? Observationen i kapprummet som forskaren åstadkom ledde till 

frågan om skolan är för flickaktig miljömässigt och innehållsmässigt (Jenner 2005 s 54)? 

Inför genusveckan som pedagogerna planerat så diskuterar de om att man måste komma 

in i genustänkandet (Jenner 2005 s 59). Cirkeln diskuterade också efter genusveckan fram 
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frågan om att flickor verkar tycka att pojkar får mer uppmärksamhet? Cirkeln tror vidare 

att flickor får vänja sig med detta och kanske även utanför skolan (Jenner 2005 s 61). 

 

Allmänt så diskuterar cirkeln även problem såsom att personalen inte arbetar samtidigt 

och att personalen har fått flytta runt mycket.( Jenner 2005 s 58) Ett till problem är också 

att omvärlden ser ner på deras arbete med ”… kommentarer som: ’Ni leker ju bara’.” 

(Jenner 2005 s 58). Det blir tal om att pedagogerna har svårt att få tiden till att räcka för 

att utföra det de har planerat och rektorn föreslår att de ska lägga ner projektet men det 

vill inte pedagogerna.  

 

En reflexion som fanns var att ”Det är svårt att driva/tänka kring genus när 

organisationen inte fungerar” (Jenner 2005 s 62). Man reflekterar också över barnens 

miljö och hur verksamheten ser ut och om/hur de är påverkade av genus.(Jenner 2005 s 

62) 

 

 

3.2.3 Cirkel vid Sameskolan 

 

Alla skolans lärare deltog, dvs. 12 st., däremot från och till pga. sjukdom och dylikt 

(Jenner 2005 s 66). 

 

Vid den andra träffen som cirkeln vid sameskolan har så är alla lärare överens om att 

arbeta med en huvudfråga om könsperspektivet (Jenner 2005 s 68). Vid den andra träffen 

redovisar också cirkeldeltagarna observationer som har gjorts vid planering och olika 

samlingar (Jenner 2005 s 68).  

 

Den stora bilden från observationerna av planeringarna och samlingarna med/av barnen 

är att flickor tar ansvaret, är skötsamma och sitter färdiga vid samlingar, samtidigt som 

pojkarna tar plats, de är stökiga och det tar tid för dem att komma igång vid samlingar. 

(Jenner 2005  s 69) 
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Detta diskuterades vid första cirkelmötet och dessa tankar kunde urskiljas:  

 

”Betydelsen av lärares olika förväntningar för vilket bemötande olika barn får 

Hur ser uppfostran ut i samiska familjer? 

Vad betyder renskötseln för verksamheten både i hem och skola? 

Vad betyder skolans utformning och männens närvaro eller ej för verksamheter och 

resultat? 

Hur sker styrningen av innehåll? 

Vad kan vi se om lekens betydelse? 

Vem tar utrymme o plats och vem behöver hjälp i tidiga åldrar? 

Vad betyder uppmuntran och positiv bekräftelse för utfallet av skolarbetet? 

Pojkar och flickor tycks ibland leva i skilda världar 

Pojkar tar mer för sig…” (Jenner 2005 s 67) 

  

Vid den andra träffen talar cirkeln också om hur de själva arbetar utifrån ett 

genusperspektiv. De diskuterar om hur männen som är med i barnens bild har typiska 

manliga arbeten, som inte kräver högre utbildning (Jenner 2005 s 68). Cirkeldeltagarna 

undrar också varför pojkar är så overksamma även om de sysslar med saker som de är 

intresserade av (Jenner 2005 s 70). Vidare diskussioner cirkeln gör handlar om synen på 

att läsa och att den är djupt inpräntad och att bra betyg anses vara en tjejgrej. De kom in 

på vilka förebilder som finns och diskuterade hur man skulle ta till vara detta (Jenner 

2005 s 71). 
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3.2.4 Cirkel vid Östra skolan 

 

Fem lärare deltar i denna cirkel (Jenner 2005 s 73).  

 

Denna cirkel bestämde sig för att observera temaarbeten som har olika redovisningssätt 

inom media. T.ex. Drama, radio, film m.m. som eleverna skulle göra. Lärarna kommer att 

titta på processen, hur de delar in sig i grupper, hur de fördelar arbetet m.m. De kommer 

också att ordna en grupp elevrepresentanter som ska dela upp klassen i grupper för att 

observera hur eleverna väljer att dela in grupperna (Jenner 2005 s 73). Eleverna skulle 

senare också ut på PRAO och lärarna skulle då titta på vilka platser de väljer ur ett 

genusperspektiv (Jenner 2005 s 75). Dessutom har föräldrar i samband med 

föräldrasamtal kunnat komma med åsikter om varför det är sådan stor betygsskillnad 

mellan flickor och pojkar (Jenner 2005 s 78). 

 

Resultatet från temaarbetena var att pedagogerna kunde se stora skillnader mellan pojkar 

och flickor när det gäller engagemanget till uppgiften; observera att det var pojkarna som 

saknade engagemang. Det var heller ingen nämnvärd skillnad mellan dessa 

redovisningssätt än från de traditionella redovisningssätten (Jenner 2005 s 77). Lärarna 

kunde inte göra observationen av elevrepresentanterna och hur de skulle dela in klassen i 

grupper. Men det eleverrepresentanterna själva tänkte på när de delade in klassen i 

grupper var att skilja på stökiga för att de inte skulle starta bus tillsammans vilket 

fungerade bra enligt lärarna (Jenner 2005 s 74). Det cirkeldeltagarna har kunnat se av 

tidigare temaarbeten är att flickorna delegerar ut arbetet till pojkarna i gruppen (Jenner 

2005 s 73). När det gällde valen av PRAO plats kunde pedagogerna se att valen som 

eleverna gjorde var till typiskt traditionella manliga och kvinnliga platser (Jenner 2005 s 

76). 

 

Förklaringarna till den stora betygsskillnaden mellan pojkar och flickor som diskuterades 

av föräldrarna härleddes till mognad, attityder, traditioner i skolan m.m. Det kunde också 

bero på brist av manliga förebilder då skolan domineras av kvinnor och att pojkar har 



 19 
 

lättare att klara sig undan krav hemma (Jenner 2005 s 78). Pojkar kan också lättare få 

högre positioner och därför tar de skolan mer lättvindigt (Jenner 2005 s 79). Lokala 

orsaker nämns också såsom att vattenfall och skogsbolagen och renskötseln har värvat 

män direkt efter grundskolan och att detta lever kvar som en tradition (Jenner 2005 s 79). 

Cirkeln talade också om vad de hoppades få ut av projektet (cirkelns samlade material). 

Dessa var deras tankegångar: 

 

” * - Tänk om detta kunde leda till att vi hittar någon väg som gjorde att fler pojkar 

’vaknar’ tidigare och skulle tycka att det var kul att jobba i skolan. 

 

* - Jag funderar över motivationens betydelse, att man har ett mål, en vision. Skulle vilja 

se om det är så att de som jobbar bra: - har de en tanke? – Och de som inte jobbar bra, 

är det för att de saknar mål? – kan man inte frågar dem? Undrar någon. 

 

* - Det är bra för eleverna själva att veta vad de har för styrkor/vagheter. 

* - Jag skulle önska att vi kunde få reda på: - Varför är det så här? (skillnaderna mellan 

flickor och pojkar) och – Går det att komma till rätta med?” (Jenner 2005 s 75) 

 

 

3.2.5 Cirkel i Vuollerims högstadieskola 

 

Här deltog 6 lärare. (Jenner 2005 s 80) 

I första träffen så har man ställt frågor till elever på högstadiet om deras yrkesval. 

Elevernas föräldrar har också fått frågor om deras situation när de själva gick i skolan (s 

81). Det visade sig att få pojkar och många flickor hade funderat över vad de ville välja 

för yrke varav många flickor och få pojkar hade valt yrken som kräver framtida studier (s 

81). När det gällde föräldrarnas situation när de själva gick i skolan så förklarade de att 

disciplinen var hård och några har den uppfattningen att pojkar och flickor lekte åtskiljt 

på skolgården (s 81). Resultatet av detta är att det verkar som att pojkar och flickor lever 

två åtskilda liv i skolan, där flickor planerar för framtiden och där pojkarna inte har några 
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framtidsplaner. Även föräldrarna visar upp en bild att pojkar och flickor var uppdelade 

(Jenner 2005 s 82). 

 

 

3.2.6 Cirkel vid Bokenskolan 

 

Här deltog 12 lärare(Jenner 2005 s 83).  

 

Tre grupper indelades för att titta på olika saker (Jenner 2005 s 84). Den första gruppen 

skulle undersöka vidare den betygskillnad som fanns i årskurs 9 och se om det fria valet 

till gymnasiet ledde till att samma pojkar tog skolan på mer allvar och att 

betygsskillnaderna var minde (Jenner 2005 s 84). Den andra gruppen skulle i stort sett 

liksom i Vuollerim titta på elevers tankar kring framtida yrkesval och om deras tankar 

kring Jokkmokk genom en enkät som delades ut till eleverna (Jenner 2005 s 84). Den 

sista gruppen hade som uppgift att titta efter skillnader på hur pojkar och flickor försöker 

lösa praktiska och analytiska uppgifter. Detta skulle de titta på genom att analysera 

resultatet av praktiska tester och teoretiska tester samt genom logikuppgifter (Jenner 2005 

s 86). Exempel på den praktiska uppgiften var att flick- och pojkgrupperna som de 

delades in i skulle lösa problem såsom att bygga ett hus eller en båt av olika material 

(Jenner 2005 s 86). 

 

Första gruppen som undersökte betygsskillnaden kunde se att det fortfarande är en stor 

skillnad mellan betygen på gymnasiet (Jenner 2005 s 84). Den andra gruppen som tittade 

på elevers tankar kring framtida yrkesval kunde också, likt cirkeln i Vuollerim, se den 

tydliga skillnaden att inte lika många pojkar har ambitionen att studera vidare på 

högskola som flickorna (Jenner 2005 s 85). Några av de tankar kring Jokkmokk, som 

eleverna fick dela med sig av i en av frågorna var att vi måste ändra attityden och se 

ljusare på Jokkmokk (Jenner 2005 s 86). Den sista gruppen kunde se resultat av analysen 

av uppgifterna som pojk- och flickgrupperna fick göra. Flickgrupperna samarbetade mer 

under dessa praktiska övningar men med bra prestationer från alla grupper. I de teoretiska 
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uppgifterna så presterade flickorna bättre på dessa uppgifter genom att bättre ge en 

beskrivning av olika bilder och texter. Pojkarna presterade något bättre än flickorna i 

logiktestet och dessa uppgifter var också mer uppskattade av pojkarna. Dessutom blev 

pojkarna ivrigare när lärarna presenterade logikuppgifterna som ett intelligenstest (Jenner 

2005 s 86). Utifrån detta så diskuterade gruppen om skolan var mer lämpad för flickor 

genom att skolan är teoretisk (Jenner 2005 s 87). 
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4 Analys 
 

Uppsatsens frågeställning, ”Finns det ett mönster i Jokkmokks kommuns skolor och hur 

ser det isåfall ut?”, kommer att besvaras med hjälp av följande ordning: Bit för bit av det 

resultat som studiecirklarna har kommit fram till analyseras, detta görs också studiecirkel 

för studiecirkel och inte utifrån studiecirklarnas sammanlagda resultat. Utifrån detta 

studeras tendenser av ett generellt könsmönster och helst svar på, i de resultat som 

respektive studiecirkel har kommit fram till, om ett könsmönster finns. Slutligen läggs 

dessa tendenser och svar samman. Svaret på uppsatsens frågeställning kan då utläsas 

genom att titta efter liknande tendenser och svar i studiecirklarnas 

skola/förskola/skolledning av könsmönster. Antingen finns det ett mönster i Jokkmokks 

kommuns skolor och förskolor eller i delar av dem eller inte alls. 

 

 

4.1 Resumé av Genuskapitlet 
 

Genus är således inte enbart könsroller, därför tillkom ordet genus och det skulle ses som 

ett vidare begrepp än ordet könsroll. Genussystemet är en process som kan ses genom 

tiden. Denna process kännetecknas av två logiker. Könens isärhållande, alltså att man 

delar upp platser, sysslor och egenskaper i manligt och kvinnligt, och hierarkiseringen där 

mannen står över kvinnan. Genuskontraktet är de rådande uppfattningarna om vad som är 

manligt och kvinnligt och som genussystemet opererar inom. Människan uppfostras från 

födseln att följa genuskontraktet. Män och kvinnor tänker och handlar alltid efter det 

rådande kontraktet.  
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4.2 Analysen av det empiriska materialet, studiecirkel för 
studiecirkel 

 

Nu kommer själva analysen av det empiriska materialet. Analysen sker i varje 

studiecirkel bit för bit. 

 

 

4.2.1 Analys av cirkeln vid kattens förskola 

 

Ett resultat som cirkeln kom fram till efter en diskussion var att de tydligt kan se att 

barnen tar efter mamma och pappa. Med utgång från det teoretiska materialet går det att 

se att detta är en god förutsättning för att genus ska kunna växa vid kattens förskola. 

Eftersom barn fostras efter de rådande kontrakten och barnen enligt pedagogerna starkt 

tar efter sina föräldrar så innebär detta att en grogrund av genus teoretiskt kan finnas och 

det lutar starkt mot att det är så. 

 

Efter att personalen gjort observationer av varandra vid på- och avklädning av barnen 

tyckte pedagogerna inte att de kunde se några större skillnader vid behandlingen av 

barnen men forskaren tyckte att vissa särbehandlingar kunde hittas. Detta kan tolkas på 

två sätt. Den första tolkningen är helt enkelt att de skillnader som forskaren kunde hitta 

bara var slumpen, eftersom pedagogerna själva inte kunde uppmärksamma något och att 

detta inte är något bevis för, eller ett led mot, att hitta något mönster. Den andra 

tolkningen är att pedagogerna handlar efter det rådande genuskontraktet och behandlar 

barnen enligt genussystemets logiker, dvs. gör skillnad på pojkar och flickor, även om 

pedagogerna gör det omedvetet. Då utgör det tränade öga som forskaren har pga. sin 

expertis på området tyngden i den andra tolkningen. Om vi ser dessa tolkningar som 

argument för sin sak i en debatt så ser jag det mer troligt, med uppsatsens teori i 

betänkande, att det andra argumentet, eller tolkningen, skulle vinna den debatten. Det är 

dock svårt att ge ett säkert svar att det är så men det skulle säkerligen kunna vara så. 
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Cirkeln gjorde även inspelningar av samlingar med barnen med en videokamera. Cirkeln 

kunde inte komma fram till några konkreta resultat av detta. När de inte kunde hitta något 

konkret kan detta innebära att inga speciella mönster heller finns hos dessa barn. De har 

kanske inte levt så pass länge och fortfarande inte har hunnit påverkas så pass av sin 

omgivning. Men tittar jag på hur cirkeln diskuterade efter deras inspelningar så undrar de 

i vilken ålder barnen kliver in i sina respektive roller och hur stora grupperna ska vara för 

att barnen ska kliva in i pojk- och flickrollerna. Med detta i åtanke så behöver resultatet 

av inspelningarna, dvs. att inget resultat kunde finnas, inte betyda att det inte finns något 

bestämt mönster; situationerna vid inspelningarna kanske inte riktigt alltid är det 

gynnsammaste ögonblicket för att studera eventuella mönster då grupperna kanske har 

varit för små, eller kanske för stora. Slutsatsen är att det inte går att säga om det finns 

något sorts mönster. Det går i och för sig inte att utesluta möjligheten att det kan finnas 

ett mönster heller, men det går inte att stödja sig på det här resultatet för att se en säker 

lutning mot att det finns ett mönster. 

 

Om en sammanställning ska göras så är grunden lagd för att det i teorin kan finnas ett 

mönster på Kattens förskola. Det verkar som att pedagogerna i viss mån särbehandlar 

barnen men är själva omedvetna om det. Inga konkreta resultat kunde finnas utifrån 

inspelningarna av samlingarna utan det gick enbart att spekulera. 

 

Slutsatsen är att det finns en tendens som lutar mot ett mönsterbeteende på kattens 

förskola. 
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4.2.2 Analys av cirkeln vid Glaciärenspåret 

 

Starten för denna cirkel blev ett föräldramöte med pappor, där resultatet blev att de 

bildade en pappagrupp med de argumenten att det inte bara är mammornas uppgift att 

uppfostra barnen. Det är svårt att säga om det här skulle vara någon form av bevis. 

Möjligtvis kan man tolka detta som att mammorna som har skött huvuddelen av ansvaret 

för barnen, som att bilden allmänt är den att mamman tar hand om barnen. Om det är så, 

så kommer föräldrarna att föra den bilden vidare på barnen, eftersom barnen fostras till 

sina roller. Teorin sa också att det kvinnliga barnafödandet ofta har använts för att 

särskilja på män och kvinnor.  

 

Forskaren i cirkeln gjorde en observation av barnen i kapprummet. Forskaren kom fram 

till att flickorna mer lyssnar till frökens regler än vad pojkarna gjorde. Forskaren gjorde 

också en senare observation på gemensamma uppgifter och kunde där se att flickorna var 

mer tillrättavisande och speciellt mot pojkarna. Här ser forskaren tydligt alltså skillnader 

på beteenden, där flickorna är duktiga och pojkarna är mindre duktiga. Som teorin sa så 

kan sysslor, platser och egenskaper vara genusladdade. Vi kan skilja ett mönster av 

beteende, där flickorna är mera lydiga och duktigare än pojkarna. Här kan alltså ett 

tydligare svar skymtas: flickorna har ett visst beteende och pojkarna har ett visst beteende 

och därför så ser vi ett mönster. 

 

Cirkeln genomförde en genusvecka med grupper indelade i flickor och pojkar där de fick 

säga vad flickor och pojkar är bra på och vad det motsatta könet är bra på. Det cirkeln 

kom fram till var att man kunde se typiska stereotypa värderingar. Alltså, det barnen 

tyckte att flickor respektive pojkar var bra på, stämmer väl överens med vad som allmänt 

anses som typiskt manligt och typiskt kvinnligt. Teorin säger att egenskaper kan vara 

genusladdade. Barnen följer alltså ett mönster här, fyllt av genus. 
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För att sedan bekräfta sina egna uppfattningar om hur genusveckan hade varit så skickade 

de hem en uppgift till föräldrarna att intervjua barnen om hur de upplevt genusveckan. De 

kunde se att svaren stämde överens med deras egna uppfattningar. 

 

Sammanställt så går det att se att pappamötet inte kan säga så mycket om det finns ett 

mönster på Glaciärenspåret. Möjligtvis så överförs en allmän bild till barnen som 

papporna har av att mamman är den som tar hand om barnet. I kapprummet har barnen 

skilda beteenden och barnens bild av vad de är bra på, dvs. deras egenskaper, är åtskilda 

pojkegenskaper och flickegenskaper. 

 

Slutsatsen av detta är att ett mönster finns på Glaciärenspåret. 

 

 

4.2.3 Analys av cirkeln vid sameskolan 

 

I denna cirkel gjordes observationer av samlingar och vid planering. Det de kunde se var 

att flickorna var skötsamma och tog ansvar samt sitter färdiga vid samlingarna. Pojkarna 

tog plats, var stökiga och det tog tid för dem att komma igång. Det vi kan se här är 

tydliga skilda beteenden mellan pojkar och flickor. Teorin säger att åtskilda beteenden är 

en del av genus. Detta skulle alltså mycket väl kunna förklaras med att barnen är styrda 

av ett mönster, där flickor ska vara duktiga och pojkar tillåts ta plats och vara stökiga. 

Pedagogerna hade även en diskussion om hur barnens pappor ofta har typiska manliga 

arbeten som inte kräver utbildning. Kanske kan detta göra att barnen styrs av denna bild, 

som teorin skulle bekräfta, så att barnen inser att pojkar inte behöver gå i skolan för att få 

ett arbete. I så fall skulle det kunna ge en bekräftelse på resultatet från observationerna av 

samlingarna.  

 

Sammanställt så kan vi se att pojkar och flickor har skilda beteenden som kännetecknar 

genussystemets logik om isärhållning, och i detta fall isärhållning av egenskaper. Bilden 

barnen får av sina pappor som ofta har arbeten som inte kräver någon högre utbildning 
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och som är mansdominerade yrken kan leda till att barnen inser att flickor måste jobba 

hårt i skolan och pojkar kan slappa. 

 

Slutsatsen är alltså att en stark tendens av ett mönster kan ses på sameskolan. 

 

 

4.2.4 Analys av cirkeln vid Östra skolan 

 

Cirkeln börjar med en observation av temaarbeten. Resultatet var att man kunde se att 

flickorna var engagerade i uppgifterna men pojkarna var det inte. Det var heller ingen 

stor skillnad på engagemanget mellan dessa redovisningssätt och traditionella 

redovisningssätten. Vi kan se skillnader i beteenden, där flickorna är de engagerade 

medan pojkarna inte ser lika engagerat på uppgifterna. Detta är ett mönster som passar 

väl in på ett genusstyrt mönster. 

 

En observation av val till PRAO plats gjordes också. Här kunde cirkeln se att valen till 

PRAO plats var till typiskt traditionellt kvinnliga och manliga platser. Enligt teorin så är 

platser laddade av genus. Vi kan alltså se ett mönster här. Kvinnor har sina platser där de 

får vara och män har platser där de får vara. 

 

Föräldrar kunde komma med åsikter under föräldrasamtal kunnat komma med åsikter om 

betygsskillnaden. Några anledningar till den stora betygsskillnaden som föräldrarna tog 

upp var att män har lättare att få högre positioner och därför tar lättare på skolan. En lokal 

orsak till betygsskillnaden kunde vara att skogsbolagen, vattenfall och renskötseln har 

värvat män direkt efter grundskolan. Teorin säger att mannen tas som normen, och 

kanske det kan vara en förklaring till varför män lättare får högre positioner. Detta kan 

spegla av sig i pojkar lär sig att pojkar inte ska plugga för att de får ett arbete ändå. 

Dessutom så kanske barnens pappor ofta har fått jobb vid de typiskt manliga 

arbetsområdena som skogsbolagen, vattenfall, och som renskötare. Dessa kräver inte 

heller någon högre utbildning. Som teorin säger så uppfostras vi av föräldrarna in i våra 
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könsroller. Barnen ser att papporna arbetar på dessa mansdominerade arbetsområdena 

samt att de inte heller behöver någon högre utbildning, såsom pappa inte har behövt det. 

Detta leder då till att en tendens av att ett mönster kan ses. 

 

Sammanställt kan vi se att skilda beteenden kan urskiljas ur observationerna av 

temaarbetena, ett mönster. Vi kan också se att barnen väljer typiskt manliga och 

kvinnliga praoplatser, ett mönster alltså. Barnen får signaler utifrån av bilden att män 

lättare får högre positioner och uppfostras av sina föräldrar, som själva har den bilden att 

män får jobb och utan högre utbildning. Detta kan ses som en tendens till ett mönster. 

 

Slutsatsen är att ett mönster kan ses på Östra skolan. 

 

 

4.2.5 Analys av cirkeln i Vuollerims högstadieskola 

 

Här ställde man frågor till eleverna angående deras framtida yrkesval. Det cirkeln kunde 

se var att få pojkar och många flickor hade funderat över det och av dessa som funderat 

så hade många flickor valt yrken som kräver vidarestudier och få pojkar hade valt yrken 

som kräver framtida studier. Här kan ett mönster ses men det är svårt att säga om det är 

ett sådant mönster som söks för att ge ett svar åt uppsatsens frågeställning. Tittar vi på de 

tidigare delarna i analysen kan vi dock se liknande tendenser. Dvs. att män inte anses 

behöva ytterligare utbildning och där kvinnan ska vara duktig. Det är svårt att säga att 

detta är en tendens till det mönster som söks. Denna punkt lämnas därav för stunden som 

ouppklarad men detta kan få en betydelse när den totala analysen görs och liknande 

tendenser och svar letas. 

 

Elevernas föräldrar fick också frågor som handlade om föräldrarnas egen tid i skolan. Där 

nämnde några att de hade uppfattningen av att skolan var uppdelad där flickor och pojkar 

lekte åtskilda. I och med detta kan vi säga att föräldrarna själva har varit påverkade av 

genus och ett mönster har kunnat hittas under deras tid i skolan. Vi vet då att föräldrarna 
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är påverkade av könsmönster och att enligt teorin så uppfostras barnen att följa i 

föräldrarnas fotspår. Det går dock inte att säga att ett mönster ses hos barnen, utan enbart 

i teorin kan barnen vara påverkade av ett mönster. 

 

Sammanställt så kan kanske de skilda tankarna om framtida studier ses som ett mönster 

och det går att säga teorietiskt att barnen kan vara påverkade av sina föräldrar att följa ett 

mönster. 

 

Slutsatsen är att en tendens till ett mönster kan ses i Vuollerims högstadieskola. 

 

 

4.2.6 Analys av cirkeln vid Bokenskolan 

 

Tre grupper delades här in för att titta på olika saker. Den första gruppen skulle 

undersöka om den stora betygsskillnaden från årskurs 9 fanns kvar hos samma elever fast 

nu på gymnasiet. Här kunde man se att betygsskillnaden finns kvar.  Här är det också 

svårt att kunna se om det finns ett mönster av den sort som söks. Just nu är det svårt att ge 

ett svar på detta, men detta kan möjligtvis användas i den slutgiltiga analysen för att hitta 

liknande tendenser och svar. 

 

Den andra gruppen gjorde som i Vuollerim och tittade på elevernas tankar om framtida 

yrkesval. De kunde likt Vuollerim se skillnaden att inte lika många pojkar har den 

ambitionen att studera vidare som flickorna hade. Här ses ett mönster men är det mönstret 

som söks? Det går inte riktigt att svara på i det enskilda fallet men kan ge en ledtråd till 

den slutliga analysen. 

 

Den sista gruppen skulle titta efter skillnader mellan pojkar och flickor i deras försök att 

lösa praktiska, teoretiska och analytiska uppgifter. Där kunde gruppen observera att i de 

praktiska uppgifterna var pojkar och flickor lika duktiga, i de teoretiska uppgifterna var 

flickorna duktigare och i de analytiska uppgifterna var pojkarna duktigare. Här kan man 
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se en skillnad i egenskaper, såsom teorin säger så kan egenskaper vara fyllda av genus, 

där flickorna är duktiga i en form och pojkarna är duktiga i en annan form. Denna 

skillnad kan alltså mycket väl vara ett mönster. 

 

Sammanställt så har den fortsatta skillnaden i betyg möjligen en betydelse i en sökning 

efter generella mönster/svar. Samma sak gäller för barnens tankar om yrkesval. Däremot 

kan en tendens urskiljas ur de skilda egenskaperna som flickor respektive pojkar har, att 

ett mönster finns. 

 

Slutsatsen är att det enbart går att se en tendens till att ett mönster finns på Bokenskolan. 

 

 

4.3 Generell analys och egen slutsats 
 

Nu ska alla tendenser och svar som har hittats i respektive studiecirkels skola/förskola 

jämföras för att se om något generellt mönster kan hittas och se hur mönstret ser ut. Nu 

kommer alltså det slutliga svaret på uppsatsens frågeställning. 

 

I alla analyser så har det framkommit att det finns antydningar till ett mönster och svar på 

att ett mönster finns. En jämförelse skulle ge oss ett definitivt svar på om det finns ett 

generellt mönster.  

 

I analyserna kan vi se många likheter som bekräftar varandra. Teorin kunde berätta om 

genussystemets första logik om isärhållningen av kvinnligt och manligt, och detta kunde 

också prägla platser, sysslor och egenskaper. Det går att se barn som i de olika cirklarnas 

skolor/förskolor visar isärhållna egenskaper, pojkarna ska vara på ett visst sätt och 

tjejerna på ett annat. Det går att se på Kattens förskola att personalen särbehandlar barnen 

vid av- och påklädning. Pojkarna och fickorna förväntas bete sig på ett visst sätt. Det går 

att se på glaciärenspåret hur barnen beter sig olika i kapprummet. Pojkarna och flickorna 

beter sig på ett visst sätt. På sameskolan går det att se skilda beteenden på pojkar och 

flickor. Pojkarna och flickorna beter sig på ett visst sätt. Det går att se beteendet mer eller 
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mindre i alla skolor/förskolor. Ett generellt mönster kan urskiljas. Många av dessa 

åtskilda beteenden kan kopplas ihop med mammans och pappans uppfostran och då 

bekräfta att andra beteenden också kan kopplas ihop med uppfostran. Kom ihåg att teorin 

säger att barnen präglas av föräldrarna och uppfostras till sina roller. När vi nu har 

bekräftat ett generellt mönster av isärhållna beteenden/egenskaper så går det, med hjälp 

av de tendenser vi ser att uppfostran kan ha spelat roll, att bekräfta andra mönster. Det går 

att se att pojkar inte studerar lika flitigt och engagerat som flickor och samtidigt så går det 

att se att pojkar inte i lika stor grad som flickor planerar på att ta ett arbete som kräver 

högre studier. Lägger man ihop detta med att papporna ofta lätt har fått ett arbete, och 

inom mansdominerade yrkesområden, som inte kräver några högre studier så går det att 

se ett samband, det skulle kunna finnas ett samband i alla fall. Det går även att, om vi 

generellt tänker oss hur teorin om hur genus skapas och vidmakthålls, se fragment över 

hela skolorganisationen som kännetecknar detta skapande och vidmakthållande.  Det går 

att se isärhållna egenskaper och sysslor, barnen på Östra skolan valde isärhållna platser 

som PRAO plats, det går att se barn som är påverkade av uppfostran. Lägger man ihop 

alla dessa fragment så kan man skönja en bild av genussystemet och dess två logiker. 

 

Svaret på uppsatsens frågeställning är att det finns ett mönster i Jokkmokks kommuns 

skolor. Det kännetecknas av genussystemets logiker. Flickor och pojkar lever två olika liv 

där de beter sig olika och styrs av platser som är genusladdade. Barnen påverkas av sina 

föräldrar och en tendens kan urskiljas att pojkarna ser upp till sina pappor som arbetar i 

mansdominerade yrken som ofta inte kräver högre utbildning och därav ger orsak till att 

inte ta skolan så allvarligt, då de själva kan få ett arbete utan vidare studier. 

 

 

4.4 Nya funderingar 
 

Slutsatserna som har uppnåtts i uppsatsen skulle kunna förstärkas något, då det empiriska 

materialet är något tunt. Exempelvis går det att bredda materialet genom att göra egna 

observationer i de olika skolorna/förskolorna i Jokkmokks kommun. Möjligtvis går det 

också att se andra mönster och utöka slutsatserna från denna uppsats. En jämförelse 
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skulle också kunna göras mellan Jokkmokks kommun och någon annan kommun för att 

se om liknande könsmönster kan hittas och då se om mönstren i respektive kommun är 

påverkade efter samma kriterier, dvs. såsom hirdman säger att genus skapas och 

vidmakthålls. 
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