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Abstract 

This study investigates how Swedish pupils meet science (chemistry and physics) and 
technology in compulsory school. It explores girls' and b oys' actions in and thoughts 
about these subjects. The study has a feminist perspective focusing on girls. Two 
teaching groups were followed from the start in grade 7 in compulsory school, when the 
pupils were 13 years old, until they made their c hoice of study programmes in upper 
secondary school in grade 9. The main methods were classroom observations and taped 
interviews. 

The results have been divided into the following four parts: the pupils' family 
background and recreation interests, classroom interactions, girls' and boys' approaches 
to science, and their cho ices of study programmes in upper secondary sc hool. Girls and 
boys have different experiences and interests when they first meet science in grade 7 and 
boys have, thanks to their recreation interests, greater opportunities to participate in or 
take an interest in science/technology. The pupils come from different worlds 
determined by gender and social background. In the classroom girls get and take upon 
themselves the role of keeping the lessons together, thus fostering a responsible 
rationality, while boys strive to dominate the public arena. The process of shaping 
diligent, working, responsible girls as opposed to more childish, playful and competing 
boys continues in grades 7-9. Girls and boys prefer different subject areas. Boys have a 
practical while girls have a more theoretical approach to science. Even if there are 
important differences between girls, primarily o wing to family background, there are 
significant differences between girls and b oys. Girls seek "connected knowledge" and 
even the successful girls question their own understanding, which can be interpreted as a 
result of their learning st yle but also of their knowledge of the historical construction of 
women as unfit for science. 

The majority o f the girls have, over the years, come to construct femininity - and 
maturity - as being opposed to enjoying experiments which are regarded as boys' play 
and as part of the masculine world. Boys also criticize girls for both failure and su ccess 
and they try to g et power over the subject content and the apparatu s. This is interpreted 
as a reconstruction of the masculinity of the subjects. Girls who, nevertheless, take an 
interest in physics and chemistry often have supporting scientist fathers or at least 
parents with a higher education. Technology is rejected by all girls. The mutual 
construction and reconstruction of gender and of science/technology contribute to 
gendered choices of study programmes in upper secondary school. 

Keywords: Gender, classroom interaction, compulsory school, learning style, 
science, social class, technology. 
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Förord 

En elev frågade mig en gång: "Vad är det som driver en människa att bli 
lärare?" Det var inte lätt att svara. En ännu svårare fråga är: "Vad är det som 
driver en människa att lämna sin trygga lärartjänst, som hon trivs med och börja 
forskarutbildning i pedagogik?" På den frågan finns inget enkelt svar. Att en 
"överbryggande kurs" i pedagogik för lärare skulle leda till en avhandling var 
inte förutsägbart! Ett skäl kan vara en lust att reflektera över det egna lärar
arbetet. Åtminstone i efte rhand känns arbetet i mångt och mycket som en kritisk 
reflektion över min egen undervisning. Ett annat och viktigare skäl är intresset 
för "kvinnofrågor". En nödvändig förutsättning för att ta steget från skolan till 
universitetet är emellertid intresse och uppmuntran från någon på universitetet. I 
mitt fall var det Inga Elgqvist-Saltzman som blev avgörande. Plötligt var jag 
doktorand och Inga min handledare. 

Jag har mycket att tacka Inga för. Inga har med aldrig sinande energi och 
omtanke stöttat mig genom arbetet, uppmuntrat och gett konstruktiv kritik. 
Strider har vi haft, det hör till, men också mycket roliga diskussioner och 
mycket trevligt även utanför arbetet. Genom Inga blev jag medlem i det nordiska 
nätverket HEKLA, inriktat på kvinnors utbildning. HEKLA-medlemmarna, och 
alldeles speciellt Hildur Ve, vill jag tacka för stimulans och intresse. Inga har 
organiserat det "kvinnopedagogiska seminariet" som fått allt flera medlemmar 
och där jag haft särskilt gott samarbete med Britt-Marie Berge, också Ingas 
doktorand. Feministiska pedagoger från när och fjärran har gästat oss, vilket 
gett nya impulser. 

Det var inte lätt att förflytta sig från en naturvetenskaplig värld till en sam
hällsvetenskaplig. Kjell Gisselberg, som tidigare gjort samma kliv, har varit ett 
gott stöd och en fin samtalspartner. Inger Andersson, Gun-Marie Frånberg och 
Kjell tog sig an det tunga arbetet att granska mitt preliminära manus. De skall ha 
tack för ett gediget arbete och för konstruktiv kritik i en positiv anda. Under 
åren har många läst preliminära manus eller delar av manus och gett mig kloka 
synpunkter, några har också korrekturläst i slutskedet. Jag vill speciellt tacka 
Sigbrit Franke-Wikberg, Berit Hailing, Ulla Johansson, Ingrid Nilsson, 
Ragnhild Nitzler, Eva Olofsson, Karin Rönnerman och Anita Wester-Wedman. 
Ett särskilt tack till Vidar Henriksson för goda råd. 

Kvinnovetenskapligt forum, där jag nu har förmånen att ha en doktorand
tjänst, är en stimulerande tvärvetenskaplig miljö som genom åren gett avgörande 
impulser och kontakter, både med gästande forskare och med kvinnoforskare 
inom vårt universitet. Sylvia Benckert har varit en ovärderlig person att disku
tera och samarbeta med. Utan henne hade det varit svårt att klara sig i den sam
hällsvetenskapliga världen och ändå behålla kontakten med naturvetenskapen. 
Tillsammans med Eva Erson har vi i flera år haft givande "seminarier" kring 
väsentliga texter. Vid ett tillfälle utvidgade vi dessa till ett "Sandra Harding-
seminarium", som blev ett spännande tvärvetenskapligt möte. Tack till Sylvia 
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och Eva samt till Gunilla Alm, som numera förstärker gruppen. Samtalen med 
Kerstin Hägg kring avhandlingsskrivandets mödor har varit en källa till stöd och 
uppmuntran. Sylvia, Eva och Kerstin har läst och kommenterat delar av manus, 
liksom Christina Florin, Karin Norberg och Kerstin Norlander. Jag är er stort 
tack skyldig. Speciellt vill jag tacka Christina, som gjort många insatser. Det av 
henne ledda Kvinnohistoriska seminariet har också gett stimulans. 

Forum för kvinnor i forskning och arbetsliv i Lu leå har gjort det möjligt att 
mer konkret arbeta med frågor om kvinnor, naturvetenskap och teknik. De har 
även ställt upp med ekonomiskt stöd. För detta skall ni h a tack! Varma tack 
också till Louise Waldén och Inga Wernersson för synpunkter och uppmuntran. 
Även GASAT-vänner världen över vill jag tacka. 

Skolöverstyrelsen gav partiellt ekonomiskt stöd till studien. Min kontakt var 
Annika Andrae Thelin, nu Skolverket, och henne vill jag tacka för avgörande 
stöd och för hennes stora intresse för arbetet. 

Till alla på Nordskolan som så vänligt tog emot mig riktar jag ett stort tack. 
Utan tillgång till "faltet" hade inte något studie blivit gjord! 

Många andras arbete ligger bakom en avhandling. Det är omöjligt att nämna 
alla. Speciellt vill jag dock tacka Viveca Jonsson, som från början hjälpte mig i 
de akademiska labyrinterna och höll reda på konton och verksamhetsberättelser 
och Christer Åström som, alltid lika vänlig, kopierat alla manusvarianter. 

Ett stort tack till Margareta Brinkstam som gett bilagorna fason, till Kerstin 
Salomonsson som tålmodigt hyfsat min engelska och till Thomas Sigurdsson, 
som sett till att åtminstone förpackningen av avhandlingen är tilltalande. 

Och så "maken" och "barnen". Livet är inte bara arbete. Tack till Ulf, Petra 
och Jacob, för att ni tyckte det var roligt att "mum got carried away" och blev 
doktorand. Arbetet tillägnas min sondotter Julia, som föddes i dag ! 

Umeå 24 augusti 1992 
Else-Marie Staberg 
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Kapitel 1 
Bakgrund 

Under åttiotalet fanns ett uttalat internationellt intresse för frågor om flickor, 
naturvetenskap och teknik. Flickors bortval av naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningar hade blivit problem. 

I Sverige gjordes olika insatser.i Bland annat lanserade Arbetsmarknadsde
partementet 1983 en kampanj "Fler kvinnor till industrin". Målen för denna 
kampanj var dels att få flickor och kvinnor att inse att de behövdes inom indu
strin och dels att långsiktigt förändra förhållandena så att det i framtiden blir 
enklare för flickor att välja teknik. Skolöverstyrelsens jämställdhetsarbete inrik
tades under åttiotalet i stor utsträckning på att uppmuntra flickor att välja tradi
tionellt manliga utbildningar. Vidare uppmärksammade Skolöverstyrelsen flick
ors låga intresse för fysik. Många regionala och lokala projekt startade med 
syftet att intressera flickor för teknik och naturvetenskap. 

Mina erfarenheter som lärare och lärarutbildare i m atematik och kemi hade 
gjort mig intresserad av flickors situation i skolan och speciellt i de naturveten
skapliga ämnena. Dessa erfarenheter ledde till tvivel på att kampanjerna skulle 
kunna leda till långsiktiga förändringar. 

I detta första kapitel i min avhandling kommerjag att sätta in intresset för att 
få fler kvinnor till teknik och naturvetenskap i et t svenskt historiskt perspektiv.2 
Jag presenterar därefter egna erfarenheter som lett fram till arbetet med avhand
lingen och redovisar resultaten av två förstudier. Till slut anger jag avhandling
ens syfte och uppläggning. 

Några utvecklingslinjer i d e senaste hundra årens utbildningshistoria 

Flickor nekas länge tillträde till läroverken 
Vid sekelskiftet var utbildningssystemet strikt segregerat efter både kön och so
cialklass. Folkskolan sörjde för arbetarklassens barn, både flickor och pojkar. 
De statliga läroverken med rötter i katedralskolorna gav borgerlighetens pojkar 
inskolning i framtida maktpositioner. Läroverken förberedde via studentexamen 
dels för den klassiska ämbetsmannabanan, dels för moderna professioner som 
ingenjör och naturvetenskapsman. Latinkunskaper förmedlades endast i lärover
ken och latin var statusämnet, som ansågs grundläggande för vetenskapligt tän
kande. 

Majoriteten av läroverkspojkarna tog inte studentexamen utan gick från de 

1 Gymnasieutbildningen och den högre utbildningen i Sverige är mark ant könssegregerad. Se 
Andrae Thelin & Elgqvist -Saltzman (1989). 

2 Följande arbeten har använts för den historiska bakgrun den: Berner (1982), Eskilsson (1976), 
Florin & Johansson (1990), Kyle (1972), Kyle & Qvist (197 4), Nordström (1987). 
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lägre klasserna vidare till yrken på mellannivåer. För dem infördes 1905 real-
examen. För pojkar fanns även tekniska elementarläroverk. Läroverken var av
giftsfria fram till 1905. Flickors utbildning på sekundärnivå måste däremot be
kostas av föräldrarna eftersom flickor inte släpptes in i läroverken. 

Flickors alternativ var privata flickskolor eller samskolor. 1905 tillkom några 
få statliga samskolor med rätt till realexamen samt, efter 1909, kommunala 
mellanskolor. Sjuårig flickskola gav med början 1909 s k normalskolekompe
tens. Från 1923 kunde flickor tas in i de allmänna läroverken om det inte kos
tade staten något eller om ingen manlig elev därmed utestängdes. Först 1927 
fick kvinnliga elever samma rätt som manliga att studera vid de allmänna läro
verken. 

Universiteten hade öppnats för kvinnor 1873 (for studier i medicin 1870). 
Studentexamen fordrades för inträde. Under mer än femtio år fanns således 
ingen officiell väg för kvinnor till universiteten. De fick studera privat eller vid 
det fåtal privata flick- eller samskolor som hade dispens att ordna studentexa
men. Ett antal kvinnor tog sig dock igenom systemet för att efter universitets
examen kräva rätt till högre tjänster. Anmärkningsvärt är att flera av dessa 
pionjärer var naturvetare. 

Realexamen och normalskolekompetens gav tillträde till lägre statliga tjäns
ter. De berättigade flickorna till anställning eller utbildning för yrken vid pos
ten, telegrafen, sjukhusen, skolorna eller kontoren. Universitetsexamen öppnade 
vägen till yrken som läkare, tandläkare, farmaceut, sjukgymnast och adjunkt. 
Privata skolor och privat läkarpraktik gav till en början försörjningsmöjligheter. 
Då som nu är det inom vård, undervisning och service kvinnorna finns. 

Till skillnad från dagens situation var det svårare att få tillgång till offentliga 
tjänster, åtminstone på högre nivå. Först 1918 fick kvinnor, men enbart ogifta 
kvinnor, rätt att inneha lektors- och adjunktstjänster vid de statliga läroverken. 
Under flera år kunde således kvinnliga lärare undervisa i skolor dit kvinnliga 
elever inte hade tillträde! 

Flickskolans naturvetenskap skulle vara praktisk 
Den könssegregerade utbildningen byggde på föreställningar om kvinnligt och 
manligt och på den därmed sammanhängande arbetsdelningen mellan kvinnor 
och män. Utbildningen befäste samtidigt denna arbetsdelning och dessa före
ställningar. Enligt den rådande ideologien hade kvinnan av naturen sin plats i 
hemmet som maka och mor. För att utföra denna kallelse behövde kvinnan dock 
allmän och medborgerlig bildning. Skolor för flickor efterfrågades i borgarklas
sen. Efterfrågan ökade på grund av det växande antalet kvinnor som inte kunde 
försörjas genom äktenskapet utan måste skaffa sig ett yrke. 

De argument med vilka man uteslöt kvinnor från läroverken och dess kun
skap hämtades ofta från biologin. De fysiska handikapp kvinnor påstods ha 
växlade dock. Teorier om sämre hjärnkapacitet var vanliga i mitten på 1800-
talet. Vid sekelskiftet var det kvinnans påstådda fysiska och psykiska svaghet 
som gjorde t ex läroverksstudier olämpliga. Studier i lat in eller mer avancerad 
matematik sågs speciellt riskfyllda. I argumenten syns ängslan för att kvinnors 
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reproduktiva funktioner skulle skadas om intellektet ansträngdes för mycket. 
De reformpedagoger, ofta kvinnor, som drev flickskolorna var kritiska mot 

bildningsideal och pedagogik i läroverken. De eftersträvade inte studier av latin 
eller högre matematik för kvinnor. Målet var en mer kulturellt inriktad bildning, 
anpassad för vad som var önskvärt för en bildad maka och mor. 

Flickskolorna betonade moderna språk och humanistiska ämnen. Latin före
kom inte alls och matematiken fick en mycket svag ställning i flickskolorna. 
Naturvetenskapen fick en annan inriktning och ett mindre omfång än i lärover
ken. Medan fysik och kemi i läroverken hade till syfte att lägga en grund för vi
dare vetenskaplig utbildning var de praktiska synpunkterna avgörande för flick
skolan. Fysiologi och hälsolära betonades liksom den kemi och den fysik som 
behövdes som grund för studiet av dessa områden. 

Flickskolan förblev under lång tid den dominerande skolformen för flickor på 
sekundärnivå och den levde kvar ända till sextiotalet. Dess dubbla utbildnings
mål ändrades över tid från en utbildning för hem eller yrke till en utbildning för 
hem och yrke. Den expertgrupp som tillsatts av 1957 års skolberedning för att 
finna en lösning på flickskolans ställning menade att flickskolan skulle bibehål
las. Ett skäl var att ingen frigörelse från kvinnans dubbelarbete var i sik te. 

Skolberedningen tog inte fasta på detta förslag utan menade att flickskolan 
skulle upphöra, vilket skedde 1962. Flickskolan efterträddes då av den sociala 
fackskolan som förberedde för socialt inriktade, dvs kvinnliga yrken. Efter 
fackskolan upphörande blev det nuvarandes gymnasiets sociala linje innehålls
mässigt en efterträdare. 

Under tiden fram till 1962, när flickskolorna avskaffades, varierade antalet 
elever i dessa mellan 18 000 och 28 000. Som jämförelse kan nämnas att antalet 
kvinnliga studenter 1960 var ca 4 300, något färre än de manliga. Det var först 
på 1960-talet som de kvinnliga studenterna blev lika många som de manliga. Vid 
den tidpunkten var latinlinjen sedan länge kvinnlig. Latinet hade förlorat sin 
betydelse. Den manliga linjen var reallinjen. 

Även om flickorna sedan 1927 haft lika formella möjligheter som pojkarna 
att studera naturvetenskap, d v s gå reallinjen i lä roverken skedde inte detta i 
praktiken. Reallinjen och högre naturvetenskaplig utbildning förblev manliga 
revir. Den naturvetenskapliga linjen som infördes med 1965 års läroplan domi
nerades först av pojkar för att i slu tet på 1980-talet bli en l inje med ungefär lika 
många flickor som pojkar. 

Kvinnor ansågs inte passa för studier i teknik 
Från och med 1800-talets senare hälft existerade lägre tekniska skolor där 
flickor kunde få utbildning till vissa tekniska yrken. Kartritare, gravör och andra 
konstindustriella yrken ansågs passa flickor. Utbildningar som maskinteknik, 
byggnadsteknik var dock stängda för flickor.4 I den tekniska industrin fanns det 

3 Den 1 991 existerande gymnasieskolan. 
4 Ett konkret exempel på flickor och teknisk utbildn ing ges av Moa Martinsson i Kyrkbröllop 

(Martinsson 19 76, s 244). Moas alter ego Mia lagar en sladd i den mekaniska verkstad där 
hennes styvfar är portvakt. "Disponenten /.../sa att jag lagade sladdar bra, men du skall bro-
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dock sedan länge kvinnor som arbeterskor. 
När en flicka 1892 var djärv nog att söka till Tekniska högskolan i Stock

holm avslogs hennes begäran. Utbildningen ansågs inte passande för kvinnor 
och kvinnor inte passande för utbildningen. Kvinnor, påstod man, var av natu
ren olämpliga för en så krävande utbildning. Deras fysiska svaghet gjorde risken 
för överansträngning alltför stor. Först 1921 öppnades KTH i Stockholm för 
flickor. De få kvinnliga studenterna som de första åren studerade vid högskolan 
utbildade sig företrädesvis till arkitekter och kemiingenjörer.5 

Under den period, 1880 - 1913, då den svenska industrin byggdes upp och 
utvecklades var kvinnor således utestängda från den tekniska arbetsmarknaden. 
Under "ingenjörernas tidevarv", 1890 - 1940 befäste dessa sin maktposition i 
samhället. Ingenjören med både högre och lägre examen var självklart en man 
och den yrkesskultur som utvecklades fick manlig prägel. Teknikeryrket förblev 
sedan manligt utom på vissa lägre positioner.6 

De tre- eller fyraåriga tekniska linjerna har fortfarande stor övervikt av poj
kar. Av de 28 linjerna i gymnasieskolan finns ytterligare nio med huvudsakligen 
tekniskt innehåll. I dessa är antalet flickor försvinnande litet.7 

Flickor uppmanas att välja manliga utbildningar 

I Kvinnoarbetsmarknadsutredningen från 1938 förs för första gången officiellt 
fram att kvinnor kan och bör klara de tekniska yrkena. På fyrtio- och femtiotalet 
börjar kvinnor lockas in i tek niken framför allt till lägre positioner. Vid slutet av 
femtiotalet diskuteras kvinnor, invandrare och arbetare som outnyttjade resurser 
men det blir främst de manliga arbetarna som lockas till tekniska studier. 

Kampanjer riktade direkt till kvinnor är något nytt för 1980-talet. Efterfrågan 
på teknisk personal var stor och det ansågs vara stor risk för att den traditionellt 
kvinnliga arbetsmarknaden skulle krympa genom bortrationalisering. Stundtals 
framhölls också att kvinnor behövs inom tekniken eftersom de skulle kunna till
föra andra aspekter och värderingar. 

Den största satsningen var arbetsmarknadsdepartementets kampanj "Fler 
kvinnor till industrin", ofta kallad tio miljoner-satsningen. Kampanjen engage
rade företag och arbetsmarknadens parter, länsarbetsnämnder och arbetsförmed
lingar, högskolor, länsskolnämnder, skolor, studieförbund m m på olika håll i 

dera dukar i stället /.../. Det fanns inte en tanke på att flickor kunde få bli verkstadsarbetare 
då jag växte upp. Fruar, skurkäringar eller lärarinnor. " 

5 Fram t ill mitten på sextio talet hade ca 60 ingenjörer och 80 arkitekter utbildats vid KTH . Av 
ingenjörerna var merparten kemister. I Kvinnliga yrken , en yrkesvägledning från 19 19, skriver 
ingenjör Vera Sandberg (1 919, s 56f) att ingenjörskvinnans naturligaste och tacksammaste 
verksamhetsfält ligger inom den kemiska branschen. "Genom noggrannhet och tålamod 
kommer hon där kunna bjuda männen spetsen". 

6 Begreppet "ingenjörernas tidevarv" är hämtat från Berner (1982). År 1 975 utgör kvinnorna 
ca 10% av de 277 000 personer som är sysselsatta i tekniskt arbete. De tekniska biträdena 
utgör 11 % och av dem är merparten kvinnor. Ritb iträde och laboratorieassistent är kvi nnliga 
yrken. 

7 Se not 3. 
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landet. Vidare breddades kontakterna mellan skolan och arbetslivet.» 
Erfarenheterna från kampanjen vidareutvecklades för att stärka kvinnornas 

ställning på arbetsmarknaden. Landets länsstyrelser uppmanades av regeringen 
att särskilt uppmärksamma kvinnors arbetsmarknad. Riksdagen anslog särskilda 
medel för projekt med inriktning på flickor och teknik. 

En samverkansgrupp kring jämställdhetsfrågor, VERKsam, med represen
tanter från tolv myndigheter och organisationer gav i två rapporter förslag till 
åtgärder.9 Den ena gav råd om hur flickor skulle kunna stimuleras till intresse 
för tekniskt arbete och den andra utmynnade i en tipskatalog för arbetslivet. 

Gemensamt budskap var att flickor skulle ändra sig på olika sätt.io Flickor 
skulle uppmuntras att "våga" göra okonventionella val. Mycket sällan frågades 
varför flickor inte ville göra dessa val. Det självklara var att kvinnor skulle in i 
männens teknik, vars inriktning inte diskuterades. Detta kan ses som ett uttryck 
för att likheten mellan kvinnor och män poängterades och samhällets könsstruk
tur undervärderades. 

Jämställdhet i utbildning enligt regeringspropositionen 1987/88:105 

I Regeringens proposition 1987/88:105 om jämställdhetspolitiken inför 90-talet 
sägs i avsnittet om grundskolan att det är "särskilt angeläget att undervisningen 
i naturorienterande ämnen och teknik och undervisningen om och med datorer 
läggs upp så att innehållet blir mer attraktivt för flickor". 

Kunskapsbasen för denna kommande undervisning tänktes utgöras av erfa
renheter dels från den projektverksamhet som tidigare Arbetsmarknadsdeparte
mentet och numera Civildepartementet stöder och dels från SÖ-finansierade 
sommarkurser i teknik som getts till flickor.n Det rör sig i b åda fallen om 
mycket små projekt av vilka någon egentlig utvärdering aldrig skett.12 

I propositionen tas också valen till gymnasieskolan upp med betoning på att 
flickor skall göra okonventionella val. Texten nämner visserligen andra skoläm
nen och den behandlar också arbetsdelning av olika slag. Dock blir det nästan 
synonymt med jämställdhet att fler flickor väljer tekniska yrken. 

I det avsnitt som behandlar gymnasieskolan anges att det långsiktiga målet är 
att åstadkomma en jämn könsfördelning på alla utbildningar. För samtliga ut
bildningar bör gälla att ingendera könet skall vara representerat med mindre än 
40 % .13 Po jkars val uppmärksammas mer än beträffande grundskolan men 

8 Se t ex Lena Näslunds (19 85) rapport Säg JA till tekniken - om kvinnor i tekniska yrken och 
utbildningar och VERKsams rappo rter från 19 84 och 1985. 

9 Se not 8. 
10 Se också Fürst (1990, s 2). 
11 I propositionen anges att 200 kommuner ordnat sådana kurser med hjälp av statsbidrag och 

att regeringen gett statsbidrag till en kurs inom social omvårdnad för po jkar. 
12 Något material finns dock, t ex SÖ-rapporten R 87:25 om 1986 års sommarkurser i tek nik 

för flickor samt en artikel av Mats Björnsson, Civildepartementet i SÖ 1988. Mål bli 
verklighet. 

13 Enligt SCB:s lathund om jämställdhet 1 990 kom endast en tiondel av de som avgick från 
gymnasieskolans linjer 198 9, från linjer med den önskade könsfördelningen. 
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önskemålet att flickor skall välja tekniskt-industriell utbildning dominerar. Det 
kvantitativa målet betonas starkt och jämställdhetsmålet sammanfaller med målet 
för de tidigare omtalade kampanjerna. 

I propositionstexten visas på flera ställen en medvetenhet om att flickor och 
pojkar kan tänkas uppskatta olika former av undervisning och att det eventuellt 
inte är den undervisning flickorna föredrar som bjuds. Propositionen visar där
med klart på behovet av mer kunskap om flickors erfarenheter av undervisning i 
tekniska och naturvetenskapliga ämnen. 14 

En följd av propositionen var att SÖ utarbetade servicematerialet Mål blir 
verklighet. Materialet visar att arbetet med att få fler flickor att välja tekniska 
yrken är centralt i SÖ:s jämställdhetsarbete, även om budskapet att pojkar be
hövs i vården också lyfts fram. Materialet, som innehåller uppgifter om de 
många små försök som gjorts fr a på området flickor och teknik, gör det lättare 
att få en någorlunda samlad bild av all den verksamhet som pågått och pågår.15 

Personliga erfarenheter 

Genom egna erfarenheter har jag genom åren sett problemkomplexet flickor, 
naturvetenskap och teknik ur olika synvinklar. Mina lärarerfarenheter har blan
dats med mer teoretiska insikter och mitt feministiska engagemang har stärkts. 
Problemställningen har därigenom förskjutits och fördjupats. 

Under några år på sjuttiotalet undervisade jag ofta på den tvååriga sociala 
linjen i m atematik och naturkunskap. Social linje hade då många elever, huvud
delen flickor. Klasserna var mycket heterogena och det var svårt att ge en god 
undervisning till alla.16 För flickor var social linje ofta ett positivt val och 
många mycket duktiga flickor hade valt linjen. 17 Andra, mest pojkar, var oin
tresserade. De duktiga flickorna blev understimulerade och fick inte möjlighet 
att utnyttja sin kapacitet. Via social linje slussades flickorna vidare till traditio
nella kvinnoyrken, dvs genom valet av social linje begränsades flickornas vi
dare framtid. 

Ett annat problem jag som lärare fann i k lassrummet, både på den sociala 
linjen och på de naturvetenskapliga och tekniska linjerna, var att många, men 
inte alla, flickor var påfallande tysta i k lassrummets offentliga samtal. Ytterli
gare problem blev tydliga för mig i m in egenskap av handledare och från en pe
riod som metodiklektor. I dessa funktioner sitter man ofta längst bak i k lass
rummet som då framstår annorlunda än det gör från katedern. Jag såg då tydligt 
att det var stora svårigheter för många elever både att höra och bli hörda eller 

14 I propositionen 19 90/91:113 är jämställdhetsmålet mindre kvantitativt formulerat. Den man
liga normen och den manliga överordningen problemat iseras (s 7) . Beträffande utbild ningen 
påpekas att jämställdhetsproblematiken bör utgöra en centra l fråga i läroplan sarbetet (s 39 ). 

15 SÖ 1988. Må! blir verklighet (S:88:25 och S 88:26). Se t ex också Andrae Thelin (1988 ), SÖ 
(1 986;1 990). 

1 6 Jag gjorde ett försök att lösa problemet i matematik med hjälp av grupparbeten. Se Staberg 
(1977). 

17 Social linje h ar som nämnts utvecklats ur flickskolan. 
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ens sedda. Dessa elever var ofta flickor. 
När jag i början av åttiotalet efter många års undervisning återupptog studiet 

av pedagogik kändes det naturligt att som fördjupningsarbete studera flickors 
och pojkars gymnasieval. Den internationella diskussionen om flickor och na
turvetenskap var då i full gång och likaså hade intresset för problemet med poj
kars dominans i klassrummet tagit fart. Resultaten ledde till en ny studie, denna 
gång baserad på klassrumsobservationer. Under arbetet med de nämnda stu
dierna utvecklades successivt den problemställning som sedan kom att bli av
handlingens tema. 

Resultat av förstudierna 

Förstudie 1 
Undersökningen, Vilka flickor väljer gymnasieskolans naturvetenskapliga eller 
tekniska linjer?i8, syftade till att kartlägga högpresterande elevers gymnasieval 
och att undersöka om flickors och pojkars val följer skilda mönster speciellt 
gällande val till naturvetenskaplig eller teknisk linje. 

Flickorna i den undersökta gruppen, elever som hade högre medelbetyg än 
3,3, valde i betydligt större utsträckning kortare teoretiska eller yrkesförbere-
dande linjer än pojkarna gjorde. För pojkar med bra betyg var det således mer 
självklart att söka en tre- eller fyraårig utbildning än det var för flickor. Som 
väntat fann jag också att flickor sökte in på naturvetenskaplig eller teknisk linje 
först om de hade relativt höga medelbetyg, medan pojkar kunde söka på lägre 
betyg. Det gällde framför allt teknisk linje. 

Studien hade också ett annat syfte, nämligen att i den nämnda högpresterande 
gruppen söka finna skillnader mellan de flickor som väljer naturvetenskap
lig/teknisk utbildning och övriga flickor beträffande erfarenheterna från mate
matik och naturvetenskap på högstadiet. De empiriska resultaten gjorde att det 
blev intressant att också behandla skillnader mellan de flickor och de pojkar som 
valt NT-linjer. 

De flickor som valt naturvetenskaplig eller teknisk linje ansåg sig ha fått 
mindre uppmuntran men yttrat sig mer i k lassrummet än övriga flickor. De upp
gav sig också förstå bättre på lektionerna. Skillnaden beträffande uppfattad för
ståelse var störst i fysik och minst i b iologi. Båda flickgrupperna uppgav sig ha 
mer problem med förståelse under experiment och laborationer än på lektioner i 
övrigt. Flickor som valt naturvetenskaplig-teknisk utbildning sade sig vara lika 
aktiva i de tre laborativa ämnena och skiljde sig i detta hänseende från övriga 
flickor som uppgav sig mer passiva under fysikundervisningen. Det senare 
gällde framför allt flickor som valt kortare gymnasieutbildningar. 

En jämförelse med pojkarna som valt naturvetenskaplig eller teknisk linje vi
sar att de ansåg sig förstå kemi och framför allt fysik mer än flickorna uppgav 
sig göra. Experimenten utgjorde inte samma problem för dem som för flickorna. 

18 Staberg (1982). 
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Samma grupp pojkar ansåg i mindre grad än motsvarande grupp flickor att de 
yttrade sig på lektionerna. Däremot ansåg de sig i högre grad vara aktiva under 
laborationer. 

Jag hade velat komma åt vad flickorna själva ansåg och därmed söka finna 
faktorer som påverkat flickors gymnasieval. Den metod jag använde, att låta 
eleverna besvara en enkät, gjorde att jag inte fick någon klar uppfattning om vad 
som verkligen hände i klassrummet eller vad flickorna egentligen tyckte. Det 
var t ex oklart vad eleverna menade med att yttra sig, få uppmärksamhet eller 
förstå. Vissa saker föreföll visserligen relativt entydiga. Det var kemi och 
framför allt fysik som flickorna upplevde som problematiska. Pojkar föreföll 
uppleva sig förstå dessa ämnen i högre grad än vad flickor gjorde. De ansåg sig 
också ha bättre grepp om experimenten. Svaren gällde den egna upplevelsen av 
situationen. Den logiska följden för mig var att söka komma in i klassrummet 
och observera. Den följande studien blev därför en observationsstudie. 

Förstudie 2 
En avsikt med undersökningen, Flickor på NO-lektiotier^, var att konstruera 
och pröva ett formulär för klassrumsobservationer. Formuläret skulle kunna an
vändas dels för att registrera skillnader mellan flickors och pojkars interaktio-
ner20 i k lassrummet och dels kartlägga vilka typer av frågor som ställs och vilka 
som ställer dem. Ett andra syfte var att pröva om den bild av pojkars dominans i 
klassrummet som getts i m ånga, främst engelska, studier bekräftades vid obser
vationer i godtyckligt valda klasser 

Formuläret användes för observationer i tr e klasser i grundskolan, en vardera 
från årskurserna 3, 7 respektive 9. Resultaten visade att i de observerade klas
serna deltog flickor generellt i färre interaktioner än pojkar. Det var dock intres
santa skillnader mellan klasserna. Dessa kunde tänkas bero på klassernas sam
mansättning, på de enskilda lärarna eller också på elevernas ålder. 

I åk 3 utgjorde flickorna nästan hälften av eleverna men fick en tredjedel av 
lärarens uppmärksamhet. Huvuddelen av flickorna fick mycket liten uppmärk
samhet. Detta gällde både vid klassundervisning och enskilt arbete. Mönstret i 
åk 3 liknade helt de resultat som kommit fram i engelska studier. Det föreföll 
självklart för både lärare och elever att pojkarna skulle ha mest uppmärksamhet 
och vara mest synliga. 

Den förklaring jag gav i up psatsen var att en lärare på lågstadiet lättare än lä
rare på högre stadier kan vara omedveten om den könsdifferentiering som sker i 
skolorna. Flickor klarar sina uppgifter bra, de upplevs som duktiga och kapabla 
att klara sig själva, medan läraren får ta hand om de lite barnsligare pojkarna. 

I åk 7 framträdde ett annat mönster. Fysik och kemi var nya ämnen och alla 
var ivriga och intresserade. Läraren gav lika mycket frågor till flickor som till 
pojkar trots pojkarnas stora krav på uppmärksamhet. De flickor som inte sva
rade eller frågade inför hela klassen sökte mycket enskild hjälp. Pojkars vilja att 

19 Staberg (1983). 
20 Med interak tioner avses offentliga frågor, svar och kommentarer i klassrummet, lär ar- resp 

elevinitierade. 
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stå i fokus var dock ännu mer markant än i åk 3. 
I åk 9 fanns en grupp flickor som fick mycket liten del av lärarens uppmärk

samhet. Men då ett par flickor fick både mycket hjälp och mycket frågor blev 
den generella skillnaden mellan flickor och pojkar inte lika markant som i åk 3. 
Under observationerna upplevdes också flickorna som aktiva, ett intryck som 
även läraren kan ha haft. Emellertid fick flickorna mindre än hälften av upp
märksamheten, trots att de utgjorde mer än hälften av eleverna. 

Det var framför allt de flickor som hade svårt för eller var ointresserade för 
ämnet, fysik, som fick liten del av lärarens uppmärksamhet. Det var en tydlig 
skillnad på flickors och pojkars strategier. De flickor som ogillade fysiken (eller 
skolan) drog sig undan, ställde inga frågor, räckte inte upp handen och an
strängde sig bara ryckvis. De uppträdde som om det hela inte angick dem. Poj
kar med samma problem såg däremot till att de blev uppmärksammade genom 
att ställa frågor, kommentera eller be om hjälp. 

De skilda mönster som fanns i åk 7 och åk 9 speciellt beträffande flickorna 
ledde till reflektioner. I sjuan föreföll alla intresserade och roade medan flick
orna i nia n tycktes fördelade på två grupper. Skulle läraren och flickorna i sjuan 
i län gden kunna stå emot pojkarna? Skulle flickorna så småningom komma att 
hamna i samma situation som i n ian med en grupp som är intresserade och en 
grupp som är utanför? 

Förstudierna pekar vidare 
De båda studierna gav uppslag till både innehåll och metod för en ny studie. 
Högstadiet är en central period för studier om flickor, naturvetenskap och teknik 
och många frågor var obesvarade. 

Förstudie 2 gav svar på frågor om läraruppmärksamhet mot elever och om 
elevers egen aktivitet. På det sättet kom jag längre i förs tåelsen av klassrums
skeendet än i den första studien. Men vad flickorna själva ansåg visste jag lika 
litet som förut. Förstudie 1 hade visat på intressanta problemställningar rörande 
framför allt förståelse. På samma sätt som jag efter den första studien känt ett 
behov att komma in i klassrummet ville jag nu få möjlighet att också samtala 
med flickorna. 

Resultaten av förstudie 2 visade i sin tur intressanta skillnader mellan årskurs 
sju och årskurs nio, varför jag fick idén att följa samma elever från årskurs sju 
till årskurs nio. Samma studie visade också på vikten av att inte behandla flickor 
som en enhetlig grupp. Flickor har liksom pojkar olika villkor i sk olan. I en ny 
studie måste jag ta hänsyn till familjebakgrunden. 

Eftersom den första studien tydligt visade att det inte i första hand är betygen 
som är flickornas problem med naturorienteringen fann jag det inte meningsfullt 
att hålla kvar den första studiens fokusering på betyg.21 Flickors intresse eller 
brist på intresse för naturorientering liksom gymnasievalet måste diskuteras på 
annat sätt än som en funktion av betyg. 

21 Flickor som grupp får bättre betyg än pojkar (se Arnman & Jönsso n 1985, s 67). Flickors 
höga betyg kan tom uppfattas som ett problem i vissa studier (se t ex Emanuelsson & 
Fischbein 1986). 
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Förstudierna gav således impulser till en ny studie där jag kunde både obser
vera klasser och samtala med elever i syfte att analysera vad som sker i k lass
rummet och samtidigt få kunskap om vad eleverna, speciellt flickorna, tänker. 
Tyngdpunkten skulle då ligga på flickornas handlande och tänkande. Att låta 
datainsamlingen pågå hela högstadiet skulle möjliggöra att eventuella för
ändringar över tid skulle kunna göras synliga. Eleverna, inte lärarna, skulle vara 
i fokus. Studien skulle begränsas till att gälla framför allt fysik och kemi samt i 
någon mån teknik. Ungefär så var mina tankegångar när projektet planerades. 
Under arbetets gång preciserades intresset samtidigt som min teoretiska refe
rensram utvidgades. 

En fråga som blev viktig och som har samband med dominansförhållandena i 
klassrummet är vilken betydelse naturvetenskapens maskulina prägel kan tänkas 
ha för skolans naturvetenskap? Är innehåll och metoder mer passande för pojkar 
än för flickor? Med andra ord, är pojken norm för eleven i n aturorienterings
ämnet? 

Ytterligare andra frågor kom i fokus. Vad betyder det för flickors intresse av 
de manliga områdena naturvetenskap och teknik att det avlönade och oavlönade 
arbetet i samhället trots all jämställdhetspolitik är strukturerat efter kön? Vilken 
betydelse har det för flickorna att människor har djupt liggande föreställningar 
om kvinnligt och manligt och att det manliga är överordnat det kvinnliga? Flick
ors åsikter om och attityder till ämnet naturorientering måste sättas in i ett vi
dare perspektiv. Parallellt med att mina tankar kring en ny studie utvecklades 
fick jag genom kontakter med andra forskare en möjlighet att omsätta tankarna i 
verklighet. 

Efter avslutade pedagogikstudier på C-nivå försökte jag hålla kvar kontak
terna med universitetet, vilket var möjligt framför allt genom Kvinnoforsknings
seminariet vid Umeå universitet, som gav spännande inblickar i den fram
växande könsteorin. En intressant seminarieserie om Kvinnor och vetenskap, 
med tonvikt på naturvetenskap, gavs våren 1984 av den amerikanska veten
skapshistorikern Caroline Merchant. Seminarierna gav insikter inte bara om 
kvinnors erfarenheter av naturvetenskap utan också om naturvetenskapens syn 
på kvinnan och en fördjupad insikt i k önssystemet så som det framträder i veten
skapens värld.22 

Det internationella GASAT-nätverket23, Gender and Science and Techno
logy, gav på ett tidigt stadium och sedan fortlöpande tillfällen att i et t internatio
nellt forum diskutera mitt forskningsarbete. Girls in Science Lessons, Through 
the Looking glass of a Swedish Teacher samt The Science Classroom Revisited 

22 Seminarierna ledde till att jag, tillsammans med högskolelektorn i fysik Sylv ia Benckert, skrev 
en artikel kallad "Kvinnoperspektiv på naturvetenskaplig utbildning" publicerad i Kvi nnoveten
skaplig tidskrift, nr 4, 1 984. 

23 GASAT stod ursprungligen för Girls and Science and Technology, numera står G för Gender. 
Bytet till Gender markerar att konferenserna inte behandl ar ett problem för el ler med flickor 
utan ett problem som angår båda könen och relationen mellan dem. GASAT-konferenser har 
hållits vartannat år sedan 1981 då de startade på initiat iv av några forskare och lärarutbil
dare. Deltagarantalet ökar ständigt. Västeuropéerna dominerar , men deltagarna kommer även 
från många utomeurope iska länder 
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är exempel på paper jag presenterat.24 
Vid pedagogiska institutionen erbjöd min nuvarande handledare Inga 

Elgqvist-Saltzman mig att delta i en av henne och Hildur Ve organiserad nordisk 
kvinnoforskningskonferens. Därmed kom jag att bli medlem av det nordiska 
nätverket HEKLA25, som ökat möjligheterna att träffa danska och norska fors
kare och att fortlöpande följa den nordiska kvinnoforskningen om utbildning. 

I HEKLA-nätverket ingick Annika Andrae Thelin på Skolöverstyrelsen som 
uppmuntrade mig att söka anslag hos SÖ för att fortsätta klassrumsstudierna. 
Det blev början till den avhandling som jag nu lägger fram. 

Avhandlingens disposition 

I kapitel 2 tydliggör jag min problemställning och redovisar mina teoretiska ut
gångspunkter. Jag ger ett relativt brett referat av den tidiga forskningen inom 
fältet flickor, matematik, naturvetenskap och teknik och presenterar klassrums
studier som varit av betydelse för min arbete. Det sena åttiotalets kraftigt expan
derande forskning på dessa områden presenteras i en mer strukturerad form. 
Allmän feministisk forskning rörande vetenskap, kunskap och kön av relevans 
för skeendet i skolan introduceras innan jag sammanfattar mina utgångspunkter. 

Metodproblemen redovisas i ka pitel 3. I kapitel 4 beskriver jag elevernas fa
miljebakgrund och behandlar flickors och pojkars intressen utanför skolan dels 
vid starten av högstadiet dels under högstadiets lopp. Flickors och pojkars syn 
på varandra, framför allt i förhållande till skolan, behandlas. 

Interaktionerna i klassrummet tas upp i kapitel 5 utan att jag går speciellt in 
på ämnesinnehållet. Differenser mellan flickors och pojkars beteende och tän
kande diskuteras, men också skillnader inom flickgruppen. 

Kapitel 6 behandlar flickors - och pojkars - åsikter om ämnesinnehållet och 
lyfter fram flickornas sätt att möta naturorienterigen. Liksom tidigare diskuteras 
skillnader inom flickgruppen även om tyngdpunkten ligger på det som förenar 
flickor. 

I kapitel 7 tar jag upp flickors och pojkars erfarenhet av studie- och yrkes
vägledning, deras linje- och yrkesplaner samt deras slutliga val. I detta samband 
betonas betydelsen av elevernas familjebakgrund. Liksom tidigare ligger fokus 
på flickorna. 

I det sista kapitlet, kapitel 8, söker jag samla min kunskap om flickors tän
kande och handlande samt problematisera att "eleven", åtminstone i fysik, kemi 
och teknik, traditionellt har varit och fortfarande är en "pojke". Till slut diskute
rar jag möjliga idéer till förändring. 

24 Staberg (1985; 1987; 1991). 
25 HEKLA står för Högre utb ildningsreformers effekter på kvinno rs liv och arbete, projek t finan

sierat av NOS-S. 
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Kapitel 2 
Utgångspunkter i teori och tidigare forskning 

Under den tid jag arbetat med min studie har min från början relativt oproble
matiska syn på problemkomplexet "flickor, naturvetenskap och teknik" blivit 
mer sammansatt under intryck av såväl egna empiriska rön som av den teoriut
veckling på området jag sökt följa. Som lärare i m atematik och naturvetenskap 
var det självklart att vilja se fler flickor inom området, ett område som jag själv 
finner spännande. Under arbetets gång har frågor som: vilken naturvetenskap, 
vilken teknik, vilka flickor blivit mer aktuella. Detsamma gäller frågan om ar
betet med att få fler flickor till teknik och naturvetenskap endast höjer område
nas status i förhållande till traditionellt kvinnliga områden. 

Åttiotalets intresse för flickor, matematik, naturvetenskap och teknik har 
medfört en internationellt sett snabbt växande litteratur.i I Sverige är kun
skapsproduktionen mer sparsam. I detta kapitel skall jag redovisa dels ur
sprungliga inspirationskällor, dels hur jag kontinuerligt påverkats av studier 
inom området och också inom annan nyare kvinnoforskning. Min intresseinrikt
ning gör att jag inriktar mig på studier som rör föreställningar om, erfarenheter 
av och attityder till naturvetenskap och teknik men endast undantagsvis tar upp 
forskning om hur flickor och pojkar lyckas. 

Kvinnoforskningen har genomgått en utveckling från könsrollsforskning till 
genusteori.2 I en tidig fas var könsroller och könsrollsanalyser vanliga för att 
beskriva och förklara flickors och kvinnors situation. Könsrollsbegreppet beto
nade den sociala aspekten av kvinnligt och manligt. Den skandinaviska köns
rollsforskningen tog också fasta på samhällsmässiga konsekvenser av könsrol
ler^ Den kritik av begreppet som så småningom uppstod bottnade ofta i att rol
ler användes som förklaring till könsdiskriminering, att könskonflikter och 
maktförhållanden mellan kvinnor och män osynliggjordes eller att materiella 
villkor i samhället förbisågs. Kritiker menade också att med begreppet könsroll 
följer risken att flickor och kvinnor betraktas som mottagare och inte som 
aktör er. 4 

I nyare kvinnoforskning betonas vikten av att se på kvinnor som aktiva och 

1 Matematik ing år inte i min studie, men en del studier om matematik oc h flickor är relevanta. 
Den forskning jag ref ererar t ill rör naturvetenskap i långt högre grad än teknik , varför ja g 
oftast använder begreppet naturvetenskap eller när det gäller grundskolan , naturorien tering. 
Skolämnet naturorientering omfattar även en mindre del teknik. 

2 Se t ex Baude et al (1 987), Göransson (1987;1991), Holmberg & Lin dholm (19 89) samt 
Holter (1980). 

3 Se Nytt om kvinneforskning 2/92, ett specialnummer om Harriet Holter (Nye perspektiver på 
hennes faglige bidrag). 

4 När könsrollsbegreppet i dag anvä nds i kvinnoforskning en är det oftast mer som ett uttryck, 
vars betydelse antas vara känd, inte so m ett analysredskap. Att jag tar upp begreppet beror 
på att det är vanl igt förekommande i diskussion en om flickor, naturvetenskap och teknik. 



25 

handlande subjekt i stället för passiva objekt. Värdet av kvinnors insatser dras 
fram ur osynligheten.5 En kritik av att män och mäns verksamheter betraktas 
som norm för människor och mänskligt handlande har vuxit fram liksom en in
sikt om att det inte är möjligt att utan vidare komplettera tidigare forskning ge
nom att lägga till saknade data om kvinnor. Centrala begrepp, antaganden och 
teorier i den traditionella vetenskapen stämmer inte när kvinnor och kvinnors 
verksamhet tas med i bilden. Ett viktigt begrepp som problematiseras är arbete.6 
Ett annat begrepp kvinnoforskningen kritiserar och problematiserar är rationali
tet. Kvinnors handlande som kritiserats som irrationellt blir rationellt när det 
betraktas utifrån kvinnors perspektiv, speciellt när kvinnors obetalda arbete och 
deras ansvar och omsorg för andra tas med i b ilden. Begreppen ansvars- eller 
omsorgsrationalitet och tekniskt begränsad rationalitet har fått stor genomslags-
kraft i nordisk, främst norsk forskning.7 Den förra antas utvecklas framför allt i 
reproduktivt arbete, den senare inom produktionen. De olika rationaliterna blir 
därmed könsrelaterade. 

I aktuell könsteoretisk forskning eller som den ofta kd\\d& forskning med ett 
könsperspektiv läggs tonvikt vid förhållandet mellan könen. Kön blir en analy
tisk kategori eftersom kön ses som en grundläggande struktur i sam hället. En 
central fråga för kvinnoforskningen är att analysera själva begreppet kön. Gene
rellt råder det enighet om att det inte kan sättas likhetstecken mellan "det kvinn
liga" och kvinnor eller "det manliga" och män. Vad som är kvinnligt och vad 
som är manligt är övervägande socialt bestämt och föränderligt i tid och rum, 
med h istoria och kultur. Kvinnoforskningen skiljer mellan socialt kön 
(engelskans gender) och biologiskt kön (engelskans sex) och väljer att i hu vud
sak studera det socialt konstruerade könet. I svenskan används ibland begreppet 
"genus" som motsvarighet till engelskans gender. Gender, "genus", har alltmer 
kommit att betraktas som ett relationelit begrepp. Det finns ett samband mellan 
vad kvinnor gör och vad män gör och hur respektive köns verksamheter organi
seras på alla nivåer i sa mhället. Begreppet genussystem har introducerats som ett 
verktyg med vars hjälp vi kan beskriva och analysera hur relationen mellan 
könen slår igenom all social, ekonomisk och politisk verksamhet.8 Systemets bä
rande principer eller logiker är dels isärhållandet, manligt och kvinnligt bör inte 
blandas, och dels hierarkin, mannen är norm för människan. 

Distinktionen biologiskt/socialt kön är viktig när flickor och naturvetenskap 
studeras. Historiskt har flickor och kvinnor ansetts oförmögna att studera mate
matik och naturvetenskap, vilket getts biologiska orsaker. Föreställningar om 
kvinnors biologi har använts för att legitimera kvinnors underordnade position. 
Biologiska förklaringar har visat sig mycket seglivade och förekommer ofta i 
den allmänna debatten.9 Det finns fortfarande forskning som huvudsakligen an-

5 Beträffande matematik och natu rvetenskap se t ex Alic (1981 ;1 989), Osen (1974) och 
Rossiter (1 980). 

6 Se t ex Tornes & Ve ( 1980). 
7 Se S0rensen (1982) och Ve (1982). I HEKLA-nätverket som jag själv tillhör prövas teoriut

veckling avseende rationalitetsbegreppen på utbildningsforskninge ns område. Se Ve (1991). 
8 Hirdman (1 988). 
9 Ett exempel är en stort upplagd art ikel i Skolvärlde n 7/1990 (Widlund 1 990), i vilk en flickor 
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vänder biologiska förklaringsmodellerio men också en kraftfull kritik av denna 
forskning såväl avseende utgångspunkter och metoder som slutsatser.n 

Forskning med könsperspektiv har utgångspunkten att det råder ett maktför
hållande mellan könen. I vårt hierarkiskt uppbyggda samhälle är kvinnor som 
grupp underordnade män som grupp. Kvinnoforskningen synliggör mansdomi
nansen och behandlar både dess orsak och dess uttrycksformer. Med hjälp av 
den könsteoretiska forskningens glasögon har jag sökt mig fram i litteraturen, 
insamlat och tolkat mina data. Men mina glasögon är bifokala. Min tidigare 
kunskap om skolan, som i sig är en fördel, ger en viss närsynhet.12 Mitt intresse 
riktades till en början mot praktiskt inriktade studier som gäller konkreta insat
ser i skolan för att senare fokuseras på frågor om kön och naturvetenskap. 

Tidiga inspirationskällor 

Flickor och naturvetenskap 
Alison Kelly, tidigare fysiker, som disputerade i slutet av sjuttiotalet på en av
handling om könsdifferenser rörande kunskaper i n aturvetenskap, är en av dem 
som initierade intresset för forskning om flickor och naturvetenskap i skolan.^ 
Bakgrunden till hennes avhandling är resultaten av den IEAi4 -undersökning av 
skolelevers kunskaper i na turvetenskap som gjordes 1970 och publicerades 
1973. Inom samtliga nitton undersökta länder hade pojkar i sni tt avsevärt bättre 
resultat än flickor. Men alla pojkar hade inte bättre resultat än alla flickor. 
Flickor i vissa länder var överlägsna pojkar i andra länder. Inom varje land var 
skillnaden mellan flickor och pojkar störst i fysik och minst i b iologi. I slutet på 
70-talet är det något nytt att betrakta ett sådant resultat som ett problem i stället 
för att se det som ett naturligt resultat utifrån kvinnors och mäns givna roller 
eller tänkta medfödda förutsättningar. 15 

I en essäsamling med det talande namnet The Missing Half, ställer Kelly i 
början av 80-talet samman uppsatser som belyser olika aspekter på flickors från
varo och relativt pojkar sämre prestationer inom naturvetenskapen.^ Skisser till 
teoretiska förklaringsmodeller diskuteras och forskningsresultat rörande olika 

och pojkar skildras som två helt olika kateg orier och där flickor påstås av biologiska orsaker 
vara underlägsna poj kar t ex i matematik. 

10 Se t ex Gray (1981) och Levander (1991). 
11 Se Bleier (1984;1988), Fausto-Sterling (1985), Gould (1981), Lowe & Hubbard (1983) samt 

Hubbard (1979;1990). Dock måste även distinktionen mellan socialt och biologiskt kön pro-
blematiseras, likaså i vilken utsträck ning även det biologiska könet är socialt och historiskt 
föränderligt. Fra mför allt biologer studerar ofta sambandet mellan socialt och biologiskt kön. 
Se t ex Bleier (1984). Att även det biologiska könet i viss m ån är föränderligt påpekar t ex 
Hubbard (1990). 

12 Yates (1990) behandlar belysande praktikers och teoretikers skilda utgångspunkter i 
Theory/practise dilemmas. Gender, knowledge and education. 

13 Kelly (1978). 
14 International Educationa l Ach ievement. 
15 Yates (1990). 
16 Kelly (ed) (1981). Boken finns inte översatt till svens ka och togs heller inte upp t ill debatt i 

Sverige. 
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aspekter på flickor och naturvetenskap redovisas. Bl a poängterar Elinor Kelly, 
Dorothy Griffith och Esther Saraga i sina bidrag den strukturella basen för 
kvinnors underordning och visar att socialisationen av flickor och pojkar är en 
följd av denna, i? Betydelsen av att hem och arbete är delade i feminina och mas-
kulina sfärer och infogade i en hierarki i vi lken män har mer makt och mer pre
stigefyllda positioner påpekas. Flickors förhållningssätt till naturvetenskapen 
kan inte ändras utan att strukturella förändringar sker samtidigt. Så länge kvin
nor har det primära ansvaret för omsorgsarbetet består deras underordning. 

Dorothy Griffith och Esther Saraga för in ett vetenskapskritiskt perspektiv. 
Det är inte möjligt att enbart se på flickors förhållande till naturvetenskapen. En 
analys av naturvetenskapens utveckling och praktik måste också göras. De fin
ner att naturvetenskapliga ämnen värderas efter vilken militär och ekonomisk 
nytta de ger och ju högre status desto färre kvinnor. 

I sin artikel tolkar Alison Kelly flickors handlande och resultat med hjälp av 
rollteori och menar att kognitiv utvecklingsteori kan förklara hur könsroller 
uppstår. 18 I ställ et för att vara passiva objekt för socialisation ser Alison Kelly 
flickor som aktörer, motiverade att uppnå kompetens. Att vara säker på sin 
könsidentitet är en form av kompetens. Eftersom naturvetenskapen framstår som 
maskulin kommer flickor att se den som oförenlig med femininitet och därför 
avvisa den. När samhället håller fram bilden av femininitet och maskulinitet för 
flickan socialiserar hon sig själv utan att samhället utövar press. 

Kelly sammanfattar de olika tolkningarna så att kvinnors uteslutning från 
naturvetenskapen kan ses som en följd av social isationen i et t mansdominerat 
samhälle. De medel man enligt den kognitiva utvecklingsmodellen kan vidta för 
att få fler flickor intresserade av naturvetenskap är att ge naturvetenskapen en 
mer kvinnlig framtoning och övertyga unga flickor om att naturvetenskap är en 
helt normal sysselsättning för dem.if 

Fysikerna Svein Lie och Svein Sjeberg tar i " Myke" jenter i "hårde"fag upp 
flera frågor som även behandlas i The Missing Half, t ex flickors bristande erfa
renhet av tekniska ting och flickors och pojkars skilda preferenser.20 De be
handlar läroböckernas manscentrering och sexism samt ställer den viktiga frågan 
om det kan vara så att flickor kräver en djupare förståelse än pojkar. En dansk 
grupp fysik- och kemilärare på olika nivåer, startar tidigt aktionsforskningspro
jekt kring flickor och fysik.21 Helene S0rensen, som studerar mellanstadie-

17 Elinor Kelly (1981 ), Saraga & Griffith (1981). 
18 Kelly (198 1). Kontrasten är den sociala inlärningsteorin som bygger på att barnet lär sig 

önskvärt beteende dels genom att härma rollm odeller, dels genom att berömmas respektive 
straffas. Barnet är huvudsakligen passivt o ch formas av yttre krafter, medan kognitiv teori 
uppfattar barnet som aktivt. Barne t uppfattar kategorier och anpassar sig efter dessa. 

19 I den andan startade också Kelly tillsammans med bl a Barb ara Smail och Judith Whyte ett 
omfattande aktionsforskningsprojekt, GIST, Girl s Into Science and Technology. Projektet 
finns avrapporterat i Whyte (19 86) och Kelly et al (19 87). 

20 Lie & Sj0 berg (1984). 
21 De publicerade rapp orter bl a på GASAT-konferenser. S e t ex Beyer, Blegaa & Vedelsby 

(1985), Blegaa & Reich (1987), S0rensen (1985), Vedelsby (1987). Senare har större rapp or
ter publicerats. Se Beyer, Blegaa, Olsen, Reich & V edelsby (1988) och S0rensen 
(1 986;1 990). 
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elever, påpekar vikten av att man i de hårda ämnena tar upp frågor som rör 
kvinnliga värderingar. Karin Beyer och Mette Vedelsby och deras medarbetare, 
som koncentrerar sig på gymnasiestadiet, hävdar bl a att flickor uppskattar tema
undervisning och att inlärningsklimatet är viktigt för dem. 

Kemisten och lärarutbildaren Jan Harding från London tillhör också dem som 
var tidigt ute i frågor om flickors erfarenheter av naturvetenskap, bl a med en 
studie av flickors och pojkars provresultat.22 I Danmark, Norge och Nederlän
derna finns långt tidigare än i Sverige en medvetenhet och ett intresse för flickor 
och naturvetenskap, speciellt för flickor och de s k hårda ämnena, fysik och 
kemi. Framför allt är det fysik som diskuteras.23 I Sverige behandlar Boel 
Berner tidigt frågor om kvinnor, teknik och makt och ställer även frågor om ut
bildningens roll för könsarbetsdelningen inom tekniska områden.24 

Från olika länder konstateras att flickor och pojkar har skilda intressen inom 
naturvetenskapen. Barbara Smail drar samman de befintliga kunskaperna och 
spaltar upp flickors och pojkars intressen i kategorier, som hon kallar vårdande 
respektive analytiskt instrumenteil a. 25 Hon s täller bl a upp motsatsparen relatio
ner/regler, människor/maskiner, samarbete/tävling och menar att flickor vill 
vårda levande varelser medan pojkar vill kontrollera livlösa ting. 

Smail påpekar att det inte finns någon klar distinktion mellan flickor och poj
kar, men menar att vi genom att låta undervisningen gå mer mot den vårdande 
sidan lättare kan intressera fler flickor för naturvetenskap. En bärande tanke är 
att inte bara flickorna skall ändras. 

Flickor i klassrummet 
Intresset för klassrumsinteraktioner koncentreras i Sverige länge på relationer 
mellan socialklasser, vilket är i l inje med huvudströmningen inom utbildnings
sociologin.26 Att inte problematisera könsrelationer är i Sve rige och internatio
nellt länge det normala.27 Inga Wernersson tar emellertid upp frågor om flickor 
och pojkar i k lassrummet redan 1977 i sin avhandling Könsdifferentiering i 
grundskolan. I den litteraturgenomgång av forskning på området könsdifferen
tiering i k lassrummet, som Wernersson redovisar, finner hon en outtömlig 

22 Se Harding (1981). Jan Harding tillhör den grupp som initierade GASAT-konferenserna. Se 
kap 1, s 21. 

23 Fysikens särställning be ror dels på flickors bortval av fysik, dels på den strategiska betydelse 
ett val av fysik hade i des sa länder. I ett nederländskt projekt visas att in tresset för fysik på
verkas bl a av hur rel evant fysiken uppfattas för elevens framtid, hur svår den uppfattas och 
hur den undervisas. I N ederländerna har man också ställt upp ri ktlinjer för jämställdhet i lä ro
böcker. Se Man in't Veld et al (1 987;1990). 

24 Berner (1982;1984). 
25 Smail (1984). Begreppet "science" förde åldrar, 11 - 1 6 år, som Smail diskuterar kan 

närmast översättas med vår grundskolas naturorie ntering. Se även not 1 . 
26 Se t ex Karabel & Halsey ( 1977). Ett inflyt elserikt arbete i Sverige var Skolkl assen som 

socialt system (Callewaert & Nilsson 19 80), som ville visa hur skolan tj änar syftet att bevara 
dominerande gruppers makt me n som inte behandlade könsrelationer eller könsskillnader ex
plicit. För en diskussion av författarnas sätt att behandla flickor, s e Staberg (1988). 

27 Se Acker (1983). På sen are tid har synpunkter fr amförts b l a av Kallos (19 89) att diskussio
nen om klassmässiga orättvisor trängts undan medan jämställdhetsfrågor alltmer uppmärk
sammas. 
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mängd enskilda resultat, men få egentliga analyser. Sammanfattningsvis konsta
terar Inga Wernersson att "forskningen påvisar en rad företeelser som i skol
miljön bekräftar och stärker den sociala könsrollsstrukturen" .28 Wernerssons 
egna studier visar att pojkar oftare än flickor tar kontakt med läraren och att 
lärarna ger pojkar mer kunskapsfrågor och mer uppgifter än flickor samt att 
lärarna anser pojkars intresse vara mer "verkligt" eller "djupare". 

Skillnaderna i lärarnas behandling av flickor respektive pojkar tolkar 
Wernersson som att hans eller hennes beredskap att vara följsam mot skillna
derna i flickors och pojkars eget beteende är större än beredskapen att stävja 
dem. Dock menar hon att olikheterna i skolsituationen snarare bör ses som skill
nader mellan elever med olika förhållningssätt i klassrummet och att de indivi
duella variationerna inom könsgrupperna är mera betydelsefulla än könsrollerna 
som sådana. 

Wernersson tillskriver, liksom Kelly, barnet en aktiv roll i so cialisationen. 
Människan formas genom sina tolkningar av skeenden och företeelser i den 
sociala och materiella omvärlden samtidigt som hon själv formar sin omvärld. 
Barnet bildar alltså sin uppfattning om könsrollerna dels genom tolkning och 
organisering av enskilda konkreta erfarenheter, dels genom att anamma färdiga 
strukturer. De sociala könsrollerna utvecklas ur könens olika konkreta samhälls
funktioner. Att det råder en ojämn maktrelation mellan de två grupperna är till 
en början okänt och delvis ointressant för barnet. 

Liksom Wernersson betonar Fennema & Peterson att lärare reagerar på ele
vers beteende snarare än att de initierar interaktioner, dvs eleverna styr lära
rens beteende. Då pojkars liv är olika flickors kan pojkar tänkas initiera andra 
beteenden från lärare än flickor gör. De båda forskarna skisserar tankegången 
att inre motivation och yttre/sociala influenser leder pojkar - men inte flickor -
till ett autonomt inlärningsbeteende. Frånvaron eller närvaron av ett sådant 
beteende får till effekt könsrelaterade skillnader i matematiska färdigheter. I 
klassrummet använder lärare ett beteende som kan kallas "manande" 
(prompting) mycket mer mot pojkar än mot flickor. Samtidigt anser lärare att 
detta beteende är väsentligt för utvecklande av autonomt inlärningsbeteende hos 
el even. 29 

Den följsamma läraren återkommer hos Alison Kelly, som i en metastudie 
finner att pojkar får mer av lärarens uppmärksamhet än flickor och ger två möj
liga förklaringar till detta.30 Det kan vara beroende av att lärarna reagerar på in
dividuella elever. Lärare har tränats i at t bemöta varje individ, vilket kan göra 
att gruppskillnader blir osynliga för henne eller honom. Orsaken kan också vara, 

28 Wernersson (1977, s 137). 
29 Fennema & Peterson (1985). Fennema har kritiserat den biologiskt inriktade forskning om 

flickor och matematik som funnit att po jkar medfött skulle vara överlägsna flickor. Sjä lv har 
hon funnit några få signif ikanta skil lnader mellan könen och tolkat sina och andras resultat 
med förklaringsfaktorer som ängslan och självförtroende, pojka rs värdering av matematik 
som ett manligt område o ch flickors tvivel på sin framtida nytta av matematik. S e Fennema 
(1979). 

30 Kelly (1986) ställer samman 81 småskaliga klassrumsstudier från olika l änder. Två svenska 
studier ingår, Wernersso n (1977) och Staberg (1983). 
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menar Kelly, att lärare, liksom alla andra, är så vana vid den manliga dominan
sen att den framstår som det normala och därför inte märks. 

I Sverige får forskning om könsdifferensser i k lassrummet trots Inga 
Wernerssons arbete inte genomslagskraft förrän i början på 80-talet.3i Det är 
den austrauliska, i England arbetande, forskaren Dale Spender, som sätter fart 
på intresset.32 Spender påpekar att resultat som visar att lärare ger mer upp
märksamhet till pojkar fanns redan på femtiotalet men att de förbisetts. Spenders 
förklaring till att pojkar får mer uppmärksamhet är att skolan i ett mansdomine-
rat samhälle har till uppgift att bevara mansdominansen. Det skall finnas lika 
möjligheter för flickor och pojkar att lära sig om mäns överhöghet och kvinnors 
underlägsenhet och avvikelse, men inte lika möjligheter att nå positioner och 
status i samhället. Spender betonar således skolans reproducerande funktion. 

I studier från skilda länder rapporteras att flickor är lydiga, gör prydliga ar
beten, gör sina läxor, i st ort sett är till lags. Dale Spender finner att detta be
teende konstrueras i klassrummet. Lärarnas uppfattning om flickor som ano
nyma, inte så krävande elever medför enligt Spender att det är troligt att flickor 
som grupp får material som är lämpligt för elever som inte är så livliga, nyfikna 
eller kompetenta. Flickor blir avspisade och tystade i k lassrummet så som deras 
förmödrar historiskt har tystats. 

Valerie Walkerdine och hennes grupp Girls and Mathematics Unit vid peda
gogiska institutionen vid London University problematiserar bilden av flickors 
institutionella underordning i förhållande till både lärare och pojkar.33 De häv
dar att flickor inte är underordnade en gång för alla. Maktrelationer produceras i 
klassrummet och en flicka kan byta position i ele vgruppen från att vara maktlös 
till att ha makt från en sekund till en annan. Flickor kan således ha makt i k lass
rummet i po sitionen som hjälplärare. Genom att inta lärarens position kan flick
orna vara både feminina och "elever". De kan vara hjälpare i för hållande till en 
grupp elever och underordnade andra. 

Kunskapsproduktionen ökar och differentieras 

I introduktionen till en ny essäsamling, Science for Girls?, konstaterar Alison 
Kelly den intresseexplosion som ägt rum sedan hon gav ut The Missing Half och 
den förskjutning i frågeställningar som skett under dessa sex år.34 Tidigare låg 

31 I D anmark läst es Inga Wernerss ons avhandling därmot ingående av kvinnliga feministiska 
lärare. Personlig kommu nikation med Anne-Mette Kruse, Karlslunde, Danmark 19 87. I Norge 
utkommer Brock-Utne & Ha ukaa (19 79). 

32 Spender (1982ab), Spender & Sarah (1980). Spenders resonemang bygger delvis på andra 
forskares empiri. Se t ex Clarricoates (19 78) och Stanworth (1983). Dale Spender introduce
rades i Sverige ge nom ett temanummer av Tidskrift för NFPF (1-2/1 982) om kön och utbild
ning samt i Kvinno vetenskaplig tidskrift av Kerstin Hägg (198 2). En svensk studie av könsdif
ferentiering i klassrummet är Godmorg on, pojkar och flickor (E inarsson & Hultman 1 984), 
som analyserar språket i klassrummet. Denna studie, liksom Gunilla Molloys arbete på lära r
högskolan i Stockho lm, har fått stor genomslagskraft. Se t ex Molloy (1987). 

33 Waiden & Walk erdine (198 2;1985), Walkerdine and The Girls and Mathematics Unit (1989). 
34 Se Kelly (1987b) i Ke lly (red) (198 7). 
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frågor och förklaringar ofta på ett psykologiskt plan. Varför väljer inte flickor 
fysik frågade man och sökte svaren i at tityder och personlighetsegenskaper. 
Detta ledde lätt till att skulden lades på flickorna och att man såg det som en 
brist hos dem själva att de inte valde naturvetenskap. Åtgärder inriktades på att 
öka flickors självkänsla och rätta till deras missuppfattningar om naturveten
skap. Därefter förväntades de välja på annat sätt. 

Alison Kelly betonar samhällets, skolans och lärarnas roll. Hon ser det nöd
vändigt att kritisera själva naturvetenskapen och inte bara bilden av denna. 
Naturvetenskapen, så som den framstår i dag, är producerad av människor, ett 
resultat av en process som omfattar idéer om femininitet och maskulinitet och 
om arbetsdelning efter kön. Forskning med detta perspektiv omfattar studier av 
naturvetenskapens sociala konstruktion, undersökningar av vad som sker i k lass
rummen och analyser av läroplaner. Ett ändrat perspektiv i forskningen medför 
också andra idéer om hur förändringar skall åstadkommas.35 

I slutet på 80-talet saknar Kelly två perspektiv. Det ena är det politiskt-eko-
nomiska perspektivet. Utan en förståelse av de intressen som finns för att bevara 
status quo, så får vi ingen förändring. Det andra är analyser som belyser både 
kön, klass och etnicitet. Det antas hela tiden att alla flickor är lika.36 

I Sverige utför Inga Wernersson på uppdrag av Skolöverstyrelsen två kun
skapsöversikter, som visar att vår kunskap om orsaker och konsekvenser av in-
teraktionerna i klassrummet är både motsägelsefull och otillräcklig.37 Werners
son leder en forskargrupp vid Göteborgs pedagogiska institution som studerar 
konsekvenser av könstillhörighet. I denna ingår Elisabeth Öhrn, som publicerat 
studien, Könsmönster i klassrumsinteraktion.38 öhrn fokuserar elevernas lärar-
kontakter och finner bl a att det vanligaste mönstret på högstadiet är att pojkar 
dominerar klassrumsinteraktionerna. Hon diskuterar även flickors och pojkars 
skilda sätt att söka inflytande i klassrummet. I detta sammanhang vill jag nämna 
Uppsalaforskaren Kathrine Källers avhandlingsarbete, som rör lågstadiebarn. 
Käller visar att flickors fostran till andrarang börjar mycket tidigt i skolan och 
omfattar inte bara vad som sker i kl assrummet utan även på raster.39 

De förklaringsmodeller som numera används i r elation till flickors förhål
lande til naturvetenskap och teknik och till interaktionerna i k lassrummet kan 
schematiskt delas in i tre kategorier.40 En modell är att flickors och pojkars per
sonlighetsutveckling studeras utifrån psykoanalytiskt inspirerade teorier, en an-

35 Yates (1990) summerar de relationer mellan teori oc h praktik som kom mer fram i Alison 
Kellys reflektioner och menar att enligt de nyare förklaringarna kan förändringar i skolpraktik 
ge resultat medan de tidigare krävde att det var flickorna som skulle ändras. 

36 I forskning om flickor i skolan som inte rör naturvetenskap finns klass- och etnicitetsfrågor i 
större utsträckning. Se t ex Anyon (1983), Arnot (1985), Davies (1983), Hjort (19 84), Källe r 
(1990), Reisby (1990;1991) samt Steen Pedersen (1983). Se även Ve (1986). 

37 Wernersson (1988; 1991). 
38 Öhrn (19 90). 
39 Käller (19 90). 
40 Andra indelni ngar är möjliga, t ex utifrån olika feministiska positio ner, vilket v arit vanligt i 

England (se t ex Weiner 19 85). Se även Dam & Volman ( 1991), som diskuterar olika per
spektiv och argumenterar för diskursanalysmetoden, men med et t emancipatoriskt 
perspektiv. 
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nan att samhällets strukturer och arbetsdelning betonas samtidigt med den soci
ala konstruktionen av dessa strukturer och en tredje, inspirerad av poststruk
turella teorier, analyserar diskurser om kvinnligt och manligt. 

Psykologiska och psykoanalytiskt inspirerade förklaringar 
Förklaringar till flickors och pojkars skilda beteenden som grundar sig på psy
kologi och personlighet har ändrat karaktär. De härleds allt oftare till den psy
koanalytiska objekt-relationsteorin enligt vilken den tidiga barndomen och sepa
rationen från modern ses som avgörande for flickors och pojkars personlighets
utveckling. I stark förkortning säger teorin att pojkar oftare än flickor drabbas 
av separationsångest, vilket medför en fixering vid ting och en längtan efter sä
kerhet medan flickor oftare är överbeskyddade vilket leder till en försenad auto
nomi och ett fortsatt beroende. 

I den variant av objekt-relationsteorin Jan Harding och hennes medarbetare 
vid Center for Science Education tillämpar hävdar de att teorin kan förklara att 
pojkar hellre väljer den trygga naturvetenskapen än de mer flexibla humanistiska 
och samhällsvetenskapliga ämnena.4i Flickor, som väljer den okonventionella 
naturvetenskapliga vägen, skulle i motsats till pojkar, ha uppnått en större mog
nad innan de gör detta val. De ser då naturvetenskapen som potentiellt värdefull 
i socia la termer. För att förmå fler flickor att välja naturvetenskap bör vi, enligt 
Jan Harding, inte inrikta oss på att förändra flickor utan skapa miljöer, i och 
utanför hemmet, i vi lka flickor får möjlighet att utveckla autonomi. Harding ser 
således inte separationsprocessen som helt avgörande. 

Harriet Bjerrum Nielsen & Kirsten Larsen karakteriserar i en studie om låg
stadiebarn flickors och pojkars skilda förhållningssätt som intimitetsstrategier 
respektive maktstrategier. Flickorna orienterar sig i k lassrumsoffentligheten en
dast mot läraren medan pojkarna har uppmärksamheten riktad på varandra.42 
Dessa skilda förhållningssätt förklaras av Harriet Bjerrum Nielsen & Monika 
Rudberg som en följd av flickors och pojkars olika psykologiska orientering.43 I 
en artikel om flickor och naturvetenskap diskuterar de personinriktade flickor 
och sakinriktade pojkar. Deras slutsatser beträffande undervisningsklimatet lik
nar Jan Hardings.44 

Objekt-relationsteorin tillämpas också av naturvetenskapligt inriktade 
forskare med könsteoretiskt perspektiv, som t ex Evelyn Fox Keller^ men 
möter även motstånd. En kritiker, Ruth Hubbard, hävdar att objektrela-

41 Se Harding & Sutoris (19 87) samt Jan Harding (1986). Jan Hardi ng är mer in fluerad av D.W. 
Winnicott än av den feministiska tolkning som gjorts av bl a Nancy Chodorow . Se Johnsons 
(1990) diskussion Hardings position. John Head (1987) vid samma institution som Jan 
Harding använder en annan modell för personlighetsutveckling. 

42 Bjerrum Nielsen & Larsen (198 5). 
43 Historien om flickor och pojkar. Könssocialisering i ett utveck/ingpsyko/ogiskt perspektiv 

(Bjerrum Nielsen & Rudb erg 19 91). I en recension av den norska utgåvan från 1 989, 
Historien om jenter og gutter, kritiserar Ing a Wernersson (1990) författarna för att ge ten
denser i forskningsresultat status av sanna verklighetsbeskrivningar och sedan ge en totalför
klaring u tifrån en psykoanalytisk teori. 

44 Bjerrum Nielsen & Rudbe rg (19 87). 
45 Keller (19 85). 
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tionsteorin innebär en psykologisk determinism som inte är mer övertygande än 
biologisk determinism.46 Hon anser det också orimligt att kvinnors uteslutning 
från naturvetenskapen skulle bero på skillnader i i ntellekt eller temperament 
mellan kvinnor och män som grupper. 

Maskulin naturvetenskap och teknik 
Många forskare betonar betydelsen av att naturvetenskap och teknik är manliga 
domäner. Problemkomplexet flickor, naturvetenskap och teknik uppfattas som 
strukturellt, beroende på arbetsdelningen och värdehierarkin mellan könen. 
Samtidigt ses inte bara pojkar och män utan även flickor som aktiva i k onstruk
tionen av naturvetenskap och teknik som maskulina områden. Alison Kelly ana
lyserar den manliga dominansen i de t naturvetenskapliga klassrummet med hjälp 
av en idé från Madeleine MacDonald.47 Flickor och pojkar bär med sig före
ställningar om kvinnligt och manligt till klassrummet och för över dessa till 
skolämnena. Skolans ämnen, som enligt läroplanen och skolretoriken är till för 
alla, blir därmed associerade till kvinnligt eller manligt. Så maskuliniseras sko
lans fysik och kemi i denna process. 

I syfte att komma bort från enkla orsakssamband utvecklar psykologen Gun 
Imsen och Svein Sjöberg begreppet "gender culture", genus- eller könskultur, 
som de anser kunna leda en djupare förståelse av de många aspekterna av 
problemkomplexet, flickor, naturvetenskap och teknik.48 Även de ser barn som 
teoribyggare som försöker göra sin omvärld begriplig och som även konstruerar 
sin egen personlighet. Flickornas kulturella koder för bort dem från naturveten
skapen. Könskulturerna, som har utvecklats historiskt och varierar mellan olika 
kulturer, har materiella och ideologiska orsaker. I skapandet av dessa kulturer 
har arbetsdelningen mellan könen spelat en huvudroll. Imsen och Sj0berg 
poängterar också det hierarkiska förhållandet mellan könen. 

I studier som tar upp klassrumsinteraktioner i all mänhet påpekas att lektioner 
i na turvetenskap, eller snarare fysik, skiljer sig från andra lektioner. I den av 
Harriet Bjerrum Nielsen redigeradtJenteliv og likestillingslœre beskrivs två 
skolor på högstadienivå.49 I båda skolorna distanserar flickorna sig från fysiken. 
I den ena skolan, som är dominerad av barn från övre medelklass sker undervis
ningen i storgrupp och där fjärmar sig flickorna så mycket de kan från offentlig
heten. Flickorna i den andra skolan, som domineras av arbetarklass och lägre 
medelklass, är aktiva och inflytelserika i offentligheten både ämnesmässigt och 
socialt. Men - i ma tematik och naturvetenskap lämnar flickorna ändå fältet fritt 
åt pojkarna. 

Engelskan Lynda Measor beskriver i en studie av övergången från "primary" 
till "secondary school" flickor i 12 -årsåldern som aktiva i m askuliniseringen av 

46 Hubbard (1990). 
47 Kelly (1985 b). Se även MacDonald (19 81). Analysen sker i en tillbak ablick på resultaten av 

GIST-projektet (se n ot 1 9). Betydelsen för flickors och pojkars resul tat i naturvetenskap av 
vad som ses som kvinnligt e ller manligt i samhället belyse s av en studie från Thailand. Se 
Klainin et al (1 987). 

48 Imsen & Sj0berg (1987). 
49 Bjerrum Nielsen (red) (198 8). 
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naturvetenskapen.50 Flickorna använder skolans naturvetenskap för att bygga 
upp sin könsidentitet. I flickornas foreställning om vad som passar sig för 
flickor ingår inte intresse för naturvetenskap och teknik. Flickorna tar därför 
aktivt avstånd. Grupptrycket bland flickor förstärker denna tendens. 

Konstruktionen av naturvetenskapen som maskulin fortsätter även på univer
sitetsnivå. Engelskan Kim Thomas anser att vi har koncentrerat oss för mycket 
enbart på skolnivå.51 Hon har studerat universitetsämnena fysik och engelska 
och sett hur dessa ämnen konstrueras av lärare och elever. Studenterna väljer 
ämne efter en föreställning om ämnets kvaliteter, kvaliteter som ofta har 
maskulin eller feminin laddning. Många utvecklar sedan en ämneslojalitet, som 
kan antingen komma i konflikt med eller förstärkas av könsidentiteten. I fysik 
kan männen definiera sig som "fysiker", vilket är i överensstämmelse med 
könsidentiteten, medan kvinnor ser vetenskapen som endast en del av sitt liv. 
Andra intressen är lika viktiga som fysiken. Kvinnornas konflikt förstärks i ett 
livsperspektiv. Männen ser sig kliva uppför karriärstegen, medan kvinnor är 
smärtsamt medvetna om valet mellan karriär och familj .52 Är det möjligt att vara 
fysiker och kvinna? 

Hur har "sanningen " om flickor konstruerats? 
Varför misslyckas flickor i matematik på högre stadier när de under tidiga 
skolår visat goda prestationer? Denna fråga ställer Valerie Walkerdines 
forskargrupp Girls and Mathematics Unit i samband med s ina studier av flickor 
på låg- och högstadienivå. När de fortsätter sin forskning finner de att flickor 
inte misslyckas högre upp i k lasserna, men att deras framgång bortförklaras.53 
Forsk-ningsproblemet blir därför i stället att förklara varför framgången 
nedvärderas. Valerie Walkerdine och hennes grupp knyter ihop skeendet i 
klassrummet med föreställningar om flickor och matematik som de menar att 
lärarna bär med sig. 

I Walkerdines studie gör lärarna stora ansträngningar att visa att pojkar är 
begåvade och har verklig förståelse. Aktivitet, lek, regelbrytande kan innebära 
bråkighet och besvär för läraren men tas av lärarna som bevis för förståelse. 
Pojkar, men inte flickor, med dåliga resultat beskrivs som om de har 
"möjligheter". Flickors goda uppförande, hårda arbete, hjälpsamhet och nog
grannhet blir tecken på brister. Flickor uppmuntras offentligt för sin prydlighet 
och flit men kritiseras i r ealiteten av lärarna. 

För att förklara nedvärderingen av flickors framgång måste vi ha ett idéhisto-

50 Measor (1983), Measor & Woods (1984). 
51 Thomas (1990). 
52 I en svensk undersökning av teknologer har Leander & Elgqvist-Saltzman (Leander 1992) 

visat att i männ ens framtidsplaner finns inte den koppling mellan familj, barn och arbetsinten
sitet som är karakteristisk för kvinnors planerade "livslinjer". Se även Elgqvist-Saltzman 
(1991). 

53 Bortförklaringarna tar sig t ex uttryck i forskares tolkning av testresultat eller i lärares utsagor 
om elever samt i lärares handla nde i samband me d examina. Lärares nedv ärderingar av flick
ors matematikresultat har visats av Brock-Utne (1982). Spear (1987) fann att flickor och poj
kar bedöms olika på samma prestation i natu rorientering. Pojk ar bedömdes t ex som mer 
lämpade för framtida studier i naturvetenskap. 
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riskt perspektiv, menar Valerie Walkerdine.54 Under diskursen om flickor och 
matematik finns föreställningar och uppfattningar om olika vetenskapliga 
"sanningar", som vi kan kalla tankefigurer.55 Om vi kan se hur dessa 
"sanningar" producerats kan vi också dekonstruera dem. 

Walkerdine tar i sin analys avstamp i upplysningstiden. När den vetenskap
liga revolutionen var fullbordad ansågs det mänskliga förnuftet befriat från för
domar och vidskepelse. Det tänkande och rationella jaget är dock en man. 
Kvinnan står för oförnuftet, en filosofisk doktrin sedan Aristoteles. 

Den filosofiska doktrinen om kvinnors oförnuft kommer så småningom att bli 
till en vetenskaplig "sanning" som fortfarande styr synen på kvinnor och kvin
nors förnuft. I och med Darwins utvecklingslära blir människan del av naturen 
och därmed också objekt för vetenskapen.56 Speciellt blir den kvinnliga naturen, 
kvinnans kropp och själ objekt för den patriarkala vetenskapliga blicken. Den 
gamla filosofiska doktrinen övergår till att bli vetenskaplig "sanning", en natur
lag: kvinnor är av naturen underlägsna männen. 

Denna producerade "sanning" får sociala konsekvenser. Män kan nu utesluta 
kvinnor från offentligt liv och utbildning med argumentet att de av naturen är 
inkapabla att tänka rationellt. Vetenskapen försöker skaffa bevis för naturlagen 
om kvinnans underlägsenhet på samma sätt som man försöker visa den vita 
rasens överhöghet. Olika sätt att mäta hjärnor efterträds av mer sofistikerade 
former av hjärnforskning.57 När detta inte är gångbart blir det kvinnans repro
duktionsförmåga som ställs upp som hinder. Enligt 1800-talets vetenskap gör 
kvinnans kropp henne bräcklig, ytlig, oförmögen till koncentration. Matematik 
och naturvetenskap blir därför onaturliga områden för kvinnan. 

Tankefigurerna om kvinnor som av naturen irrationella, ologiska och passiva 
existerar fortfarande. Valerie Walkerdine menar att flickors framgångar i mate
matik i dag bortförklaras eftersom de ses som stridande mot naturen. Utveck
lingspsykologin, som beskriver det naturliga barnet, har kommit väl till pass 
enligt Girls and Mathematics-gruppens analys. 

Forskarna i gru ppen utgår från att lärare anser sig ha en "sann" kunskap om 
hur god inlärning sker, en kunskap som bygger på Piagets teori om barns ut
veckling och kognitiva processer.58 Denna "sanning" om utveckling undersöks 
av gruppen med u tgångspunkten att den producerats historiskt i en viss kontext. 

54 Walkerdine (198 7); Walkerdine & The Girls and Mathematics Unit (1989). 
55 Begreppet tankefigur är hämtat från Asplund (197 9) och används inte av Walkerdine. Det 

passar dock hennes resonemang. Vi kan ana dessa tankefigurer t ex under titeln (men inte så 
mycket innehållet) i ett sven skt arbete "Smarta pratare och snälla pluggare" (Hyltén 19 89) 
och i innehå llet i ett annat "Vive la difference? A stu dy of sex and schooling" (Emanuelsson 
& Fischbein 1 986). 

56 Hubbard (1979) har analyserat Darwins beroende av sin samtids kvinnosyn. 
57 Hjärnforskningen ha r senare återkommit, nu rörande hjärnans lateralisering el ler betydelsen 

av manliga könshormon (se Bleier 19 84; 1988). Se även not 11 samt kapitel 1, s 13. 
58 Under 20-oc h 30-talen ville pedagoger att barnens förstånd och rationella förmåga skul le ut

vecklas naturligt. Pedagogik en skulle vara barnce ntrerad. Psykoanaly tisk teori gav argument. 
Progressiv pedagogik skulle lämna barnen utan regler ing men samtidigt skulle de observeras 
noga så att de inte utvecklade olämpliga beteend en. I detta klimat som behövde en veten
skaplig pedagogik pa ssade Piagets stadieutvecklingsteori, menar Walkerdine. 
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Den moderna matematikundervisningen, som infördes på femtiotalet, innebär bl 
a att barnen skall lära i egen takt och själva upptäcka regler och mönster. Genom 
att behandla barnen som individer, leda dem via vardagserfarenheter och kon
struktiva lekar kan läraren (eller föräldern) grundlägga deras matematiska tän
kande. Detta är idéer som används oproblematiskt i dag, menar Walkerdine. 
Men, säger hon, det är inte könsneutrala tankar. 

Inom matematiken har länge funnits en distinktion mellan två slags kunskap 
och tänkande. Man talar om basfärdigheter/förståelse, mekanisk 
inlärning/verklig förståelse, drill/begreppsbildning, instrumenteli 
förståelse/relationell förståelse osv. Diskussioner har förts både om vilken 
slags matematik som skall läras ut och om vilken matematik som skall läras ut 
till vilka elever. Sådana diskussioner har implikationer för både klass och kön.59 

"Barnet" utvecklas i en "underlättande miljö", enligt matematikpedagogiken. 
Läraren blir en del av denna miljö. Hon skall vara passiv, stödjande, känslig och 
uppmuntrande till skillnad från det aktiva barnet. Aktivitet är vägen till den 
verkliga förståelsen. Nås sedan framgång i m atematik är det bevis på att barnets 
rationella förnuft har utvecklats. Här kommer enligt Walkerdine problemet med 
flickors framgång! Flickor hotar tanken om den utstakade vägen för det 
naturliga barnet. De tycks lära sig på förbjudna sätt som leder till fel utveckling. 
Alltså kan de inte ha verklig förståelse, deras framgång måste förklaras med att 
de bara lär sig genom att följa regler. Det naturliga barnet på lågstadiet 
genomgår sin kognitiva utveckling, får korrekta begreppsbildningar och uppnår 
verklig förståelse genom lek. När därför flickor arbetar hårt ses det som ett 
tecken på att något är fel. Walkerdine beskriver hur mekanisk inlärning och dess 
relaterade tecken regelföljande, hårt arbete och passivitet tolkas av lärare i 
klassrummet. Walkerdine och hennes medarbetare avser inte att kritisera lärare i 
en enkel mening, vilket är ett viktigt påpekande. De diskurser som lärarna 
använder omger dem när det gäller vetenskap om barn och också i and ra 
kulturella och sociala praktiker och institutioner. 

Walkerdine för analysen vidare med hjälp av distinktionerna arbete/lek och 
mekanisk inlärning/verklig förståelse. Arbete anses inte naturligt för ett barn. 
Det blir därför problem när ett barn når goda resultat genom arbete. Bevis måste 
då skaffas fram på att det verkligen är en motsättning mellan arbete och lek, 
mellan mekanisk inlärning och verklig förståelse. Man måste också avgöra vilka 
som har och inte har verklig förståelse. Det intressanta är, anser Walkerdine, 
hur dessa kategorier bli tecken som leder till olika positioner för flickor och 
pojkar och därmed skapas en "sanning" om flickor och matematik. 

Såväl arvet från upplysningstiden som den moderna pedagogiken bidrar till 
att skapa och vidmakthålla föreställningarna om att flickors framgång i 
matematik är mot naturen. 

59 Pedagogikens implikationer i olika samhällsklasser diskuteras t ex i Walkerd ine & Lucey 
(1989) och i Wa lkerdine (1 988). 
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Genus, kunskap och vetenskap 

Förskjutningen av frågeställningar om flickor och naturvetenskap från Vad är 
det för fel på flickorna? mot Vad är det för fel på naturvetenskapen? har sam
band med den feministiska vetenskapskritiken.60 Filosofen Sandra Harding be
handlar och strukturerar denna kritik i sin bok The Science Question in 
Feminism. 61 

Vetenskapskritik 
Sandra Harding urskiljer fem feministiska forskningsområden. För det första 
studier, som visar på det massiva motstånd kvinnor mött och analyser av kvin
nors villkor inom naturvetenskapen. Dessa studier har stor betydelse, men stäl
ler ofta inte väsentliga frågor som Vilken naturvetenskap? Vilka positioner inom 
naturvetenskapen? Var det lönt att kämpa? Har kvinnors närvaro någon bety
delse?. Den andra formen av vetenskapskritik visar hur biologi och beteendeve
tenskap brukas och missbrukas i sexistiskt syfte. En närbesläktad tredje typ av 
kritik ställer frågor om manlig bias i val och definition av problem, i design och 
tolkning. I dessa två senare områden ryms kritiken mot alla försök att förklara 
kvinnor som biologiskt determinerade att vara underlägsna män t ex i m atematik 
och fysik. 

Den fjärde formen av kritik ges av forskare som sökt efter vetenskapens 
dolda strukturer och symboler genom att läsa vetenskapen som en "text" .62 Sy f
tet är att ifrågasätta naturvetenskapens påstådda värdeneutralitet och avslöja dess 
sociala betydelse, framför allt genom att se på könsmetaforer.63 

För det femte har kunskapsteoretiska studier givit alternativ förståelse till hur 
"föreställningar" {beliefs), grundas i sociala erfarenheter, vilket leder till en dis
kussion om vilka erfarenheter som skall ligga till grund för de föreställningar vi 
upphöjer till kunskap. Feministiska teorier har börjat formuleras om "knowers, 
the world to be known and the process of knowing" som skiljer feministisk teori 
från de senare århundradenas dominanta västerländska tänkande.64 

Utgångspositionerna för den feministiska kunskapsteoretiska kritiken definie
rar Sandra Harding som feministisk empirism, ståndpunktsteori respektive 
postmodernism.65 En ståndpunktsteoretisk position innebär att kvinnor från sin 
underordnade position kan ge en mer objektiv och sann bild av verkligheten. I 
den feministiska postmodernismen ifrågasätts begreppet "kvinna" som universell 
kategori, liksom att vita västerländska medelklasskvinnor alltför länge fått vara 

60 Jag använder här begreppen feministisk forskning och feministisk kr itik, eftersom d et är 
gängse i den anglosaxiska litteratur jag hänvisa r till. 

61 Harding (1986). Se även Harding (1987;1991 ). 
62 Merchant (1983;1984) och Keller (19 83;1985). Se även Easlea (1 983;1986). 
63 Metaforerna är synliga både i historiska texter och i mer nutida sammanhang, som t ex när 

ett "lyckat" atombombsprov rapporteras som "Det blev en pojke". Se Jungk (1957). 
64 Harding (1986) syftar bl a på Fee (1981), som analyserar begreppet objektivitet och på Rose 

(1983), som betonar att forskningen måste involvera hand, hjär na och hjärta . 
65 Begreppet postmodernism används i USA ofta även för det som i Eur opa skul le kallas post-

strukturalism. Se Huyssen (1990). 
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norm för kvinnan. Det finns ingen arkimedisk punkt utifrån vilken vi kan berätta 
"the one true story", samtidigt som vi måste akta oss för en total relativism. 
Enligt Sandra Harding bör en feministisk postmodernism inte släppa kravet på 
att forskningen skall vara emancipatorisk, frigörande. 

Vetenskapssociologen Hilary Rose, själv definierad som ståndpunktsteoreti
ker av Sandra Harding, vill använda begreppet kritisk realism för de båda pro
jekt som Harding kallar empiristiska och ståndpunktsteoretiska.66 Utgångs
punkten är att det finns en verklighet utanför medvetandet, om vilken det är 
möjligt att uttala sig, men vad som uttalas beror av vem som tal ar .67 Rose menar 
att även realister kan se delar av verkligheten som socialt konstruerad och an
vända dekonstruktionen som metod.68 

Kunskapsformer 
Varför talar kvinnliga studenter så ofta om problem med och luckor i sin kun
skap och varför tvivlar de så ofta på sin egen förståelse? Dessa frågor är ut
gångspunkter för psykologen Mary Field Belenkys och hennes medarbetares in
tervjustudie, Women's Ways of Knowing, med kvinnor från olika sociala klasser 
och med olika etnicitet.69 Kvinnornas syn på kunskap överensstämmer inte med 
den utveckling som William Perry beskrivit i sin teori om epistemologisk ut
veckling, vilken huvudsakligen bygger på studier av pojkar och mänjo När 
Perry inkluderar kvinnliga röster är det för att se vad de har gemensamt med 
mäns. De kvinnliga psykologerna vill genom att enbart intervjua kvinnor se, om 
de likt Carol Gilligan kan finna en annorlunda röst, som dittills inte hörts i de 
manliga studierna.71 Forskargruppen identifierar fem olika vägar eller sätt att nå 
kunskap som de kan relatera till kvinnornas erfarenheter av hur de blivit bemötta 
i fam iljen, i olika former av utbildning eller av andra auktoriteter. 

Många kvinnor saknar medvetenhet om sin intellektuella förmåga. De saknar 
egen "inre röst" och upplever yttre auktoriteter som allsmäktiga. Detta leder till 
"tystnad" (silence). En vanlig position är att ta emot och acceptera kunskap ore
flekterat, kunskapen blir "mottagen" (received). Andras röster eller yttre aukto
riteters sanning överväger och det gäller att söka nå upp tilll yttre krav, att vara 
en duktig elev. Auktoritetstron kan existera även när kvinnor blivit medvetna 
om sin förmåga att tänka objektivt och resonera rationellt och t ex börjat behär
ska ett ämnes eller områdes metoder och procedurer. Vi får en procedurkunskap 
eller "mallkunskap" (procedural knowledge). Mallkunskapen kan innebära två 
kontrasterande epistemologiska orienteringar: den ena är baserad på opersonliga 
procedurer i syfte att nå sanningen, dvs åtskild eller "fristående" (separate) 
kunskap. Den andra har däremot sin bas i p ersonernas relationer och i ett om
sorgstänkande och kunskapen blir förenad eller "sammanbunden" (connected). 

66 Rose (1992). 
67 En liknande synpunkt företräder Fo ss-Fridlizius (199 0), som menar att kunskapen om världen 

är social och vetenskapen kan uppnå en mer eller mindre sann bild av världen . 
68 Som exempel tar Rose bl a Ruth Hub bards arbeten. 
69 Belenky et al (1 986). 
70 ibid, s 9. 
71 Se Gilligan (1982). 
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Här talar forskarna om relationen mellan kunskapssubjektet och 
kunskapsobjektet. 

Det fjärde förhållningssättet till kunskap benämnes "subjektiv" {subjective) 
kunskap och innebär att kvinnorna primärt söker att freda sin egen röst. Kvinnor 
med denna syn känner ofta starkt att de "vet", men har inga medel att redogöra 
för sin kunskap inför andra. Om kvinnorna skall kunna tala med "en unik och 
autentisk röst" måste de gå utanför auktoriteternas ramverk och skapa egna 
ramar, de måste integrera det som de intuitivt känner är rätt med den kunskap de 
lärt av andra, dvs konstruera sin egen kunskap. Forskarna talar om 
"konstruerad" (constructed) kunskap. Denna kunskapsväg innebär insikt om att 
all kunskap är konstruerad och att kunskapssubjektet är en del av kunskapen. 

Författarna till Women's Ways of Knowing har endast intervjuat kvinnor och 
menar att de därför endast kan uttala sig om kvinnor, men de utesluter inte att 
män skulle kunna ha samma kunskapsformer. De betonar att "fristående" kun
skap och "sammanbunden" kunskap möjligen är genusrelaterade, men inte 
genusspecifika. 

Tre asymmetriska former av genus 
Sandra Harding menar att en orsak till att vi har haft så svårt att analysera frågor 
om kvinnor/flickor och vetenskap är att vi har en otillräcklig förståelse av be
greppet genus och hur genus konstrueras. Det sociala könet, som alltid framträ
der i ku lturellt och historiskt specifika former, produceras genom tre processer, 
menar Sandra Harding. 

En process är att dualistiska könsmetaforer tillskrivs olika motsatspar, som 
inte har med könsskillnader att göra. Sandra Harding kallar detta symboliskt 
kön. Exempel på, för studien relevanta, motsatspar som förknippas med 
kvinnligt/manligt är svag/stark, passiv/aktiv, natur /kultur, subjektiv/objektiv, 
objekt/subjekt, mjuk/hård, irrationell/rationell, ologisk/logisk.72 

Bland de ord som tillskrivs det kvinnliga passar orden passiv, subjektiv, ir
rationell och ologisk för de av Valerie Walkerdine identifierade tankefigurer 
som ligger under diskursen om flickor och matematik. Denna diskurs är ett ut
tryck för det symboliska könet. Vi ser också att flera av orden i den manliga 
spalten hör samman med naturvetenskap, vilket de kvinnliga orden inte gör. 
Naturvetenskapen är även på ett symboliskt plan maskulin. 

En annan process är att sociala aktiviteter organiseras och det nödvändiga ar
betet delas upp så att det blir möjligt att försvara arbetsdelningen genom att 
appellera till dessa dualismer. Detta kallar Sandra Harding strukturellt kön. Ar
betsdelningen finns både mellan naturvetenskap och andra aktiviteter men också 
inom naturvetenskapen. Arbetsdelningen är dessutom både horisontell och 
vertikal. 

Det är lätt att se exempel inom naturvetenskapen. Kvinnliga kemister och 
biologer är ganska vanliga, men bara på lägre nivå. Kvinnor är mindre ofta fysi-

72 Motsatsparen beskrivs i den sve nska litteraturen t ex av Ekenvall (196 6). Se även Benckert & 
Staberg (1984). 
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ker eller maskiningenjörer. Kvinnor utgör i dag en stor del av läkarkåren, dock 
inte bland högstatusspecialiteter som kirurgi. Bland socialmedicinare och på 
långvårdskliniker är de däremot vanligare. Kvinnor är laboratorieassistenter och 
de var tidigare kartritare innan yrket datoriserades. Kvinnor har de repetitiva 
och monotona arbetena inom naturvetenskapen precis som på arbetsmarknaden i 
stort. 

Den tredje processen är att varje människa formas genom vad som i hennes 
omgivning räknas som lämpligt kvinnligt eller manligt beteende till en socialt 
konstruerad individuell identitet, det individuella könet. 

Dessa tre former av kön varierar historiskt och från kultur till kultur, men är 
alltid knutna till varandra. I alla kulturer är könstillhörigheten central för indivi
den. Dessutom är det som räknas som manligt av högre värde än det kvinnliga. I 
vår kultur är kön en asymmetrisk kategori i tankar och föreställningar, i social 
organisation och i individuellt beteende. 

I den tidigare genomgången av förklaringsmodeller till problemkomplexet 
flickor/naturvetenskap såg vi också att förklaringarna ligger på Hardings tre 
olika nivåer. Sandra Harding menar dock att de som arbetar för att öka andelen 
kvinnor inom naturvetenskap och teknik i all t för hög grad inriktar arbetet på det 
individuella könet. Kvinnors låga representation förklaras med att socialisatio-
nen av flickor gör att de väljer bort naturvetenskap och teknik. Därmed kritise
ras de kvinnliga egenskaper som uppmuntrats av vår kultur men som motverkar 
kvinnors möjligheter inom naturvetenskap och teknik. Receptet blir att flickor 
skall ändras och deras brister skall rättas till. Jämställdhetsarbetet inriktas på att 
få flickor att välja som pojkar. Flickor skall utbyta delar av sin könsidentitet 
utan att motsvarande krävs av pojkar.73 

Men, säger Sandra Harding, det strukturella och det symboliska könet är lika 
stora orsaker som det individuella till att flickor inte vill utveckla de egenskaper 
eller färdigheter som krävs för ett arbete inom naturvetenskap eller teknik. 
Harding menar att så länge inte "emotionellt arbete" eller det "intellektuella och 
manuella arbete" som utförs med barn och i h ushåll blir önskvärda sysselsätt
ningar också för alla män, så kommer inte alla kvinnor att uppfatta 
"intellektuellt och manuellt arbete" inom naturvetenskap eller offentligt liv som 
önskvärda för alla kvinnor. 

Studiens utgångspunkter i sammanfattning 

Jag anser att det är en jämställdhetsfråga att kvinnor får mer inflytande över tek
nik och naturvetenskap, områden som är oerhört viktiga i dagens samhälle och 
som i må ngt och mycket styr våra liv. Detta går inte att åstadkomma enbart med 
kampanjer som inriktas på att ändra flickors och kvinnors beteende, utan är en 
lång och svår process som involverar både flickor och pojkar, kvinnor och män. 
Jag tror att i denna kan en viktig startpunkt vara att studera vad som händer i 

73 Se även diskusssionen om jämställdhetsarbete i kap itel 1. 
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grundskolans naturorientering. 
Jag har vidare uppfattningen att flickor måste ses som aktörer och tillskriver 

inte skolan en enbart reproducerande roll. I mitt arbete tar jag avstånd från bio
logiska förklaringsmodeller och lägger fokus på det socialt, kulturellt och histo
riskt konstruerade könet. Jag vill heller inte se flickor som psykologiskt deter-
minerade att inte intressera sig för naturvetenskap och teknik. Även om flickor 
när de kommer till högstadiet i mångt och mycket är formade så fortgår kon
struktionen av kön under högstadietiden och inte bara då utan under hela livet. 

Sandra Hardings modell att diskutera könskonstruktionen i t re asymmetriska 
former har varit till stor hjälp i mi n förståelse av egna empiriska data. Jag för
söker vidare problematisera begreppet flicka som universell kategori, även om 
jag i vissa sammanhang söker få fram det som förenar flickor och skiljer dem 
från den inte heller enhetliga pojkgruppen. 

Jag anser att jag studerat en verklighet i skolan, men vad jag uttalar om den 
beror på mitt perspektiv. Ett könsperspektiv ger, enligt min uppfattning, möjlig
het att ge en mer trolig bild av situationen inom skolans naturvetenskap än den 
som ges från en mer traditionell "könsneutral" utgångspunkt. Min studie har 
dubbla utgångspunkter, dels menar jag att jämställdhetsarbetet är viktigt, dels att 
en mer kritisk syn på naturvetenskapen och tekniken kan verka frigörande för 
kvinnor och förändrande för skolans naturvetenskap och teknik. 
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Kapitel 3 
Metodfrågor 

Val av metod 

I min undersökning har jag använt såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. 
Jag utgick från det instrument för observation och kategorisering av klass-
rumsinteraktioner som utarbetats i en förstudie, men under arbetets gång blev 
det tydligt att en mera kvalitativt inriktad insats bättre fångar in inte bara elevers 
tankar och känslor inför fysik, kemi och teknik utan även det konkreta skeendet 
i kl assrummet. Datainsamlingen i klassrummet måste omfatta inte bara vem som 
säger något utan också vad och i vilket sammanhang, inte bara det som sker vid 
den offentliga klassundervisningen utan även det som sker mer privat och ord
löst. Det är inte möjligt med förutbestämda kategorier. 

Mitt fältarbete och min databearbetning har inspirerats av flera av de skol
bildningar som finns inom kvalitativ utbildningsforskning. Konkret hjälp för 
uppläggning av fältarbete och intervjuer utgjorde ett par amerikanska hand
böcker om kvalitativ utbildningsforskning och kvalitativ utvärdering.i Den s k 
etnografiska ansatsen i b rittisk utbildningsforskning, företrädd bl a av Burgess, 
Hammersley & Atkinson samt Delamont och Davies visade sig speciellt använd
bar dels för att lyfta fram flickor som aktörer dels för att förhindra en alltför 
enhetlig behandling av flick- eller pojkgruppen.2 Det följer dock inte auto
matiskt att kunskapen om flickor i klassrummet ökar genom användning av etno
grafiska metoder. Också i studier med etnografisk ansats har flickor margina-
liserats eller framställts som objekt.3 

En kvalitativ insats i svensk utbildningsforskning, som haft betydelse för den 
allmänna uppläggningen av mitt arbete är den som utvecklats inom Franke-
Wikbergs utvärderingsgrupp, framför allt deras ambition att inte enbart beskriva 

1 Qualitative Research for Education (Bogdan & Bik len 198 2) liksom Qualitative Evaluation 
(Patton 1980) var till stor nytta. Wilcox (1982) gav en klargörande översikt av den 
amerikanska etnografins tillämpning på utbildn ingsforskning. 

2 Se speciellt de av Burgess (1984; 1985a,b,c) redigerade handböckerna samt Hammersley & 
Atkinson (1983) som framhäver den reflexiva karaktären d v s att all social forskning in nebär 
någon form av deltagande observation med forskaren som huvudinstrument. Davies (1 985) 
menar att etnografi är en speciellt bra metod för att utforska bet ydelsen av kön i klassrum
met eller på and ra arbetsplatser. Delamont ( 1981) tar upp problemet med distanseringen 
som kan vara svår i ett klassrum men kan uppnås genom att kön fokuseras. Se även 
Delamont & Hamilton 1984 samt Measor & Woods 1984. I Sverige diskuter ar Bergl und 
(1985) den etnografiska ansatsen. 

3 Ett exempel Davies (1985, s 87) diskuterar är Willis (1977) som i sin studie av arbetar 
klasspojkar porträtterar flickor som fnittrande sexobjekt, perifer a i förh ållande t ill grabbarnas 
kultur och initiativ. Se även McRobbie 1 980. Liksom i Willis' studie är pojk ar de intressanta 
eleverna i den sv enska Skolklassen som socialt system (Callevaert & Nilsson 19 80). Se kap 
2, not 26. 
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utan också förstå och förklara en utbildningsverklighet.4 Kvalitativa data om 
flickor och försök att infånga helheten i fl ickors liv har insamlats av Harriet 
Bjerrum Nielsen & Kirsten Larsen.5 Deras undersökningsuppläggning där 
flickor ses i bestämda kontext och deras försök att förstå inte bara att flickor har 
få repliker i offentligheten utan också varför, har verkat inspirerande, liksom 
Berners metodkritik av de försök som gjorts att förklara den könssegregerade 
arbetsmarknaden inom tekniska områden.6 

Det nordiska tvärvetenskapliga nätverket HEKLA, som jag tillhör, har haft 
konkret påverkan på mina enkäter och intervjuer . Forskarna i HEKLA betonar i 
sina studier av flickor och kvinnor på olika nivåer i utbildningssystemet en hel
hetsbild, ett inifrånperspektiv samt betydelsen av att sätta in utbildningsskeenden 
i ett långt perspektiv, ett livslopps- och ett generationsperspektiv.7 I min under
sökning har jag försökt förlänga perspektivet bakåt i tiden och även vidga det 
utåt, till livet utanför skolan. 

Sammanfattningsvis har jag valt att göra observationer och intervjuer i natur
lig miljö med mig själv som huvudinstrument och med en flexibel design. En 
förförståelse utifrån ett könsperspektiv, en vilja att via intervjuer förstå infor-
manternas intentioner, tankar och känslor och en strävan att söka samband mel
lan inre och yttre aspekter av klassrummet speciellt med hänsyn till hur genus 
struktureras och strukturerar var grunderna för mitt metodval. Observationer, 
intervjuer och enkäter förutsattes ge ett inifrånperspektiv som belyser inte bara 
klassrummet utan också den verklighet och de strukturer i vi lka skolan existerar. 

Beskrivning av forskningsfältet 

Tillgång till fältet 
Att få tillgång till forskningsfältet är ett problem att ta på allvarß I mitt fall 
gällde det att bli emottagen på en skola och få tillåtelse att göra observationer i 
klassrum och att intervjua elever. Tillstånd måste sökas hos skolledningen men 
också hos de involverade lärarna och eleverna. Jag bad således att få tillträde till 
lektioner i naturorientering och att få det för nästan tre år. Det är mycket att 
begära av lärare. De ombeds släppa in en annan lärare i k lassrummet, inte för 
en, utan för många lektioner under en längre period. En god relation måste byg
gas upp om projektet skall vara möjligt. Lärarna måste känna sig säkra på att det 
är eleverna och inte lärarna som är föremål för studien. En fördel för mig var att 

4 Forskarna ha r med e n reproduktionsteoretisk utgångspunkt utvecklat en ansats som de 
betecknar som "teoriinriktad". De arbetar inom en teoretisk referensram, ett ramverk eller en 
grundstomme, som kan förändras under arbetets gång. Se t ex Franke-Wikberg & Lund gren 
(1980) samt Frykholm & Nitzler (1989). 

5 Bjerrum Nielsen & Larsen (198 5). 
6 Berner (1984). 
7 Steen Pedersen (1984), Elgqvist-Saltzman (19 85;1992), Elgqvist-Saltzman & Ve (198 7). Se 

även kap 1, s 22. 
8 Problematiken diskuteras ingående bå de av Bogdan & Bik len (198 2) och av Hammersley & 

Atkinson (1983). 
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jag sedan tidigare hade kännedom om kommunens skolor och också var känd av 
många lärare. 

Medan lärare kan välja att ta emot i k lassrummet eller inte, har elever inte 
något reellt val. Eleverna i kommunens skolor är genom lärarutbildningen vana 
vid människor som lyssnar på lektioner varför observationsdelen inte sågs som 
något problem. Däremot måste varje deltagande elev ges möjlighet att vägra 
svara på frågor. Diskussion med andra ungdomar pekade dock mot att eleverna 
kunde förväntas vara positiva, då elever ofta ser det som viktigt att någon intres
serar sig för dem. 

Ett annat problem var den praktiska tillgängligheten. Tiden, framför allt det 
första året, medgav inte stort spelrum för förflyttningar till en annan skola. Det 
måste gå att komma dit ganska snabbt. Därtill skulle de observerade klassernas 
lektioner i naturorientering och mina egna lektioner inte överlappa. 

Den skola jag valde, som jag här kallar Nordskolan, låg på ett rimligt av
stånd från den skola där jag undervisade. Jag visste sedan tidigare samarbete att 
skolans studierektor, som vid den tidpunkten fungerade som rektor, var positiv 
till att skolan deltar i pedagogiskt utvecklingsarbete. Han var också intresserad 
av att problemställningen flickor, naturvetenskap och teknik belystes. Bland de 
lärare i naturorientering som denna höst skulle ta emot årskurs 7 fanns tre, två 
kvinnor och en man, som var villiga att ta emot mig. Jag hade tidigare i ol ika 
sammanhang haft kontakt med alla tre. 

Valet av lärare styrde valet av klasser. Skolan hade fem paralleller i å rskurs 
sju och de tre lärarna undervisade i två av dessa. Min ursprungliga tanke var att 
följa en eller två klasser. Genom den organisation skolan hade av undervis
ningen i naturorientering blev det två grupper med från början vardera 16 
elever. De två ovan nämnda klasserna slogs ihop och fördelades på tre grupper, 
så att en grupp bestod av elever enbart från den ena klassen, en annan av elever 
från den andra klassen och en grupp av elever från båda klasserna. Vilka som 
skulle gå i bia ndgruppen avgjordes slumpmässigt. Att följa alla tre grupperna 
var av tidsskäl inte möjligt medan en grupp bedömdes vara alltför lite, varför 
två av dessa grupper valdes. Här gjorde jag mitt enda egentliga val, utöver 
skolan, nämligen att följa de två grupper i v ilka eleverna kom från en och 
samma klass. Dessa grupper har jag kallat för F- respektive P-gruppen.9 Den 
grupp jag inte följt men någon gång nämner kallas PF-gruppen. 

Ytterligare ett problem var hur mycket om studiens syfte jag skulle berätta 
för de deltagande lärarna och eleverna. Jag ansåg att studien i re lation till 
lärarna måste bedrivas så öppet som möjligt. Lärarnas samverkan var helt nöd
vändig och de borde då också veta vad som var syftet med s tudien. De måste 
också vara säkra på att studien inte skulle fokusera dem och deras metoder. Det 
var delvis ett annat problem när det gäller eleverna, varför jag föredrog att 
undanhålla dem studiens fokusering på flickor. Min avsikt var alltså att vara så 
öppen som möjligt mot lärarna och skolledningen men att eleverna inte skulle ha 

9 I F-gruppen var flickorna större delen av datainsamlingen flest till antalet och i P-grup pen var 
antalet pojkar al ltid större än antalet flickor. 
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tillgång till hela syftet, d v s att i ett avseende skulle studien vara "sluten". 
Bogdan & Biklen diskuterar valet mellan "öppen" och "sluten" forskning och 
väljer bort den slutna mer offensiva stilen och vill använda vad de kallar 
"kooperativ stil".io Burgess, som diskuterar frågan om "öppen" eller "sluten" 
forskning i anslutning till ett eget forskningsprojekt, menar att dikotomin 
"öppen"/"sluten" är för enkel.n All forskning är "sluten" i någon mening och 
den som arbetar på fältet måste kontinuerligt ta beslut i etiska frågor oavsett om 
forskningen är "öppen" eller "sluten". 

Skolan 
Nordskolan är en femparallellig högstadieskola som ligger i ett av stadens yt
terområden. Eleverna kommer från de två mellanstadieskolor som finns i upp
tagningsområdet. Nordskolan byggdes i slutet på sextiotalet. Hela området 
byggdes upp på 1960- och 1970-talen samtidigt med att universitetet - och kom
munen - expanderade. Ungefår en tredjedel av bostäderna är i småhus, mestadels 
radhus. Befolkningen, ca 7500 personer, har relativt låg medelålder. Medelin
komsten är både för kvinnor och män högre än genomsnittet i kommunen. 

Huvuddelen av de boende har sina arbetsplatser utanför området, många på 
universitet. Hälften av de ca 1500 arbetsplatser som finns i området är inom of
fentlig service, en fjärdedel inom industri och resterande huvudsakligen inom 
handel samt bank- och försäkringsväsende. 

Lärarna 
De lärare, två kvinnor och en man, som från början involverades i projektet 
hade alla full kompetens och lång lärarerfarenhet. Det var lärare med goda rela
tioner till elever, lärare som var engagerade i sitt arbete och som också under 
många år arbetat som handledare. Deras undervisning ligger inom den svenska 
traditionen för naturvetenskapliga ämnen. Sjukdom gjorde att en av de två 
kvinnliga lärarna ersattes i åk 8 med en annan kvinnlig lärare och i åk 9 därtill 
också med en manlig lärare. 12 En kort period i åk 7 deltog en lärare i verk
stadsteknik, samt vid några tillfållen lärarkandidater och vikarier. 

Undervisningen i n aturorienteringsämnet var uppdelad på ämnena biologi, 
fysik, kemi och teknik och betyg gavs i dessa ämnen i årskurserna 8 och 9. Den 
obligatoriska tekniken var uppdelad mellan verkstadsteknik, fysikteknik och 
kemiteknik. De olika ämnena lästes efter ett saxningsschema, så att eleverna inte 
hade mer än två av ämnena samtidigt. 

För att underlätta läsningen av det följande anges namnen på lärarna i de 
olika ämnena och grupperna i tabell 1. Lärarnas namn är fingerade. De båda 
grupperna kallas som nämnts F-gruppen och P-gruppen. När årskursen anges 
blir beteckningarna 7F o s v. 

10 Bogdan & Bikle n (1982, s 121). 
11 Burgess (1985, s 144). 
12 De två sistnämnda lärarna hade inte lika lång erfaren het som de tre första och den manliga 

läraren hade inte ful l kom petens för stadiet. 
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Tabell 1. Undervisande lärare i olika ämnen, grupper och årskurser. 

F-gruppen P-gruppen 

Årskurs 7 Anita (bi,ke) 
Olle (fy) 
Paul (te) 

Berit (bi,fy,ke) 
Paul (te) 

Årskurs 8 Anita (bi,ke) 
Olle (fy) 

Monica (bi,fy,ke) 

Årskurs 9 Anita (bi,ke) 
Olle (fy) 

Monica (bi,ke) 
Erik (fy) 

Eleverna 
De båda undervisningsgrupperna bestod från början sammanlagt av 32 elever, 
16 i vardera gruppen. Antalet elever varierade under årens lopp, men ingen 
grupp hade vid något tillfälle mer än nitton elever. Tabell 2 visar antalet elever 
under olika tidsperioder, samt orsaken till variationerna. Fjorton flickor och 
sexton pojkar har hela tiden tillhört någon av grupperna. Elevernas fingerade 
namn anges i bilaga 1. 

Informationen till eleverna gavs en av de första dagarna i åk 7 samtidigt med 
den första enkäten. Jag bad att få vara med på deras lektioner och dessutom 
ställa frågor till dem både muntligt och skriftligt. Jag förklarade sanningsenligt 
att jag intresserade mig för deras attityder till och intressen inom naturvetenskap 
och teknik, att jag trodde det fanns samband med vad man gjorde utanför skolan 
och därför ville fråga dem också mer allmänna saker. Ingen information skulle 
gå till lärarna och vid projektets avrapportering skulle de vara anonyma. Däre
mot nämnde jag inte att projektet skulle fokuseras på flickorna. Troligen upp
fattade de inte situationen som om de hade någon reell möjlighet att säga nej, 
men huvuddelen av eleverna var positiva till projektet. 

Under de följande åren fick jag flera gånger förklara vad jag gjorde både 
enskilt och i grupperna, speciellt i P -gruppen. Så småningom insåg åtminstone 
några flickor bl a på grund av ett tidningsreportage att mitt huvudintresse gällde 
flickor. Detta kan eventuellt ha gjort dem mer benägna att ta upp frågor om 
könsskillnader i i ntervjuerna. 



49 
Tabell 2. Antalet flickor och pojkar i de båda grupperna under de tre läsåren, 

samt antalet elever som hela tiden hört till någon av grupperna. 

7F 7P 8F 8P 9F 9P 7-9 

Flickor 8 7 10i 63 105 6 14 

Pojkar 8 9 92 10* 76 10 16 

Totalt 16 16 19 16 17 16 30 

1. Två flickor från andra skolor tillkom. 
2. En pojke från annan skola tillkom. 
3. En flicka fick anpassad studiegång under läsåret. 
4. En pojke tillkom från PF-gruppen. 
5. En av de nytillkomna flickorna flyttade, en tillkom från annan skola. 
6. Den i åk 8 tillkomna pojken flyttade, en pojke fick gå om åk 8. 

Instrument och datainsamling 

I det här avsnittet redovisas och motiveras de datainsamlingstekniker jag pre
senterat; observationer, intervjuer och enkäter. 

Observationer 
Ett antal överväganden ligger bakom valet av metod.13 Observationerna kan 
göras enligt ett förutbestämt kodsystem, med hjälp av bandinspelning eller med 
enbart observatören som instrument, dvs genom observatörens fältanteck
ningar. Observatören kan vara deltagande eller inte i skeendet. I valet av obser
vationsmetod har jag dragit nytta av mitt tidigare arbete men också tagit intryck 
av framför allt Sarah Delamont och hennes medarbetare.14 En tidig inspirations
källa var Harriet Bjerrum Nielsen, som i en diskussion av pedagogiska vardags
beskrivningar poängterar betydelsen av forskarens glasögon och hennes möjlig
het att därmed synliggöra strukturer. 15 

Ett förutbestämt kodsystem med enkla kategorier som vem som får frågan 

13 Lundgren (1979, s 152-158) har en ingående genomgång av systematiska klassrumsstudier 
med sikte på unde rvisningsprocessen, som visar problemets komplexitet. 

14 Se Delamont (1 981 ;1 983), Delamont & Hamilton (1984), Galton & Delamont (19 85). 
Speciellt intressant är att Galton, som mest arbetat med strukturerade observationer i 
samarbetet med Delamont fann metoden med fältanteckningar överlägsen när kön 
fokuserades. 

15 Bjerrum Nielsen (1 985). 
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eller vem som ställer frågor ger effektivt kunskap om klassrummet. Det kan ge 
möjlighet till enkel kvantitativ behandling av elevernas interaktioner med läraren 
och vara ett bra hjälpmedel att hänga upp analysen av övriga data på. I en studie 
som inriktar sig på elevernas agerande måste dock ett sådant kodsystem fungera 
på individnivå. En nackdel med systematiska observationsscheman är att de of
tast inte tar hänsyn till kontext i tid och rum när data samlas in och endast kan 
beskriva det öppna observerbara skeendet. 16 Etnografen söker istället problema-
tisera det som sker. Även om man börjar med en förförståelse vet man inte vilka 
aspekter som är viktiga. 

Frågan om observatören skall ta tekniken till hjälp har inget entydigt svar.17 
Det beror på målet med studien. Mycket detaljerad information kan erhållas ge
nom videoinspelning, men det kan vara störande, är kostsamt och tidskrävande. 
Bandinspelningar kan ge säker information om vad som sägs i k lassoffentlighe
ten, förutsatt att interaktionerna sker relativt ordnat. Däremot fångar de inte vad 
som i övrigt sker i k lassrummet, varken vad som sägs i mindre grupper, eller 
icke-verbala händelser och synintryck. Bandinspelningar är, liksom fria anteck
ningar, selektiva. De kan aldrig ersätta observatörens närvaro och noteringar. 
En kombination av anteckningar och inspelningar är möjlig, men fördelar måste 
vägas mot nackdelar. 

Den lösning jag valde var en kompromiss byggd dels på vad som var möjligt 
inom de givna ramarna och dels på mina tidigare erfarenheter. Den tid som var 
tillgänglig, framför allt under det första året, bedömdes inte räcka till att både 
göra ett tillräckligt antal observationer och att bandinspela dem med efterföl
jande transkription. Studiens longitudinella karaktär och dess syften gjorde att 
jag prioriterade flera icke så detaljerade observationer i stäl let för få detaljerade. 
Jag var angelägen att fånga synintryck och stämningar, informella interaktioner 
likaväl som de mer offentliga frågorna och svaren. 

Observationerna gjordes med hjälp av ett formulär (se bilaga 2) som kon
struerats för den tidigare nämnda klassrumsstudien.18 Detta baserade sig i sin tur 
på ett enkelt schema som användes i GIST-projektet.if GIST-formuläret innehöll 
kolumner för avprickning av frågor till läraren, från läraren samt elevkommen
tarer. Kön markerades. Judith Whyte, som ställde formuläret till mitt förfogande 
påpekade att det inte var till mycket nytta utan den anteckningskolumn som 
också fanns. 

Formuläret ändrades så att det fungerade på individnivå.20 Detta formulär ger 
observationer som är en kombination av strukturerade och fria observationer. 
Vem som får frågan, själv frågar eller kommenterar antecknas, vilket medför att 

16 Kategoribunden teknik kan dock kombineras med subjektiva intry ck varv id hänsyn ta s till 
kontext. Se Franke-Wikberg & Johansson (1975, s 153f). 

17 Se Delamont (1984), Hammersley & Atkinson (1983) och Callevaert & Nilsson (19 80). 
18 Staberg (1983). 
19 Se kapitel 2, not 19. 
20 Formuläret kompletterades från början med bl a flera frågekategorier. Dessa tillkom eftersom 

formuläret konstruerades tillsammans med Kje ll Gisselberg, som var intresserad av elevers 
frågor (se Gisselberg 1991). Gisselberg frångick sedan formuläret i sin fortsatta forskning 
och jag valde att enda st använda de övergripande kategorierna. 
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en kvantitativ bearbetning blir möjlig. Samtidigt kan observatören teckna ned 
det som sägs och det som syns. En sådan nedteckning kan inte bli fullständig, 
men fullt tillräcklig för att forskaren vid analysen ska kunna följa lektionen, sär
skilt som en detaljerad analys av språket inte eftersträvas. De fria fältanteck
ningarna går med hjälp av formuläret lätt att kombinera med de mer struk
turerade. 

Så länge jag som forskare arbetar med formuläret är jag självklart inte delta
gande. Deltagande observation är heller inte möjlig för en äldre person i ett 
klassrum. Det går inte att låtsas vara elev. Risken för att allt för mycket identi
fiera sig med eleverna är därmed också liten. En vanlig kritik mot etnografiska 
projekt är att forskaren "goes native". Att helt gå in som lärare är inte heller 
möjligt då det inte skulle ge tillräcklig tid till observationer och dessutom redu
cera möjligheterna att bygga upp förtroendefulla relationer till eleverna.21 Det 
var också önskvärt att så långt som möjligt undgå lärarperspektivet. Att å andra 
sidan vara enbart observerande försämrar möjligheterna till kontakt med infor-
manterna, eleverna. 

Lösningen blev att följa två strategier. Under klassundervisningen, när lära
ren interagerade med hela gruppen, följde jag formuläret och under andra for
mer av skolarbete var jag deltagande som hjälplärare ock fick notera efter lek
tionernas slut. Min roll växlade på så sätt mellan lärarens och forskarens, men 
alltid med forskarens perspektiv i tan ken. 

Vid klassundervisningen placerade jag mig längst bak i kl assrummet och 
kunde därmed iaktta även sådant som inte var synligt från katedern och därmed 
lättare distansera mig från lärarrollen. En annan vinst med positionen längst bak 
i kla ssrummet är att den medför möjligheter att notera när offentliga skeenden 
inte syns eller hörs tydligt i den bakre delen av rummet. Att anteckna under lek
tionen är en legitim och normal sysselsättning som inte är störande eller upp
seendeväckande. Vid laborationer och annat icke lärarstyrt arbete är situationen 
en annan. Jag anpassade mig då till situationen och gick runt assisterande ele
verna, framför allt flickorna. Min närvaro i kl assrummet blev då snarare en till
gång för eleverna än ett störande moment och det gav mig möjlighet att infor
mellt prata med eleverna. Vid sådana tillfällen var det inte naturligt att notera 
varför anteckningar gjordes så snart efter lektionen som möjligt. Observations-
tillfällena framgår av bilaga 3. 

Det kan tyckas svårt att växla mellan forskarens roll och lärarens. Bogdan & 
Biklen menar att läraren genom sina erfarenheter och sin självuppfattning har ett 
speciellt perspektiv skilt från forskarens.22 Jag menar att risken är större om 
läraren försöker forska i samma klass som hon undervisar. Min uppfattning är 
att det gått att klara växlingen i det här fallet. 

Min avsikt var att observationerna skulle göras med regelbundna intervall 
och ungefär fyra gånger per termin och grupp. Observationerna skulle dessutom 
fördelas ungefär lika på ämnena fysik/fysikteknik och kemi/kemiteknik med nå-

21 Se t ex Bogdan & Bikl en (19 82, s 57) resp Bal i (1 985, s 45). 
22 Bogdan & Bikl en (19 82,.s 40). 
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gon observation också på verkstadstekniken. Enligt denna plan skulle det bli 
totalt cirka 48 observationer. Verkligheten blev dock en annan då skolans plane
ring inte stämde med min eller yttre händelser påverkade. Helt oförutsedd var t 
ex den konflikt på arbetsmarknaden som drabbade skolorna i slutet av vårtermi
nen 1986, studiens första år. Andra avbräck berodde på friluftsdagar, skriv
ningar eller sjukdom. Saxningsschemat, efter vilket elevernas lektioner fördelas 
på olika ämnen inom naturorienteringsblocket var begränsande likaså lärarnas 
handl edningsuppgifter. 

Antalet hela observationer blev 39, 20 st i F-gruppen och 19 i P-gruppen. 
Fördelningen över terminerna är inte jämn. Det observerade antalet fysiklektio
ner, inklusive fysiktekniken, är 23 och kemi/kemiteknik-lektionerna är 15. En 
lektion teknik i verkstaden är observerad. Att fördelningen på fysik och kemi 
blivit ojämn är logiskt då den avspeglar arbetsplanen. Av dessa 39 lektioner är 
33 observerade med hjälp av det formulär som tidigare beskrevs. Från sex lek
tioner finns endast fria anteckningar, då dessa lektioner inte hade någon struktu
rerad klassundervisning. Dit hör den enda observerade 
verkstadstekniklektionen, samt fyra lektioner som leddes av lärarkandidater eller 
vikarie. 

En ytterligare anledning till reduktionen av antalet observationer var att den 
tid jag hade till mitt förfogande var otillräcklig för en så pass optimistisk plan. 
Visserligen fick jag studiens andra och tredje år mitt eget lärarschema anpassat 
efter de observerade klassernas, vilket underlättade. Men varje observation 
krävde inte bara den tid som själva lektionen tog och tiden för transporterna dit 
och tillbaka. Anteckningarna måste renskrivas och kompletteras i nära anslut
ning till besöket, vilket tog längre tid än själva observationen. Det blev nödvän
digt att nyttja den flexibilitet som metoden ger och skära ner det planerade anta
let observationer. 

Jag bedömer dock antalet observerade lektioner som tillräckligt. Det skedde 
inte så stora förändringar över tid att det var nödvändigt att besöka klasserna så 
många gånger per termin som antagits från början. Snarare upplevdes lektio
nerna periodvis som mycket lika varandra. 

Ett ur metodisk synpunkt mer intressant problem är att alla händelser och fö
reteelser inte kan observeras eller noteras. Det är inte möjligt att få med allt som 
sker. Målsättningen, att studera hur flickor och pojkar handlar i k onkreta situa
tioner och söka finna vilken betydelse flickor ger det som sker, medför att själva 
lektionsförloppet måste registreras men att flickornas agerande fokuseras. 

En selektion sker och en tolkning kan inte undvikas. Datainsamlingen är be
roende av forskarens perspektiv och hellre än att söka eliminera forskarens eller 
observatörens betydelse bör denna betydelse erkännas som en positiv faktor. 
Detta är centralt i forskning utifrån ett kvinnoperspektiv. 

Intervjuer 
Den kvalitativa forskningsintervjun görs för att få kunskap om något som inte 
direkt kan observeras så som tankar, känslor eller händelser som inträffat tidi
gare eller på annan plats. En öppen intervju kan i pri ncip göras på tre sätt; den 
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informella konversationen som är helt utan styrning, en intervju med hjälp av en 
checklista på områden som skall täckas och en standardiserad intervju med frå
gor som noggrant formulerats före intervjun och där frågorna är de samma till 
alla informanter. Bo Eneroth skiljer på samspel, samtal och intervju, dvs han 
använder ordet intervju enbart för den mer standardiserade intervjun.23 

Det helt öppna samtalet bedömdes inte som lämpligt. Målet var att få kun
skap om vissa givna aspekter av flickornas skolliv och en öppen konversation, 
som i och för sig säkert kunde ge intressanta synpunkter skulle kunna missa 
stora delar av den önskade informationen. 

Att standardisera frågorna bedömdes också som olyckligt. Det skulle inte gett 
möjlighet att ta hänsyn till olika personligheter eller till informanternas varie
rande förmåga att uttrycka sig. Utvärderingsgruppen vid Pedagogiska institutio
nen i Um eå menar att den teoretiska referensramen inriktar arbetet mot relevanta 
frågeområden.24 En öppen intervju som behandlade vissa på förhand givna om
råden användes således. Denna motsvarar vad Eneroth kallar samtal men ute
sluter inte att ett samspel i En eroths mening kan äga rum. Jag vill innan jag re
dogör för hur samtalen lades upp citera några forskares synpunkter som haft 
betydelse för uppläggningen. 

I Rostadprojektet ställer Inga Elgqvist-Saltzman samman intervjudata från 
olika tillfällen med annat biografiskt material i livshistorier.25 Stor vikt läggs 
inom projektet vid att relatera utsagor vid olika intervjutillfällen till tidsanda och 
social kontext. I sin rapport från Rostadsprojektet, Rostadlärarinnan som kul
turbärare, beskriver också etnologen Tordis Dahllöf 1987 intervjun som ett 
samtal, men ett samtal där intervjuaren bör hålla sig själv i bakgrunden.26 Inter
vjuaren är alltid medspelande, men bör i första hand inrikta sig på att lyssna. 
Anette Steen Pedersen, en av forskarna i H EKLA-projektet, har i et t jämställd
hetsprojekt intervjuat kvinnor och skriver också om betydelsen av att kunna 
lyssna.27 Det är endast när man lyssnar som man blir klokare. 

Andra kvinnoforskare har påpekat att intervjuaren är en informationskälla för 
den intervjuade som också influeras av forskaren.28 Intervjuer med elever, be
tydligt yngre än forskaren eller med personer av motsatt kön är andra problem 
som diskuteras.29 Skillnader i k ön och ålder, men också i kulturell bakgrund 
eller social klass är begränsande faktorer. Det etnografiska främlingsskap som 
då uppstår kan emellertid bli en styrka genom att fenomen som är självklara 
inom gruppen kan uppmärksammas av en utomstående. En manlig forskare il
lustrerar denna tes med att beskriva sin egen förvåning inför flickors skobyte 
med säsong, ett fenomen som en kvinnlig forskare skulle funnit självklart och 
aldrig frågat om.so 

23 Patton (1980, s 197) samt Eneroth (198 4, s 94). Se även Kvale (19 84). 
24 Hult (19 90, s 7). 
25 Se not 7. 
26 Dahllöf (1987, s 83). 
27 Steen Pedersen (1984). 
28 Oakley (1981, s 41) samt Griffin (1985, s 101). 
29 Ball (1985, 30f); Davies (1985, s 85) samt Measor (1985, s 58). 
30 Relaterat av Davies (1985, s 86). 
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Samtliga citerade författare framhäver betydelsen av att förtroendefulla rela

tioner byggs upp. Denna betydelse var ett av skälen till att jag inte började in
tervjua, eller samtala, förrän jag tillbringat avsevärd tid i klassrummet. Det 
första samtalet, som genomfördes med grupper om tre elever gjordes utan band
spelare i avsikt att avdramatisera situationen. Senare användes dock bandspelare. 
Som nämnts tidigare var vissa frågor eller teman givna på förhand (se bilaga 4) 
men samtalen fick i övrigt löpa fritt beroende på vad eleverna tog upp eller 
dröjde vid. 

Samtalen fördes vanligen med två elever åt gången, några gånger med en 
ensam elev och några gånger med tre elever. Oregelbundenheten berodde på 
kamratrelationer, på elevers frånvaro och på strategiska skäl i syfte att vinna tid. 
Skälet till att intervjuerna inte skedde enskilt var till en del en fråga om tillgäng
lig tid. Men det finns också en styrka med gruppsamtal genom att informanterna 
då kan finna intervjusituationen mindre främmande och ansträngd.31 Eleverna 
kan lättare övervinna sin blyghet och de kan hjälpas åt att erinra sig episoder 
eller tankar. Dock förekom det att någon i gruppen hade svårt att bli hörd, vilket 
då vanligen speglade elevens beteende i k lassrummet. En annan nackdel kan 
vara att eleverna håller inne med information inför klasskamrater. Min uppfatt
ning är att detta oftare förekom i pojkgrupper, speciellt i grupper om tre. 

Under planläggningen av studien diskuterades om endast flickorna skulle in
tervjuas då deras åsikter skulle fokuseras. Jag beslöt att intervjua alla elever. 
Det finns en risk att flickorna jämförs med en tänkt pojke om inte pojkarna 
också får säga sin mening eller att forskaren tillskriver pojkarna egenskaper eller 
åsikter de inte har.32 Relationen mellan flickor och pojkar blir heller inte synlig 
utan att pojkarnas åsikter får komma fram.33 Min relation med pojkarna hade 
därtill blivit ansträngd om inte de också fått bli intervjuade. 

Genomförandet av intervjuerna stötte på praktiska svårigheter. Svenska sko
lor har ofta inga platser för enskilda samtal, inte heller den här aktuella skolan. 
Jag fick använda lärarnas preparationsrum eller arbetsrum, vilket innebar att 
samtalen ofta inte kunnat genomföras utan störningar. Eleverna var ofta intres
serade av att bli intervjuade, dock under förutsättning att det skedde på lektions
tid. Det kan inte uteslutas att det för en del elever var möjligheten att slippa en 
lektion som lockade. De lektioner som kom ifråga var matematik- eller natur-
orienteringslektioner på vilka de i p rojektet engagerade lärarna undervisade. 
Lärarna kunde eller ville inte släppa eleverna på vilka lektioner som helst och 
det krävdes en del planering för att få till stånd alla samtal. 

Tidpunkten för intervjuerna och de intervjuade eleverna anges i bilaga 5. In
tervjuernas längd varierade från 30 till 60 minuter beroende dels på elevernas 
talförhet och dels med tiden till förfogande. 

Tanken var från början att samtala med alla under vart och ett av de tre åren. 
Denna plan gick om intet under det första läsåret. Vid slutet av åk 7 hade samt-

31 Påpekas av Hammersley & Atkinson (1983, s 121). 
32 Denna synpunkt framfördes av socialantropolog Gunilla Bj erén vid HEKL A-konferensen i 

Oslo, 1 9 jan 1 985. 
33 Detta påpekar Davies ( 1985, s 91). 
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liga elever utom en pojke i F- gruppen intervjuats, men endast några få i P-grup-
pen. Den förut nämnda arbetsmarknadskonflikten hade viss del i detta faktum 
men det var inte hela förklaringen. Tidsfaktorn var mer avgörande och en flexi
bilitet blev åter nödvändig. 

Lösningen blev att låta pojkarna delta i två intervjuer och flickorna dessutom 
ytterligare en gång, en extra gång i anslutning till valet i åk 9. Denna sista gång 
intervjuades flickorna vanligen tre och tre. Ytterligare ett extra gruppsamtal 
gjordes i åk 8 med flickorna i P-gruppen i anslutning till ett seminarium om 
flickor, naturvetenskap och teknik till vilket jag ville ha alldeles färska syn
punkter. 

De flesta eleverna lät sig villigt intervjuas.34 Många frågade mig redan när 
jag kom i trappan om det inte var deras tur nu. Talförheten varierade dock 
starkt. Flickornas beteende vid intervjuerna överensstämde med deras agerande i 
klassrummet. De som var mest aktiva i k lassoffentligheten var också de som 
hade mest att säga vid samtalen. Undantag var en flicka, som sällan sade något 
inför klassen men som var mycket meddelsam vid intervjuerna. Detta förhål
lande innebär att jag fått den mesta information från mindre än hälften av flick
orna och mer information från de flickor som har framgång i skolan än från dem 
som inte har det. Alla flickor var dock mycket positivt inställda och ville gärna 
informera. Men några flickor var blyga och respektfyllda.35 Det var samma 
flickor som var tillbakadragna i k lassrummet. 

Flickornas beteende i offentligheten avspeglade således deras sätt vid inter
vjuerna. Med pojkarna förhöll det sig annorlunda. Det gäller i och för sig också 
för dem att några svarar för den mesta informationen. Men en stor skillnad var 
att det i m ånga fall inte fanns någon överensstämmelse mellan beteendet i k lass
rummet och beteendet vid intervjun. En av de mycket dominanta pojkarna som 
agerade enligt tuffhetsnormen i klassrummet var privat lätt att tala med, åtmin
stone i åk 7. Andra tappade totalt målföret och eller angreps av hysteriska 
fnissanfall. Pojkar, som hade låg status i pojkgruppen, var ofta lätta att tala 
med. 

Jag transkriberade själv de bandade intervjuerna. Det var en ekonomisk nöd
vändighet men också en strategi. Att skriva ut intervjuerna är mycket tidskrä
vande men det innebär att analysen påbörjas. Intervjuerna återupplevs, tonfall, 
pauser, skratt eller fniss, blir tydliga på ett sätt som inte är möjligt om banden 
transkriberas av en annan person. Men den begränsade tidsramen räckte då inte 
till tre samtal per elev. Datamängden blev ändå omfattande. 

34 I årsku rs sju intervjuades alla i F -gruppen med undantag av en pojke. Denna pojke var ofta 
frånvarande, varför det inte blev något lägligt tillfälle. Vid s lutet av höstterminen i åk 8 var 
samtliga elever i P- gruppen intervjuade. Under vårterminen i åk 8 intervjuades alJa i F -grup-
pen ytterligare en gång och under hösten i åk 9 hela P-gruppen. En po jke som tillkom under 
åk 8 i P -gruppen (efter det att intervjuerna genomförts) vägrade delta i sa mtal i åk 9. En 
pojke som var mycket ointresserad av att samtala under intervjun i åk 8, slapp delta i n ågon 
intervju i åk 9. 

35 Även Griffin (1985, s 99) har sådana erfarenheter. 
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Frågeformulär 
Observationerna och intervjuerna utgör studiens viktigaste data. De komplette
rades med enkäter främst av tre skäl. 

Genom att fråga eleverna om barndom, fritidsintressen, favoritämnen och 
framtidsplaner kunde perspektivet vidgas från skolan och no-ämnet. Detta gjor
des i början av varje termin med likartade men ej identiska formulär (se formu
läret för åk 7 i b ilaga 6). I avsikt att förlänga perspektivet bakåt gjorde jag också 
ett försök att använda en variant av den "livslinjemetodik" som utvecklats av 
Inga Elgqvist-Saltzman och som är en frågeteknik använd i flera studier i 
HEKLA-projektet.36 Livslinjemetodiken är ett försök att få en helhetsuppfatt
ning av vuxna kvinnors utbildning och arbete i et t livsloppsperspektiv. 
"Livslinjefrågan" var inte användbar på mina 13-åringar. Jag prövade i stället att 
ge dem en "minilivslinje", dvs jag gav dem en tidsaxel på vilken de uppmana
des att pricka in viktiga händelser i deras liv. 

Det var vidare önskvärt med en fylligare information om elevernas åsikter 
om ämnena och de olika momenten än den som erhölls genom observation av 
lektioner eller samtal. I slutet av varje hösttermin tillfrågades de därför om vad 
de funnit speciellt intressant eller särskilt svårt. De fick då ge förslag själva 
(bilaga 7) och ombads därvid att inte svara med "fysik" eller "kemi" utan för
söka svara mer detaljerat. Vid dessa tillfällen fick de också frågor om yrkespla
ner m m. 

Det tredje skälet var en önskan att kunna jämföra med internationella resul
tat. I litteraturen om flickor och naturvetenskap finns "listor" över ämnesområ
den som tilltalar flickor respektive pojkar.37 Dessa listor är uppgjorda genom att 
flickor och pojkar tillfrågats vad de vill lära sig mera om. Jag ville alltså se om 
det flickor och pojkar i den här studien var intresserade av överensstämde med 
vad flickor och pojkar i andra länder sagt sig intresserade av. En total 
jämförelse skulle i och för sig aldrig vara möjlig, eftersom ämnesområdena inte 
överensstämmer men det borde vara möjligt att se på inriktningarna i stort 
framför allt med utgångspunkt från Barbara Smails arbete (se kap. 2). 
Frågeformulär gjordes upp dels efter läroböckernas indelning, dels efter vilka 
experiment eleverna gjort och gavs till eleverna i slutet av varje årskurs. 
Formuläret i åk 7 var mer detaljerat än det i åk 9 (bilaga 8). 

Frågeformulären gavs i b örjan och slutet på terminerna. Tidpunkterna hade 
inverkan på bortfallet. I slutet kunde flera elever vara frånvarande för att sedan 
inte återkomma till skolan. Även om de återkom var det inte säkert att de fick 
enkäten. Vid flera tillfallen var jag på grund av arbete med den egna undervis
ningen oförmögen att själv svara för att enkäten fylldes i. Lärarna som hjälpte 
mig hade många andra bestyr vid terminssluten. Också av dessa skäl blev det 
bortfall av några elever. 

Svarens kvalitet varierar kraftigt, men variationen säger också något om ele
verna. Vissa elever svarar mycket kortfattat eller hoppar över vissa frågor . Den 

36 Se t ex Elgqvist & V e (1987) och Elgqvist-Saltzman, Bjerén & Sundström-Feigenberg (1991). 
37 Se Benckert & Staberg (1988), Lie & S j0berg (1984) samt Smail (1984). 
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förut nämnda "minilivslinjen" var det många som lämnade obesvarad. Några 
sade att den var svår att besvara. Andra kan ha tyckt att frågan var för privat. 

Med undantag för livslinjefrågan anser jag inte att bortfallen har någon bety
delse för analysen. Frågeformulären är ju mer ett komplement till huvuddata 
som är intervjuerna och observationerna. Livslinjefrågan har jag trots bortfallen 
bearbetat för åk 7. Tillräckligt många hade besvarat den och svaren gav intres
sant kunskap om flickors och pojkars olika prioriteringar. Frågan kanske kunde 
introducerats på annat sätt eller presenterats vid ett eget tillfälle och därmed 
getts mer tyngd. 

Kompletterande information 
Den interaktiva datainsamlingen kompletterades med uppgifter om elevernas 
betyg, deras praktiska yrkesorientering och deras familjebakgrund. Informella 
samtal fördes också med lärarna. 

Skolan har möjlighet att antingen ge betyg på hela naturorienteringsblocket 
eller i varje ämne för sig. I den här aktuella skolan ges betyg i varje ämne. Det 
första betyget får eleverna vid slutet på höstterminen i åk 8, varefter de får betyg 
var och en av de resterande tre terminerna. Kopior av betygskatalogerna har 
ställts till mitt förfogande med hjälp dels av SYO-konsulenten dels av skolans 
expedition. 

En förteckning över de arbetsplatser som skolan kan använda för praktisk yr
kesorientering samt uppgifter om de enskilda elevernas praktik kompletterade de 
samtal som fördes med eleverna rörande denna s k "PRAO". Här fick jag aktiv 
hjälp av skolans SYO-konsulent. 

Jag har inte velat fråga eleverna om deras familjebakgrund, men ändå önskat 
skaffa någon information. Mycket kom fram spontant i intervjuerna. I övrigt har 
jag använt mig av uppgifter från skolkontoret och av telefonkataloger. Kom
pletterande information erhölls från lärarna. 

Under höstterminen i årskurs 7 samtalade jag med elevernas mellanstadielä
rare. Avsikten var dels att få dessa lärares syn på eleverna och arbetsklimatet i 
de två klasserna på mellanstadiet dels att få någon kunskap om elevernas famil
jebakgrund. Dessa samtal bandades inte. 

Informella samtal hölls kontinuerligt med de i k lassen undervisande lärarna i 
samband med observationerna och intervjuerna. Dessa samtal var spontana och 
utan avsikt att lärarnas åsikter skulle registreras. Det låg inte i studiens syfte att 
analysera lärarnas åsikter om eleverna. Snarare låg det i m itt intresse att inte bli 
påverkad av lärarnas syn på eleverna. I faltnoteringarna finns dock korta anteck
ningar om dessa samtal och det går inte att säga att jag är helt opåverkad av 
lärarnas åsikter. 

Viss hjälp med uppgifter om elevernas bakgrund erhölls från klassförestån
darna. Samtal fördes också med SYO-konsulenten rörande allmänna och lokala 
problem med elevernas praktiska studieorientering. 
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Bearbetning av data 

Ett problem som först måste lösas var hur hänsyn skulle tas till att elevgruppens 
sammansättning skiftar. Lösningen måste bli skiftande och redovisas därför i 
varje enskilt fall. När klassrumsinteraktionerna presenteras måste de elever som 
bokstavligen befinner sig i k lassrummet analyseras. Men när en jämförelse görs 
över tid kan endast de elever medtas som funnits i någon av grupperna hela 
datainsaml ingstiden. 

Den beskrivning som görs av eleverna vid studiens start omfattar när det 
gäller familjebakgrund och intressen de elever som då börjar i åk 7. 

Bakgrundsdata 
Problemet var familjebakgrunden. Jag valde att dela in eleverna efter föräldrar
nas utbildning så som denna avspeglas i deras yrken. Vidare skiljde jag ut de 
flickor och pojkar i vars familjebakgrund det fanns naturvetare eller tekniker i 
avsikt att jämföra en sådan bakgrund med u tfallet av gymnasievalet. 

Med högre utbildning menar jag någon form av postgymnasial utbildning. Då 
jag i vissa fall endast känner faderns yrke har jag utgått från detta och vilken ut
bildning som krävs. Den första tanken var att skilja på dem som hade enbart 
obligatorisk skola eller realskola och dem som gått vidare till gymnasium. Men 
då skolsystemen skiftat under de år dessa föräldrar vuxit upp kan det vara svårt 
att avgöra vad som är gymnasieutbildning och vad som inte är det och därför har 
jag valt att översätta till dagens system. En frisör eller telemontör har då en 
gymnasieutbildning medan det inte är nödvändigt att en snabbköpskassörska 
eller en busschaufför har det. Troligtvis har ingen av dem högskole- eller uni
versitetsutbildning. Indelningsmetoden ledde grovt sett till en uppdelning på 
mentala och manuella arbeten.38 

Denna indelning av eleverna använder jag mig av vid diskussionen framför 
allt av gymnasievalet men också beträffande klassrumsinteraktioner och 
intressen. 

Kvantitativa observationsdata 
Med hjälp av observationsformulären har medelantal frågor till, frågor från och 
kommentarer från varje elev beräknats. Medelvärdena är uppdelade på ämne och 
klass, omräknade till 80-minuters lektioner och sammanställda i tabeller.39 

Trots att medelvärden beräknats behandlas dessa data som rangordnade och 
icke-parametriska metoder bedömdes lämpliga.4o. Orsaken är bristande kvalitet 
så till vida att medelvärdena bygger på olika antal lektioner, olika långa kateder
genomgångar och också på viss osäkerhet vid själva observationen. Speciellt kan 
det ifrågasättas om de enstaka observerade lektionerna (fy 9F, ke 7P och 9P) kan 
ligga till grund för beräkningar. Samtal med lärare och elever och inte minst min 

38 Två gymnasieingenjörer blev problem vid indelningen. Jag valde att placera dem i gr uppen 
med högre utbildning, d v s att utgå ifrån att de har mentala arbeten. 

39 Jag har således antagit att antalet interaktioner är proportionellt mot lektionstiden. 
40 Henriksson 1992. 
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egen kunskap om elevernas interaktioner förvissade mig dock om att dessa lek
tioner var representativa. 

Eventuella förändringar genom åren för flickor respektive pojkar har analy
serats med hjälp av Friedmans två-vägsvariansanalys. Med Kruskall-Wallis en-
vägsvariansanalys har eventuella skillnader inom elevgrupper beträffande olika 
typer av interaktioner studerats. De båda undervisningsgrupperna har behandlats 
var för sig p g a den stora olikheten mellan dem. Dessutom har hela gruppen 
flickor jämförts med hela gruppen pojkar. 

Intervjudata och kvalitativa data från observationer 
Även om analysen av intervjuer och observationer påbörjats under datainsam
lingen kvarstod merparten av analysarbetet när fältarbetet avslutats. Den analy
tiska uppgiften, att tolka och ge mening åt det insamlade materialet, är kompli
cerad men kan, enligt Bogdan & Biklen, underlättas genom att brytas ner i sta
dier. Jag har följt deras handfasta råd i syfte att bättre kunna handskas med den 
stora datamängd studien gav upphov till .41 
Alla data, observationer och intervjuer lästes flera gånger i avsikt att få fram 
återkommande ämnen, regelbundenheter och mönster. Ord och fraser som re
presenterar dessa mönster och ämnen fick bli kodkategorier, redskap att sortera 
data. Alla intervjuer och observationer numrerades varefter materialet gicks 
igenom ytterligare en gång till och kodades. Koderna skrevs i marginalen till
sammans med numreringen. Materialet kopierades, kopiorna klipptes i delar i 
enlighet med kodningen och fördelades efter kod. Det blev ett antal mappar, 
med påskrifter som fysik, kemi, teknik; räcka upp handen, prata rätt ut, ängslan 
och läxor, ansvar, förstå. Sedan återstod att arbeta igenom de olika ternana, re
flektera över dem i förhållande till den teoretiska ramen och organisera materia
let till en förhoppningsvis läsbar bok. 

Redovisning av data 
Data redovisas i figurer, tabeller och bilagor, i form av citat och sammandrag av 
intervjuer och observationer. Jag har valt att föra merparten av de kvantitativa 
resultaten till bilagor, t ex ligger den statistiska analysen enbart i b ilageform. 

I utdragen av intervjuer och i ci tat har jag inte korrigerat elevernas språk. Jag 
anser att elevernas röster blir tydligare om deras speciella uttryck finns ograve
rade även om de är grammatikaliskt felaktiga eller dialektala. Jag tror inte de 
skall vara svåra att förstå. Ett kännetecken på dialekten är att sista stavelsen på 
verb eller adjektiv slopas. Eleverna kan t ex säga "jag tyck" i stället för "jag 
tycker" eller "barnslig" i stället för "barnsliga". 

I utskrifterna har jag betecknat pauser med tre punkter, ..., och uteslutning, 
som saknar betydelse för sammanhanget med inramade punkter, /.../. Elevernas 
kodnamn anges i citat och intervjuer. I (intervjuaren) anger mina yttranden. 

41 Bogdan och Biklen (1982). 



60 



RIODISKA SYSTEMET 



62 

Kapitel 4 
Olika världar 

Jag vet inte!...I å ena sidan lockar det. Det man ser i lektionssalarna, det 
tycker jag definitivt inte om. Att sitta pä en fysik- eller en no-lektion över
huvudtaget, det är en typ av no för mig. Men om jag däremot tänker på 
mina släktingar och föräldrar, deras arbetsplats och sånt där... det är 
någonting helt annat. Det är liksom två helt skilda världar, det finns inget 
samband där. Det finns inte det! (Sara åk 8) 

Saras utsaga om två helt skilda världar får illustrera detta kapitel som behandlar 
elevernas hembakgrund och fritidsintressen, i H ennes svar på frågan om hon kan 
tänka sig att arbeta med naturvetenskap eller teknik som vuxen illustrerar att inte 
bara skolan präglar elevernas uppfattning om naturvetenskap eller teknik. Saras 
uttryck "skilda världar" gäller naturvetenskapen i och utanför skolan men får 
symbolisera även de skilda världar som flickor och pojkar lever i och också de 
skilda världar som grundas genom föräldrarnas utbildningsnivå. Alla elever har 
inte samma förutsättningar att bli intresserade av eller framgångsrika i ämnet 
naturorientering och utan kunskap om flickors och pojkars liv utanför klass
rummet kan inte skeendet i k lassrummet förstås.2 

Elevernas familjebakgrund 

Föräldrarnas utbildning 
Föräldrarnas yrken och utbildningar spänner över hela utbildningsfältet. Det 
finns föräldrar som endast har folkskola och det finns flera med höga akade
miska examina. Antalet elever som har minst en förälder med högskoleutbild
ning är stort och återspeglar befolkningssammansättningen i en universitetsstad. 
Många universitetsanställda bor i up ptagningsområdet till Nordskolan. 

Familjerna har kategoriserats efter högre och lägre utbildning. Med lägre 
utbildning menar jag att ingen av föräldrarna har postgymnasial utbildning. 
Spridningen i de båda grupperna, vilka jag kallat F och P, illustreras för årskurs 
7 i tabell 3 och figur 1.3 

1 Dahlgren (1987) beskriver hur e levernas agerande på de olika scenerna, hemmet skolan och 
fritiden, hänger samman både med kön och socialklass och att budskapen från de olika sce
nerna kan vara motstridiga. Bjurman (1981) visar på skillnader i fr itidssysselsättningar mellan 
socialgrupper. Se även Ekerwald (1983). 

2 Elevernas egen erfarenhet av låg- och mellanstadiet är andra viktiga faktorer, som jag i st ort 
sett dock saknar kunskap om. Andra studier har visat på könskillnader i lä rar-elevkontakter 
och på pojkdominans. Se Bjerrum Nielsen & L arsen (1985), Einarsson & Hu ltman (1984), 
Kaller (1990), Staberg (1983), Wernersson (1977). 

3 Motiveringen för beteckningarna F och P ges i ka p 3, s 47. 
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Totalt är det en övervikt flickor i gruppen med hög föräldrautbildning, 
medan pojkarna dominerar bland dem vars föräldrar har låg utbildning. Dess
utom finns inom gruppen med högre utbildning differenser, som slår olika för 
flickor och pojkar. Sju flickor har fäder med höga akademiska positioner medan 
endast två av pojkarna har fäder med samma eller motsvarande status. Både 
bland de hög- och lågutbildade förekommer splittrade familjer, dock oftare i 
gruppen med låg utbildning. Flickor och pojkar kommer i ungefär samma ut
sträckning från splittrade familjer. 

Tabell 3. Eleverna i åk 7 fördelade efter kön, undervisningsgrupp och 
föräldrarnas utbildning. 

Flickor Pojkar Totalt 

Grupp F P F P 

Högre 4 5 0 6 15 

Lägre 4 2 8 3 17 

Totalt 8 7 8 9 32 

Sammansättningen av elevgrupperna F och P skiljer sig väsentligt.4 I F-gruppen 
dominerar flickor i antal, i P pojkar. F-flickorna har en annan familjebakgrund 
än F-pojkarna. I P har de flesta eleverna, både flickor och pojkar, föräldrar med 
högre utbildning. I båda grupperna finns några flickor vars fäder har höga aka
demiska examina och/eller tjänster, fyra flickor i P och tre i F. 

Anna och Sara, två högstatusflickor i F-gruppen, är medvetna om betydelsen 
av familjebakgrunden, vilket kommer fram bl a i en diskussion i åk 7 om ambi
tioner. Flickorna säger att de satsar högt, högre än de flesta och menar att det är 
något som de har från familjen. Flickorna diskuterar vid ett tillfälle familjens 
betydelse just beträffande naturvetenskapen. Kapitlets inledande citat, som är 
hämtat från detta samtal, kontrasterar mot Evas erfarenheter. Eva, också från F-
gruppen, beskriver hur det är i en familj där mamman enbart har folkskola och 
vill stödja sin dotter: 

Mamma brukar hjälpa mig, ja men det är ju klart, hon kan ju inte hjälpa 
mig med engelskan och sånt för hon är alldeles för gammal, hon har bara 

4 F-gruppen är en lägre medelstatus grupp medan P-gruppen är en högre medelstatus grupp 
enligt Ammans & Jönssons (1985, s 19) kategorisering av skolklasser. 
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gått sju år i skolan, sä hon har inte lärt sig någon engelska. Men hon 
brukar förhöra mig sä dära och dä kan jag ju stava och då behöver jag ju 
inte säga uttalet/.../med matten så kan jag inte få någon hjälp, vi har 
kommit alldeles för långt...mamma förstår ingenting av det. Med SO:n 
går det väl så där... (Eva åk 7) 

Eva säger inget om naturorienteringsämnet men att hon inte kan få någon hjälp 
med det följer av hennes uttalande. Anna och Sara har däremot goda möjligheter 
att få hjälp och stimulans. Detta visar klart omöjligheten i at t betrakta flickorna 
som en enhetlig grupp.5 

F-gruppen P-gruppen 

Antal Flickor 

9 -

7 -

6 -

Pojkar Flickor Pojkar 

Föräldrar med 
högre utbildning 

Föräldrar med 
lägre utbildning 

5 -

4 -

3 -

2 -

1 -
0 -

Figur 1. Fördelning av elever med hög- resp lågutbildade föräldrar. 

Det är också väl känt att elevernas sociala bakgrund har stor betydelse för deras 
skolgång och att skolan reproducerar samhällets maktförhållanden. I Segregation 
och svensk skola visar Göran Arnman & Ingrid Jönsson hur organisatoriska och 
pedagogiska uppdelningar åstadkommer skilda utbildningsvägar för elever från 
olika sociala skikt.6 De menar att också skolans inre arbete förstärker processen. 
Arnman & Jönsson problematiserar och fokuserar inte kön, men de visar på 
skillnader inom flickgruppen beträffande t ex olika former av tillval på 
högstadiet. 

Mina data visar tydligt att skillnaderna mellan flickor måste belysas och att 
socialklass och kön samspelar. 

5 Se kap 2, s 31. 
6 Arnman & Jönsson (1985). 
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Naturvetenskap och teknik är manliga områden 
Förutom familjebakgrunden i form av högre eller lägre utbildning har jag under
sökt om det finns matematiker, naturvetare eller tekniker i familjen. Tabell 4 
visar antalet flickor och pojkar vars fader har tekniskt/naturvetenskapliga? 
respektive andra yrken. Jag har valt att synliggöra att det är mannens yrke efter
som det endast finns en kvinna i den kategorin.8 

Tabell 4. Eleverna i åk 7 fördelade efter undervisningsgrupp, kön samt faderns 
yrke, uppdelat på tekniskt/naturvetenskapliga och andra. 

Flickor Pojkar Totalt 

Grupp F P F P 

Te/na 3 2 2 4 11 

Andra 5 5 6 5 21 

Totalt 8 7 8 9 32 

Ungefär en tredjedel, 11 av 32, av papporna tillhör den tekniskt/naturveten
skapliga sektorn. Av intervjuerna framgår dessutom att flera pappor som har 
andra yrken ändå är intresserade av teknik. Fyra flickor har en pappa som är 
matematiker, naturvetare eller ingenjör. Dessa flickor tillhör således alla grup
pen med minst en högutbildad förälder. Ingen av pojkarna har någon förälder 
som är naturvetare eller tekniker på hög akademisk nivå. Däremot finns det flera 
av pojkarnas fäder som är ingenjörer eller tekniker eller intresserade av teknik. 

En av flickornas mammor tillhör denna sektor. Naturvetenskap och teknik är 
tydligt manliga domäner i föräldragenerationen. Detta är i överensstämmelse 
med samhället i övrigt och en aspekt av arbetsdelningen mellan kvinnor och 
män. 9 

7 Hit har jag också räknat matematiker. 
8 I den familj där mamman har ett yrke inom naturvetenskapen tillhör pappan samma sektor, 

varför tabellen skulle se likadan ut även om uppdelningen var gjord med grunden "minst en 
förälder" är naturvetare/tekniker. 

9 Se SCB (1986;1990). 
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Det olönade arbetet är ett kvinnoområde 
En annan viktig skillnad mellan kvinnor och män i föräldragenerationen rör för
delningen av det olönade hemarbetet. Mycket få av mödrarna har arbetat heltid 
under barnens hela uppväxttid. Men nu, när barnen går på högstadiet, har alla 
mammor någon form av lönearbete. Många mödrar har tillämpat kombinations
strategier, varit hemma när barnen var små, ibland i kombination med dagbarn, 
gått ut och in i y rkesarbete eller växlat mellan heltid och deltid. Detta är vanligt 
kvinnobeteende. 10 

Nästan samtliga flickors mödrar var hemma eller arbetade deltid när flick
orna var små. Nu på högstadiet har de yrken inom undervisning, vård och ser
vice. Den bild av kvinnors arbete, lönat och olönat som förmedlas till flickorna 
är entydig. Kvinnor har huvudansvaret för det olönade arbetet i hemmet och 
kvinnors lönearbeten innebär ofta arbetsuppgifter som påminner om det olönade 
arbetet. 

I de familjer där minst en förälder har hög utbildning har mannen oftast 
högre och ibland mycket högre position i arbetslivet än kvinnan. Det framgår av 
intervjuerna med flickorna att kvinnorna i flera fall uppenbart har underlättat 
mannens karriär genom att ta på sig ansvaret för hemarbetet. Det gäller framför 
allt de familjer där fadern har ett högstatusyrke. Denna typ av parbildning före
kommer framför allt i flickornas familjer. I ett par fall har kvinnan mycket lägre 
status än mannen. Mera vanligt är kombinationer av föräldrayrken som 
lektor/speciallärare, lektor/adjunkt, docent/kurator. Båda föräldrarna har hög
skoleutbildning, men faderns utbildning är högre än moderns.'i 

Flickor, i vars familj ingen förälder har högre utbildning, har med ett un
dantag mödrar som antingen är ensamstående eller mödrar som ändå har tagit på 
sig huvudansvaret för hemmet. 

Elevernas intressen och erfarenheter 

När flickorna och pojkarna beskriver vad de helst gör på fritiden syns tydliga 
skillnader, men också vissa likheter, mellan könen. Likheterna ligger framför 
allt i att både flickor och pojkar håller på med idrott i någon form och att för 
flickor såväl som pojkar är det viktigt att vara med kompisarna på fritiden. 
Familjebakgrunden framträder genom att barnen med högutbildade föräldrar 
deltar mer i organiserade aktiviteter, som musiklektioner, orkesterspel eller 
olika former av sport. 

10 Kvinnors livsmönster diskuteras i t ex Elgqvist-Salzman (1992), Elgqvist-Salzman & V e 
(1987), Elgqvist-Saltzman et al (1991) samt i SC B (1984). Se även Sundin (1988, s 111-
114). 

11 Jmfr Haavind (1985), som beskriver den relativa underordningen i d et moderna paret. Kvin
norna rör s ig ut i ar betslivet för att där inta underordnade positioner medan männen varken 
rör s ig mot familjen eller trappar ner yrkesverksamheten. Se även Kelly et al (1982), som på
pekar att budskapet från hemmet beträffande kvinnligt/manligt kan vara motsägelsefullt. 
Samtidigt som otraditionella utbildningsval uppmuntras kan arbetsfördelningen i h emmet vara 
könsstereotyp. 
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Sedan kommer skillnaderna. Pojkarna tar upp datorer, Tekniklego och andra 
tekniska saker. Fiske är ett annat intresse pojkar nämner. Flickorna skriver ofta 
att de läser och att de lyssnar pä musik. Att rita, spela något instrument och att 
spela teater förekommer också. 

Tekniska leksaker 
Fyra flickor, Johanna, Anna, Sara och Malin berättar att de har eller har haft 
verktyg från den manliga sfären, experimentmaterial eller mekaniska leksaker. 
Johanna berättar om en hammare medan de andra tre har mer omfattande erfa
renheter: 

Samla växter tycker jag är ganska roligt och pressa och så där. Jag har 
ett litet herbarium hemma. I och för sig, jag har "Den lille elektrikern " 
hemma. Ja, fastän...hm...jag är inte så bra på det. (Anna åk 7) 

Jag vet inte, något kanske Meccano och sänt där./.../jag har hållit på lite 
med sånt där och peta och plocka sönder saker och tyckte det var jätte-
skojigt/.../. (Sara åk 7) 

Jag hade en verktygslåda/.../. Vi ( min syster och jag) hade ett stort 
legotåg vi kunde köra med./.../ Vi fick en (elektroniklåda) i julklapp för 
något år sedan, en stor låda med en massa sladdar och massa motstånd 
och sånt...fast...vi höll väl på med den där lådan... Sen fick den vara där! 
/.../Det var pappa som köpte. (Malin åk 7) 

Anna tycks ha kvar ett visst intresse för experiment medan Sara och Malin talar 
i im perfekt. Lego har de flesta flickorna haft men det var bara Malin som fort
satte till Tekniklego. Maria, som har två äldre bröder, menar emellertid att hon 
aldrig haft något Lego utan gjort det som "småtjejer brukar göra...det var ju 
dockor och sånt där.. .hoppa hopprep och såna där grejer". 

Bland pojkarna finns däremot entusiaster för mopeder och traktorer, 
Tekniklego och kemilådor. Åtta pojkar nämner sådana ting och några berättar 
detaljerat: 

Jag har haft en sån här a "Chemistry Fair"/.../ den innehåller en massa 
kemikaliska grejer och sen handbok på det man skall göra /.../du ska 
jämföra med den svenska ...alltså i och för sig var det svensk hand
bok... men den version som finns nu/.../hur som helst den innehåller fem 
olika grejer medans den andra innehåller 20-30. (Karl åk 7) 

Under ett samtal i åk 7 förklarar Krister vad som finns i Tekniklego och berättar 
sedan om sina andra intressen: 

Ja, jag brukar hålla på med elmotorer. Men det blir väl mest bara 
tjabbel. Jag har haft sönder tre sty eken. /.../Jag är ganska intresserad av 
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såna härna, det finns ju såna hära lådor man kan köpa/... /men det är som 
fi ådrande kopplingar så du kan bygga tjuvlarm/.../ allt möjligt kan man 
bygga./.../ Det är lite dyrt. Men det finns ju såna där små... det är bara 
ungefär som ett kretskort och så är det...följer det med ett motstånd, kret
sar och allt möjligt sånt. Så löder man fast det/.../. (Krister åk 7) 

I årskurs 8 säger sig Krister ha vuxit ifrån Tekniklegot, men teknikintresset 
finns kvar. Martin berättar i samma årskurs att han kör scooter och traktor hos 
sin morfar och att han skjuter luftgevär. Krister har moped, vilket också Mikael 
och Gustav har. Kurt säger att han skall inte skaffa moped, utan EPA-traktor. 

Några pojkar berättar att de ser tekniska program på TV och läser tekniktid
ningar. "Jag tittar på TV. Och så läser jag en hel del...fakta om motorer och så 
där, motortidningar, en massa gamla exemplar och så ", berättar David i nian. 

Det är dock inte alla pojkar som "mekar" eller har "lådor". Stefan säger i 
åttan att "det var väl när man var tre år man fick en sån " och Hans säger "jag 
har ingen moped, jag kan inte meka, jag kan inte det, så det är ingen idé jag 
köper nån. " 

Intresset för datorer finns hos flera pojkar redan i år skurs sju. Det är mest 
spel som attraherar. De mest dataintresserade talar mycket om olika datormär
ken och konkurrensen mellan pojkarna är tydlig. I åttan nämner fem pojkar att 
de har egna datorer. Tre av dem sysslar med programmering. Endast en av 
dessa fem pojkar har högutbildade föräldrar. 

Fyra av flickorna säger sig ha tillgång åtminstone tidvis till datorer genom 
sina föräldrar, men ingen av flickorna visar någon större entusiasm. I motsats 
till pojkgruppen hör samtliga flickor som har tillgång till datorer hemma i gr up
pen med högutbildade föräldrar. Föräldrarna, eller snarare fäderna, kan ta hem 
en dator från arbetet eller också har man en egen hemma. Malin, som också fått 
legotåg och elektroniklåda har haft tillgång till en dator hemma under hela hög
stadiet, men har inte blivit intresserad. Lena inser att man kan så bli fascinerad 
av dataspel att man glömmer bort tiden. De spel som intresserar henne är 
idrottsspel: 

Data, det blir faktiskt att man blir sä där. Jag har haft hem en data 
ibland, då. Men alltså så, om man börjar spela så vill man fortsätta och 
få bättre, bättre och bättre...då kan man ju sitta skitlänge. Man glömmer 
bort tid och allting...och vad man skulle göra egentligen/.../.(Lena åk 8) 

De skojar också om Roger och Karl: 

Klara: Men alltså sen...Roger och Karl...dom vill aldrig sluta. 
Annika: Dom är datorfixerade. 

I stort sett är flickorna ointresserade och undrande över vad man skall ha datorn 
till: 
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Jag vet som inte vad man skall ha den till. Då blir det bara att man sitter 
inne och ugglar. Det är bara nyhetens behag/.../.(Eva åk 8) 

I årskurs nio är flickorna fortfarande ointresserade, kanske mer än förut. Det 
som får dem att ta avstånd är bl a den fixering de menar att de datorintresserade 
har. Det finns inget "lagom" intresse. Antingen håller man på eller så gör man 
det inte, menar Ulrika. Johanna menar att hon inte "skulle kunna sitta sä där, 
flera år, va, helt insatt i dom där". Spelen har de tröttnat på. Det finns inte 
några spel som ger så mycket, tycker Lena i n ian. Klara berättar att många spel 
går ut på att döda och dem tar hon avstånd från: 

Liksom vi har ju en dator, men det är ju som bara...det är så otroligt 
många spel man har så det blir liksom för mycket. /.../ Vissa är att man 
klarar sig genom labyrinter...men det är som oftast...att det är nån som 
skall döda en...men liksom vissa spel är verkligen inriktade på att döda 
och så skjuta...men /.../jag tar inte såna spel för jag tycker inte dom ger 
så mycket. (Klara åk 9) 

Det instrumentella intresse som pojkarna har finns inte hos flickorna, inte heller 
inriktningen på tävling, som gör att spelen fortsätter att locka pojkarna. Klyftan 
mellan datorintresserade och andra växer under högstadiet. De intresserade poj
karna tycks ägna sig allt mer åt datorerna medan flickornas intresse snarast är 
mindre i nian. Det är som Ulrika säger, att antingen håller man på eller också 
inte. Flickorna kan inte tänka sig att begränsa sig så som ett dataintresse kräver. 
Som Klara säger, flickorna är "inte lika fixerade vid en grej". 

När flickorna tillfrågas om tekniska eller mekaniska leksaker eller sysselsätt
ningar förefaller de finna det självklart att flickor inte sysslar med sånt. Klara 
säger i sjuan att hon "sitter inte och experimenterar hemma" och Johanna tycker 
i åttan att "Man har ju så mycket annat att göra". Annika tycker i samma dis
kussion att tanken är rent komisk. Aldrig att man skulle det./.../Hihi, sitta 
hemma och kolla ljudvågor i" "Åh, Gud sä tråkigt!" fyller Lena i. 

På frågan om pojkarna genom sina fritidssysselsättningar blir bättre i fysik t 
ex svarar Lena i sjuan: 

Som t ex dom (lärarna) frågar vad olika slags grejs heter och så där som 
man inte vet om...då ...kanske...eller...då vet kanske en del killar vad det 
är. (Lena åk 8) 

I åttan tror hon att pojkar är säkrare eftersom "dom ju har hållit på med motorer 
och sån't där". Annika däremot tror, åtminstone i sjuan, att det är bara i b örjan 
pojkarna är mer framgångsrika, "men sen då lär man ju sig. I fall man villi" 
Klara ser det inte som något problem om pojkarna skulle vara bättre i fysik, 
kemi och teknik: 

Men vi kanske kan väl mer på något annat område då/.../ Ja, men alltså 
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vi är kanske inte lika fixerade vid en grej utan varierar. (Klara åk 8) 

Flickor och pojkar talar på skilda sätt om de tekniska leksakerna. Flickorna tar 
på ett självklart sätt avstånd från att att syssla med naturvetenskap eller teknik på 
fritiden. Det är bara Anna som visar någon entusiasm för naturvetenskap på fri
tiden och då egentligen mest för biologi. De andra betraktar naturvetenskap och 
teknik som något som hör till skolan eller till pojkarnas värld. Har de haft den 
typen av leksaker var det långt tidigare. Redan i årskurs sju anser de sig ha vuxit 
ifrån dem. Datorerna lockar inte heller. 

De fyra flickor som berättar att de fått tekniska leksaker har välutbildade för
äldrar, framför allt har papporna hög utbildning och tre av dem har arbete inom 
matematisk/naturvetenskaplig sektor. Pojkar som talar om dessa leksaker har 
både hög- och lågutbildade föräldrar, även om det finns en tendens till att de 
med högutbildade föräldrar har mer exklusiva hobbylådor eller datorer. Fäderna 
i dessa familjer är inte nödvändigtvis tekniker. 

Det finns pojkar som inte ägnar sig åt teknik eller naturvetenskap på fritiden. 
Men det finns inte några flickor som har dessa intressen, trots att det finns några 
föräldrar, eller snarare pappor, som velat stimulera dem till naturvetenskapliga 
eller tekniska intressen. Pojkar har en annorlunda fritid än flickor och skillnaden 
avspeglar arbetsdelningen mellan könen, på så sätt att naturvetenskap och teknik 
hör till männens värld. 

Flickor tycker andra sysselsättningar är roligare. Alla berättar att de läser 
mycket böcker. 

Elevernas bokval 
Eleverna ombeds i början av varje årskurs att ange sin favoritbok.12 Några näm
ner flera titlar, andra ingen. Pojkar svarar ofta med genrer eller författare i stä l
let för boktitel. Tabell 5 visar en sammanställning av elevernas favoritböcker i 
årskurs sju uppdelad efter elevernas kön och familjebakgrund.13 Jag anger bok
valen så som eleverna skrivit. Sammanställningen ges i bo kstavsordning efter 
titlar, författare eller genrer. Några böcker har nämnts av flera flickor eller poj
kar i samma kategori. 

Skillnaderna mellan flickors och pojkars bokval är tydliga och illustrerar väl 
att flickor och pojkar lever i ol ika världar. Familjebakgrunden finns också 
synlig i bokvalen. 

Flickorna med högutbildade föräldrar läser vuxen-, ungdoms- och barnboks
klassiker, moderna problembehandlande ungdomsböcker, populära historiska 
skildringar och andra roliga, romantiska eller spännande berättelser. De före
faller vara allätare. 

1 2 Se bilaga 6. 
13 Elevernas bokval är u tförligare behandlat i en C-uppsats från pedagogiska institutionen, 

"Relationer - huvudsak för flickor men bisak för pojkar" (Eriksson 1991 ). 
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Tabell 5. Eleveraas bokval i åk 7. 

Flickor Pojkar 

N = 9  N = 6  
Högre Bill-böcker Narnia 
utbildning David Copperfield Robin Hood 

Den långa vägen hem Varulvarna 
Den oändliga historien 
Det nya hemmet Spillane 
Godnatt Mister Tom Tolkien 
Grottbjörnens folk 
Hästarnas dal Deckare 
Killbaciller 
Peters barn 
Peters valp 
Se upp för vampyren 
Simmarflickan 
Solens dotter 
Unga kvinnor 
Tordyveln flyger i skymningen 
Vem tar hand om Pepita? 
Våra vänner från i fjol 
Vår sista sommar 

Gamla böcker 
Spännande och roliga böcker 

N = 7  
Lägre Kitty böcker 
utbildning Lyckan är av glas 

Min hemliga dagbok, 
Adrian 13 3/4 

Resan till St Petersburg 
Ronja Rövardotter 
Svarta hingsten (hela serien) 
Tordyveln flyger i skymningen 
Vildrussen 

N= 11 
Den långa vägen hem 
Det nya hemmet 

Alfred H:s böcker 
Deckare 
Mysterier 
Rymd 
Rysare 
Science Fiction 
Skräck 
Tre deckares serie 
Tvillingdeckarna 
Äventvr 
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Den andra flickkategorin har en mer begränsad läsning, men även de läser klas
siska barn- och ungdomsskildringar och moderna böcker. Eva t ex uppskattar en 
modern klassiker som Gripes Tordyveln flyger i skymningen. Alla flickor läser 
böcker som handlar om relationer, mellan grupper, mellan unga och vuxna, 
mellan kvinnor och män eller flickor och pojkar och också mellan människor 
och djur. 

Pojkarnas intressesfär är helt annorlunda. Endast en pojke i gruppen med 
lågutbildade föräldrar nämner böcker som inte tillhör genrerna deckare, rysare, 
äventyr eller science fiction. Ett par pojkar i den gruppen svarar inte på frågan 
om favoritbok och någon säger sig läsa serietidningar. Bland gruppen pojkar 
som har föräldrar med högre utbildning finns en pojke som inte läser böcker 
men också den mest sofistikerade läsaren. Läsningen är koncentrerad till spän
ning och äventyr. 

Barn till föräldrar med intellektuella yrken svarar som väntat för de mest 
avancerade läsvalen i den meningen att de läser fler böcker som anses vara goda 
böcker. Könsskillnaderna är dock ändå tydligare. 

Flickors och pojkars läsning skiljer sig åt både till omfattning och innehåll. 
Den största skillnaden ligger i genrerna. Pojkar vill huvudsakligen ha skräck, 
spänning och äventyr av olika slag medan flickorna läser om relationer mellan 
människor i dåtid och nutid. 

Flickorna svarar inte lika ofta i åttan och nian som i sjuan att de tycker om 
att läsa. Men de läser! När de skall ange en favoritbok har flickorna ofta svårt 
att välja en , de gav ofta flera titlar. Pojkarna svarar sällan med boktitlar, de 
anger oftast genrer eller författare. 

I åttan och nian fortsätter pojkarnas intresse för deckare, rysare och äventyr. 
Författare som Stephen King, Ed McBain och Alistair Maclean nämns. Den som 
läser mest bland pojkarna är Karl. Han läser Sagan om ringen, Liftarens väg till 
galaxen och science fiction-författaren Asimov. Tolkien och Stephen King är 
författare som också nämns av ett par flickor i ått an och nian och i sjuan före
kom ett par av flickornas böcker på pojklistan. I övrigt är pojkarnas listor på 
böcker helt olik flickornas och mycket mer begränsad. 

Flickorna läser fler vuxenböcker i åttan och nian samtidigt som många ung
domsböcker finns kvar som favoriter. Flickorna nämner böcker av en mängd 
författare bl a Emily Brontë, Agatha Christie, Per-Anders Fogelström, Maria 
Gripe och Astrid Lindgren. Flera flickor tar upp böcker som getts som serier på 
TV och andra tragiska berättelser om kärlek och död. Flickorna vill ha både 
spänning och känslor. Pojkarna nöjer sig med spänning. 

Livserfarenheter 
De skillnader som jag beskrivit mellan flickor och pojkar bekräftas i sva ren på 
"minilivslinjen". En snabb blick på livslinjerna visar könsskillnaderna. Flickor 
förefaller ta upp händelser som rör levande varelser medan pojkarna ofta nämner 
ting eller köp av ting. Flickorna har också fler markeringar och det var mest 
pojkar som inte svarade alls. 

Beräkningar visar att flickorna gjorde 100 och pojkarna 70 markeringar på 
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linjerna i åk 7. Markeringarna kategoriserades i t re huvudgrupper: levande 
varelser, ting och aktiviteter. Dessa senare fördelades på sådant som eleverna 
gjort med familjen, i el ler med skolan eller med en kamratgrupp som t ex ett 
fotbollslag. Eleven själv, hennes familj och hennes nära kamrater samt djur fick 
utgöra tre underkategorier till levande varelser. Markeringarna om de livlösa 
tingen delades upp på sådana som rör ägandet och sådana som rör aktiviteter. 
Resultatet för årskurs 7 redovisas i tabell 6. 

Både flickor och pojkar tar upp en stor andel aktiviteter som rör skolan. Det 
är ofta självklara saker, som att man började skolan vid sju års ålder. Flera 
nämner att deras klass splittrats eller att de själva bytt skola. Aktiviteter med 
kamratgrupper förekommer sparsamt för både flickor och pojkar. 

Det är vanligt att flickor och pojkar markerar tidpunkter då familjen flyttat. 
Flickor berättar mer om aktiviteter med familjen, ofta om resor. Klara t ex be
rättar om resor till Paris, Grekland och London. Skillnaderna i familjebakgrund 
mellan flickor och pojkar avspeglas. Fler flickor än pojkar har föräldrar med 
möjlighet att ta sina barn på resor. 

Tabell 6.  Markeringar pâ minilivslinjen i åk 7. Procent. 

Flickor (N= 14) Pojkar (N= 15) 

Levande varelser 34 % 25 % 

Jag själv 6 23 
Familj/kamrater 13 1 
Djur 15 1 

Livlösa föremål 8 26 

Aktivitet 8 7 

Ägande 0 19 

Aktiviteter 58 49 

Med familjen 29 13 
Med skolan 25 30 
Med kamratgrupper 4 6 

I de två andra kategorierna är det stora skillnader mellan flickor och pojkar. 
Pojkarna nämner livlösa ting långt mer än flickorna. Tingen eller föremålen 
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beskrivs av flickorna som aktivitet och av pojkarna som ägande. Det kan gälla 
en cykel, en moped, en dator eller ett antal dataspel som pojkarna fått eller köpt. 
En flicka skriver t ex "började spela gitarr" och en pojke "fick min tredje 
cykel". 

Flickor beskriver levande varelser mer än pojkar, men skillnaden är inte så 
stor. Den visar sig i stället genom att pojkar berättar mer om sig själva, sätter 
sitt eget jag tydligare i fokus. Det är då oftast lite dramatiska händelser som att 
komma på sjukhus eller slå ut tänder. Pojkar berättar enbart i två fall om en 
familjemedlem eller ett djur. Flickor beskriver många, ofta namngivna, hundar, 
katter och kaniner. De låter oss också veta mer om vilka kamrater de har och om 
händelser inom familjen. Eva t ex berättar om föräldrarnas skilsmässa och om 
sin vänskap med Sara och Anna. 

Sammantaget syns skillnaderna i familjebakgrund mest när eleverna berättar 
om aktiviteter. Beträffande de andra kategorierna levande varelser och livlösa 
ting är det könsskillnaderna som framträder. Pojkar berättar om sig själva och 
om att äga saker. Flickor beskriver levande varelser eller relationer till dem. 

I tonåren. 
När flickorna i nian ser tillbaka på sin skoltid skojar Sara och Anna om "den 
rosa perioden" i sexan när alla kläder skulle vara rosa. När flickorna börjar 
högstadiet är det fortfarande många som är kvar i den rosa perioden. De flesta 
flickorna har tröja, gärna rosa, och byxor, enkla kläder. Frisyrerna är också 
enkla, rakt kort, halvlångt eller långt hår. I P-gruppen lägger jag märke till att 
Ulrika så småningom färgar sitt hår och att Klara har långa naglar med rosa na
gellack. Carola och Pernilla i F-gruppen avviker från de andra. Carola har en 
lite uppklippt frisyr, hon har ibland en blusande blus med brett skärp över breda 
byxor. Pernilla är starkt målad, har många dinglande smycken och också hon 
ofta blus och byxa. De två har definitivt lämnat den rosa perioden. 

Pojkarna i F-gruppen ser alla mycket mindre ut än flickorna, kortare och 
barnsligare. De har alla tröja och byxor. I P-gruppen finns ett par ganska långa 
pojkar, men även där är de flesta pojkarna små. Sara har synpunkter på pojkars 
barnslighet: 

Killar i vår ålder, dom är barnsliga mer på sandlådevis. Killar som är 
äldre, dom är mera barnsliga på det där röka/tujfa till sig viset och det är 
ju ännu värre. (Sara åk 7) 

Sara tycker det är bättre att vara "barnslig-barnslig" än den andra barnsligheten 
"att vilja verka gammal". Varken Anna eller Sara störs särskilt mycket av de 
sandlådebarnsliga och tycker flera är både roliga och snälla. Eva i F-gruppen 
menar att killarna i den egna klassen är löjliga och tror att pojkarna i P-gruppen 
är lugnare. Det håller nu inte flickorna i P-gruppen med om: 
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Dom leker ju en hel del utöver det dom skall göra/.../som är så barnslig 
så att det..../.../Men man vänjer sig vid att dom låter så mycket. (Ulrika 
åk 8) 

Mot slutet av sjuan börjar Eva klä sig lite annorlunda. Hon har rosa skjorta med 
uppkavlade ärmar, vita byxor, också uppkavlade, med skärp och någon stor sak 
som dinglar i ena örat. Pernilla har om möjligt ännu fler smycken än tidigare 
och mörkrött nagellack på korta naglar. I åttan bli hennes målning mer diskret, 
men hon avviker fortfarande. Eva börjar med kjol, lång vid klockad kjol och blå 
stövlar. Hon har lockar och örhängen. Carola har ofta lite mjuka tröjor och 
byxor. Resten av F-flickorna ser ungefär ut som i sjuan, d v s de har någon 
enkel tröja till jeans eller andra byxor. De har alla vuxit på längden, speciellt 
Anna. Stella och Sofia, som tillkommit i åttan är båda ganska vuxna till det 
yttre. Sofia har mycket lockar och Stella är klädd i svart med svarta knäpp
kängor. I P är det fortfarande Klara som drar till sig uppmärksamheten. Hon har 
långt hår som det är mycket bestyr med och hon har fortfarande nagellack. 

I åttan suckar Eva fortfarande över barnsligheten och tycker att pojkarna kan 
vara bussiga när man sitter och pratar med dom ensam, men "sä fort dom är 
några stycken dä håller dom på och löjlar sig". Pernilla skiljer på pojkarnas 
skolprestationer och deras beteende. Hon menar att de kan vara duktiga, men 

dom håller på och springer och busar och .. .jag blir så less.. .jag tänker: 
"År dom lika gammal som jag?" Jag känner mig så himla stori (Pernilla 
åk 8) 

Flickorna förändras under läsårens gång, blir längre och vuxnare. De flickor 
som har långt hår ändrar ibland sina frisyrer. Speciellt Malin exellerar i fr isyrer 
och klär sig så småningom lite mer "damigt" än de andra. Pernilla är lite enklare 
klädd i ni an, men fortfarande mycket kvinnligt som t ex i en kavaj med starkt 
markerad midja. Britta börjar måla naglarna och har lite diskret läppstift. Hon 
och Maria är ytterst prydliga. 

F-pojkarna har vuxit, men är fortfarande i allmänhet mindre än flickorna. I P 
är några pojkar, Mikael, Karl och Hans, mycket långa medan ett par andra fort
farande är mycket korta. Mikael, Sten och Stefan har långt hår. Roger, Anders 
och Karl har ett mer klassiskt skolpojksutseende. 

I åttan och nian irriterar sig flickorna i P-gruppen på de pojkar i klassen som 
är barnsliga på det som Sara kallade "röka/tuffa till sig viset". Alla pojkar är 
inte sådana, säger Ulrika, utan det är "dom som skall vara så läcker så att dom 
inte pluggar". Den typen av pojkar skryter med fylla och minnesluckor och 
flickorna låter sig inte imponeras. Flickorna tror att grupptrycket är starkt på 
pojkarna, att pojkarna är beroende av vad kompisarna tycker och gör.i* 

Nä, jag tycker det är bättre att vara tjej...om man ser killarna, det verkar 

14 Mahony (1985, s 43) diskuterar pojkars beroende av andra pojkar. 
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som om dom inte klarar sig själv heller. Men dom är så... OK om man 
pratar med dom i enrum. (Klara åk 9) 

Klara säger som flera andra flickor att det är stor skillnad på att prata med poj
karna en och en än att konfronteras med hela gruppen. Pojkarna buntar förstås 
också gärna ihop flickorna, men det finns skillnader inom flickgruppen, tycker 
Urban: 

Dom tänker bara på betyg tycker jag. Dom kanske inte tänker på det, 
men...man kan tro det. Dom är som mer allvarlig redan nu, killarna 
som...ja...dom...i åttan kan man börja ta i som...men tjejerna/.../. Sen 
finns det vissa tjejer/. ../dom tänk mera på killar. (Urban åk 7) 

Krister och Martin skiljer också på flickor som pluggar och flickor som är in
tresserade av killar. De beskriver hur Eva genom att börja umgås med Camilla, 
en klasskamrat som under no-lektionerna hör till PF-gruppen, kom att höra till 
den andra kategorin: 

Pernilla och Camilla, dom har alltid varit så där, runt sexan och sjuan 
börja dom bli lite koketta....dom börja sminka sig och så börja dom vara 
med äldre killar och så sen när Eva, då hon börja vara med 
Camilla Hon har ju varit en sån där som, hon plugga ganska 
mycket/.../men sen hon börja vara med Camilla, då liksom sluta hon med 
det, så nu börjar hon och sitt så här (härmar) och åmar på lektionerna. 
(Krister åk 7) 

Att pojkarna känner sig små i förhållande till flickorna är tydligt likaså att de är 
fascinerade av de mer vuxna flickorna. Visst finns det skillnader inom flick- och 
pojkgruppen men i stort sett framstår flickorna som mer mogna än pojkarna och 
de anser som Pernilla visade också att de är mer vuxna. 

Det är väl känt att flickor och pojkar utvecklas i olika takt.is Vad kan det in
nebära för flickorna under högstadietiden. Kan det vara av betydelse för om de 
kommer att intressera sig för naturvetenskap och teknik överhuvudtaget? Spelar 
det roll med tanke på vad flickorna vill lära sig inom dessa ämnesområden? Kan 
det ge effekter på hur de vill arbeta? 

Sammanfattande reflektioner 

Både Alison Kelly och Valerie Walkerdine påpekar att vi måste söka mer kun
skap om vad flickors olikhet i fråga om klass eller etnicitet betyder. Sandra 

15 Härnqvist (1960, s 114) skriver angående differentieringsfrågan i de n nya grundskolan att 
p r o f i l s p r i d n i n g e n  i  i n t r e s s e i n r i k t i n g  ö k a r  f r å n  å r s k u r s  t i l l  å r s k u r s ,  h o s  p o j k a r  h e l a  v ä g e n  t o m  
åk 9 och hos flickor i alla fall t o m åk 7. Den kroppsliga tillväxte och den sexuella mognaden 
kommer tidigare hos flickor (se Bjerrum Nielsen & R udberg 1991, s 234). 
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Harding diskuterar om vi kan använda begrepppet "kvinna" utan att fundera 
över vilka andra grupptillhörigheter, som kan vara betydelsefulla. Mina resultat 
stöder det riktiga i att ta dessa varningar på allvar.16 

Det finns några flickor som kommer från familjer, där fadern är högt utbil
dad inom matematik eller naturvetenskap och dessutom förefaller vilja intressera 
flickorna för naturvetenskap och teknik. Dessa flickor synes ha mycket goda 
förutsättningar både för att fatta intresse för naturvetenskap/teknik och att lyckas 
väl. I den andra delen av spektrat finns flickor med föräldrar, i e tt par fall en
samstående mammor, utan vare sig intresse eller möjlighet att stimulera flickor
nas intresse för dessa ämnen. I de följande kapitlen återkommer jag också till 
olikheter inom studiens flickgrupp. 

Men att det finnns olikheter betyder inte att det inte finns några likheter. Så 
skriver Jane Martin om det hon kallar fällor i diskussionen om kvinnligt och 
manligt. 17 Martin menar att vi får inte vara så rädda att falla i den essentialis-
tiska fällan att vi tror att bara för att kvinnor/flickor är olika i några aspekter så 
är de olika i alla. Det avgörande är om flickor sinsemellan är olika eller lika i 
relevanta aspekter. Den information jag gett om flickors intressen visar tydligt 
på likheter inom flickgruppen. Likheter, som jag bedömer som relevanta för 
diskussionen om flickor och fysik, kemi och teknik.. 

En likhet flickor emellan som skiljer dem från pojkar är att de tar avstånd till 
tekniska leksaker eller hobbies. Det anses allmänt att pojkar har ett försprång 
framför flickor avseende studier i teknik/teknologi genom sina tekniska och me
kaniska erfarenheter. Många program i sy fte att locka fler flickor till teknik har 
också gått ut på att täcka denna "brist" hos flickor. Ett outtalat antagande i ett 
sådant program är att pojken är norm för eleven i tekniska utbildningar, vilka är 
bra som de är. 

En inte helt utredd fråga är vad "bristen" betyder.18 Alison Kelly drar i en 
kvantitativ studie slutsatsen att skillnaderna mellan flickors och pojkars erfaren
heter av tekniska leksaker blev försumbara om man tog hänsyn till familjebak
grund. Hon menar att det är ett medelklassfenomen att ge barnen dessa leksaker. 
Kelly diskuterar hur flickor och pojkar lyckas inom naturvetenskapen, inte vilka 
attityder de har. Andra undersökningar har visat att för resultaten i form av be
tyg kanske de tekniska erfarenheterna inte är så viktiga, men de är betydelsefulla 
för attityderna till ämnena. Mina data visar att likheten flickor emellan och skill
naden gentemot pojkar i fråga om tekniska leksaker är relevant för diskussionen 
om kön och fysik, kemi och teknik. 

Betydelsen av könsskillnader i fråga om bokläsning framstår inte lika tydlig. 
De bokval flickorna gör i m in studie passar emellertid väl samman med vissa av 
de prioriteringar flickor och pojkar gör inom naturvetenskapen enligt Barbara 

16 Se kap 2, sid 37f. Etnicitet kan inte problematiseras i min studie då samtliga familjer har 
samma etniska bakgrund. 

17 Se Martin (1990). Rädslan för den essentialistiska fällan Martin nämner beror bl a på att vissa 
riktningar inom feminismen anklagas av andra för att vara essentialistiska i b iologisk eller 
psykologisk mening. Jmfr kap 2, s 32f. 

18 Dessa frågor har ofta diskuterats på GASAT-konferenser. Se t ex Hoffman (1987), Kelly 
(1987a), Rennie (1987). Se även Lie & Sjöberg (1984). 
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Smail.i9 Relationer, människor och vård av levande varelser är viktiga för flick
ors intresse av naturvetenskap och är det även i deras val av böcker. Pojkar pri
oriterar i Smails kategorisering regler, maskiner och kontroll av livlösa ting, 
vilket kan passa ihop åtminstone med delar av deras bokval, så som science 
fiction eller fantasy. 

Flickors och pojkars läsning kan både tänkas ha styrts av och styra deras re
spektive intressen. De böcker pojkar väljer kan vara en bättre förberedelse för 
naturvetenskap och teknik. För att ta ett exempel: läsning av science fiction pas
sar bättre ihop med dessa ämnen så som de traditionellt presenteras än flickor
nas läsning av de populära historiska böckerna om Grottbjörnens folk. Läs
ningen är viktig också ur en rent kognitiv aspekt. Flickorna blir skickliga läsare. 
Detta måste ha relevans för deras skolgång och också för naturorienterings
ämnet. 

Flickor skiljer sig från pojkar också i sina bedömningar av vad som varit 
viktigt i deras liv. Vi finner ungefär samma skillnad mellan flickor och pojkar 
som när det gäller böcker. Pojkar berättar mer om ting och flickor mer om le
vande varelser och relationer. Ett annat resultat väcker frågor. Flickor ser på sig 
själva och framstår även för observatören som vuxna i förhållande till pojkar. 
Kan det vara en faktor som påverkar intresset för naturorienteringen? Ett sådant 
intresse kan ses som barnsligt, då det hör till pojkarnas område och pojkarna är 
barnsliga. 

De resultat som redovisats i de tta kapitel och som visar att flickor och pojkar 
lever i olika världar stämmer väl överens med internationell forskning om barns 
lek och utveckling.20 Flickor och pojkar har i stor utsträckning skilda intressen 
och preferenser. Resultaten visar att flickor och pojkar är sorterade och har sor
terat sig i " hon" och "han" innan de möter fysik, kemi och teknik i sk olan. 
Flickor och pojkar gör inte samma saker. De vet att kvinnor och män inte heller 
gör samma saker. Den inblick jag gett i elevernas familjebakgrund visar att ar
betsdelningen efter kön bland vuxna måste vara synlig för flickor och pojkar. De 
vet att ansvaret för hem och familj, det olönade arbetet, i hög grad vilar på 
kvinnor och de har sett att naturvetenskap och teknik huvudsakligen är manliga 
områden. 

De olika världar som framträtt i kapitlet har sin grund både i könstillhörighet 
och i föräldrarnas utbildningsnivå och yrkesinriktning. Det finns tydliga skillna
der mellan flickor och pojkar men dessa får inte skymma andra grupptill-
hörigheter. 

19 Se kap 2, s 28. 
20 Berentzen (1980) beskriver hur kategorierna "gutt" och "pike" används av förskolebarn, hur 

dessa kategorier står i ko ntrast till v arandra och, som han uttrycker det, är meta i för hållande 
till a nnan kommunikation. Pojkar strävar efter tuffhet och söker andra pojkars uppmärksam
het. Vissa objekt är väsentliga för dem och de konkurrerar om dessa. Flickor förhandlar om 
att "vara med", de markerar rum och bearbetar med relationer. Bjerrum-Nielsen & R udberg 
(1991, s 151) beskriver latensbarnet, åldrarna 6-11 år. Flickornas aktivitet riktar s ig mot 
kompetensutveckling inom det relationella området och pojkars mot bemästrande av olika 
slag. Dahlgren (1979, s 56) menar att flickor i 1 0-1 2-årsåldern snarare än att behärska 
tingen är emotionella ledare. 
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Kapitel 5 
Vi räcker väl upp handen?! 

I: Tycker ni inte att pojkarna dominerar i klassrummet? 
Lena: Vi räcker väl upp handen?! 
Klara: Jag märker faktiskt inte det så mycket. 
Malin: Och Johanna får femmor ändå! 

I: /.../ ni skulle aldrig säga något om ni inte fick frågan. 
Malin: Det är invant det där att räcka upp handen innan man svarar på en 

fråga. 
Klara: Men det är väl därför att om en tjej räcker upp handen kanske inte hon 

får frågan. 
Lena: Nog får man frågan lika mycket killar och tjejer, men i fysik då är 

kanske killarna bättre. 
(Här protesterar flera flickor.) 
Klara: Men så håra, om en kille säger någonting rätt ut, så säger läraren till 

så hära: "Räck upp handen Jaha, då får han frågan i alla fall, då får 
han repetera. 

Malin: Men dom skriker väl för det mesta rakt ut när dom undrar nåt. 
Klara: Ja, men dom pratar inte så mycket på läxorna. ..det beror på vad det är 

förstås. 
Lena: Men nog pratar killarna på läxförhör. 
Klara: Jo, men alltså, kanske inte lika mycket då. 

I: Jag tänker mer på genomgångar och när läraren gör försök. 
Klara: Så du menar att dom skulle komma med kommentarer och lägga till 

grejer? 

Replikerna är tagna från ett samtal med flickorna i 8P . De belyser detta kapitels 
huvudtema, de offentliga klassrumsinteraktionerna, lärarfrågor, elevfrågor och 
elevkommentarer och den betydelse flickorna ger dem. Skeendet i k lassrummet 
sätts i re lation till flickors och pojkars synpunkter på läxläsning, till "plugg". 
Kapitlet visar hur genus både skapas och reproduceras i k lassrummet. 

Elevernas platser i klassrummet 

Elevernas placering i klassrummet är viktig då graden av deltagande i de 
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språkliga interaktionerna är relaterad till var eleverna sitter.i Detta gäller 
speciellt i ämnen som fysik och kemi. Vid lärargenomgång påverkar det elevens 
möjlighet att följa med demonstrationerna, se och höra vad som sägs av läraren 
och kamraterna och dessutom själv vara synlig och ha möjligheter att göra sig 
hörd. Vidare är det under laborationer och andra arbeten i par eller grupp bety
delsefullt vem man arbetar tillsammans med. 

Hur sitter eleverna? 
Fysik- och kemisalarna innehåller två rader med vardera fyra fasta bänkar med 
en mittgång emellan. Bänkarna rymmer fyra elever men då grupperna är små 
används inte mer än högst tre platser per bänkrad. Under elevexperimenten ut
gör elever på samma bänkrad en laborationsgrupp. Som brukligt är i skolan har 
eleverna bestämda placeringar, som varar över längre perioder. 

Eleverna i F -gruppen får till en början välja sina platser både i fysik och 
kemi. Anita, som undervisar i kemi gör dock genast några justeringar i syfte att 
eleverna skall sitta två och två. Hon gör sedan ändringar flera gånger under års
kurs 8 och också i årskurs 9. Figur 2 visar den placering som kom att gälla på 
kemilektionerna under årskurs sju. 

Kateder 

I Patrik Gustav I Sara I Eva I 

I I Britta I I Carola I Maria J Anna |  

I I I I Urban J Krister I Martin I 

J J Pernilla |  I Gunilla j John I Magnus |  

Figur 2. Elevernas platser på kemilektionerna i 7F. 

Den placering som F-gruppen har från början på fysiklektionerna visas i figur 3. 
Flickor och pojkar återfinns på varsin sida i k lassrummet, men ganska snart 
kommer John och Magnus att bli placerade längst ner bakom flickorna. Eleverna 
behåller praktiskt taget samma placering i fysiksalen under hela högstadiet. 
Läraren gör inga fler omplaceringar men eleverna initierar några förändringar. 

1 Se Att organisera omvärlden (Lundgren 1979, s 188). I Jente/ iv och likestillingslaere (Bjerrum 
Nielsen (red) 1988) diskuteras betydelsen av placeringen i k lassrummet. Även Callevaert & 
Nilsson (1980) visar placeringslistor i sa mband med interaktionsanalyserna. 



82 

Exempelvis sätter sig Eva och Carola tillsammans längst bak i pojkraden. För 
Eva innebär det en flyttning från första till sista bänken. 

Kateder 

I Anna J Eva I Sara 

I Pernilla 1 Gunilla 1 Martin |  

j Britta 1 Carola j Maria 

K u r t j  G u s t a v  I  K r i s t e r  

Urban [ Patrik I 

John I Magnus f 

i i r 

Figur 3. Den första placeringen pä fysiklektionerna i 7F. 

P-gruppen har samma lärare, Berit, i fysik och kemi i åk 7 och eleverna sitter i 
båda ämnena på ungefär samma sätt fram till vårterminen i åk 8. De har valt 
själva och de förändringar som inträffar beror på olika rörelser i pojkgruppen. 
Figur 4 visar placeringen en lektion under hösten i sjuan. 

Kateder 

David I Anders 

Malin I Ulrika Johanna 

Lena Klara Annika 

~| Malena |~ 

j Stefan 

Hans 

Karl 

I Roger 

Lars I Petter 

Mikael 

Figur 4. Placering i 7P i fysik och kemi 
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Flickorna sitter tillsammans i en grupp med Malena lite utanför. David och 
Anders sitter på "flicksidan". Läraren Monica, som tagit över no-undervis-
ningen i klassen från och med åk 8 börjar på vårterminen att lotta platserna. Det 
hinner bli flera lottningar i åt tan och också på kemin i n ian. Fysiken övertas i 
nian av läraren Erik som låter eleverna välja utan att alls styra. En elewald och 
en lottad placering från åk 9 visas i figur 5 respektive 6. 

Hur bestäms placeringen? 
När eleverna får välja fritt väljer de först och främst att sitta med någon av det 
egna könet. Endast i ett fall, i åk 9, bildas frivilligt en biandgrupp. De som är 
vänner även utanför skolan försöker alltid hålla ihop. När eleverna själva utser 
sina platser är det dessa stabila grupperingar som i första hand styr placeringen. 
Därtill väljer eleverna läge i rummet, ofta på klassiskt vis så att duktiga och in
tresserade elever tar platserna längst fram medan lite svagare eller mer ointres
serade gärna sitter långt bak. 

Kateder 

Anders I Roger I I Karl I Ulrika |  Petter 

I Malin I Johanna I J David i i  

1 Annika 1 Klara 1 Lena J Hans J Lars J 

Sten J Mikael |  Stefan 

Figur 5. Elevvald placering i 9P 

Det händer att elever söker sig till duktigare kamrater för att lättare kunna följa 
med. Exempelvis ber Pernilla i årskurs nio att få sitta med Anna och Sara på fy
siklektionerna för att få hjälp av dem. Ett minskat studieintresse kan å andra 
sidan leda till en förflyttning från duktiga elever. Det platsbyte Eva gör i slutet 
av sjuan som har samband både med kamratrelationer och minskad ambition. 
Eva har börjat umgås med en flicka i PF-gruppen, vilket leder till konflikter 
med Anna och Sara. Tidigare har Eva suttit tillsammans med Anna och Sara och 
arbetat ivrigt. Hon flyttar nu t ill en bänk längst bak och tar sedan mycket mindre 
del av ämnet än tidigare. I åttan och nian sitter Eva på sista bänken tillsammans 
med flickor utan större intresse för fysik. 
Lärarna har skilda metoder beträffande elevplaceringen. Olika grader av styr
ning förekommer mellan Eriks totala frihet för eleverna och Monicas starka 
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kontroll. Berit låter eleverna välja i 7P men försöker få andra elever att sitta 
med Malena2 och hjälpa henne på laborationerna. Oftast är det flickorna Berit 
vänder sig till. Hon avtalar så småningom med dem att de skall turas om att sitta 
med Malena. Olle gör vissa förflyttningar i syfte att lugna pojkgruppen men lå
ter flickorna sköta sig själva. Anita vill också dämpa och kontrollera pojkarna, 
speciellt i åttan. I åttan blir Kurt och Patrik, som ofta råkar i luven på varandra 
placerade i varsin flickgrupp. Monica gör genom lottningen de mest radikala 
omplaceringarna, vilka har till syfte att skapa bätttre arbetsklimat i k lassen. 
Genom flickornas hjälp skall de stökiga pojkarna separeras från varandra och 
därigenom både lugnas ner och sluta trakasserara varandra. Målet är att alla 
skall kunna arbeta med alla. 

Kateder 

j j Mikael 1 Annika I Johanna 1 Karl 1 

I I Petter I David 1 Lena 1 Klara |  

I I Anders 1 Sten I Malin 1 Roger J 

J J Ulrika 1 Stefan J Hans I Lars I 

Figur 6. Lottad placering i kemi, 9P 

Eleverna, speciellt de tongivande pojkarna är från början helt negativa mot lott
ningen och argumenterar högljutt mot den. Några flickor tycker så småningom 
att lottningarna är lite spännande. Målet att alla skulle kunna arbeta med alla nås 
inte genom att enbart sätta eleverna slumpvis tillsammans. Snarare understryks 
svårigheterna då par som bildas ofta helt saknar förutsättningar att arbeta till
sammans. En sådan kombination blir en period Malin och Sten. Malin, en snabb 
och kompetent flicka, sköter det mesta varvid Sten, som inte är framgångsrik i 
skolan, blir frustrerad och orolig. Malin, som är van att arbeta tillsammans med 
Johanna, går efter experimenten till Johannas bänk för att diskutera resultaten 
trots att detta egentligen inte är tillåtet. 

2 Malena var mycket långsam och ingen ville laborera med henne. Speciallärare följde med 
Malena i bör jan på åttan men hon ansågs så småningom inte kunna klara av fysik och kemi 
och fick minskad studiegång. 
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Konsekvenser för flickor. 
I flera fall används flickor som hjälpredor för att lektionerna skall löpa bättre. 
Orsaken till detta är oftast lärarens önskan att bättre kontrollera oroliga pojkar. 
Principen att alla skall lära sig att arbeta med alla har samband med pojkarnas 
stridigheter, som det genom lottningen blir flickornas uppgift att dämpa. Anitas 
princip att eleverna skall sitta två och två är kanske könsneutral, men leder oav
siktligt till att flickor som vill arbeta tillsammans får dela på sig. 

Om läraren med tanke på arbetsron utövar kontroll av placeringen, oavsett 
om det sker genom medvetna val eller lottning, är sannolikheten stor att flickor 
förlorar tillfällen till stimulans och konstruktivt samarbete. Flickors förmåga att 
ta ansvar utnyttjas till nytta för andra än dem själva. 

Om lärarens kontroll av placeringen är svag kan också det ha negativa kon
sekvenser. Eleverna kan bli sittande på en undanskymd plats eller som Carola i 
F-gruppen flyta omkring lite planlöst och aldrig tillhöra en väl fungerande ar
betsgrupp. Andra kan vara längst fram i förgrunden år ut och år in som Anna 
och Sara. Evas förflyttning i fysiksalen är negativ för henne men detta uppmärk
sammas inte eftersom hon inte stör undervisningen. På kemilektionerna förblir 
Eva mer aktiv, till en del beroende på att läraren utövar en större kontroll över 
placeringen, som då och då ändras. 

Den stereotypa bilden av klassrummets på naturvetenskapliga lektioner med 
aktiva pojkar längst fram och passiva och ointresserade flickor bakom stämmer 
inte med mina data. Det finns aktiva flickor som gärna söker sig längst fram i 
klassrummet och också behåller sina positioner där. Däremot accepteras att 
flickor blir osynliga i k lassrummet. Ingen omplacering görs i syfte att enbart 
förbättra situationen för flickor. Pojkars oro ger uppmärksamhet, men inte 
flickors tystnad. 

Vilka får frågor? 

En stor del av lektionerna upptas på traditionellt sätt av klassundervisning då 
läraren frågar och eleverna svarar interfolierat med frågor och kommentarer från 
eleverna. Läraren ställer frågor vid läxförhör, vid genomgångar och demonstra
tionsförsök samt som kontroll efter laborationer eller arbete med studiehäftet. 
De flesta frågorna är rena faktafrågor. 

Hur ser frågefördelningen ut? 
Observationerna ger det samlade intrycket att F-flickorna som grupp svarar, om 
inte mer än pojkarna, så åtminstone lika mycket. P-pojkarna förefaller tala 
oupphörligt medan flickorna räcker upp handen och svarar när de får frågan. De 
stora skillnaderna flickor - och pojkar - emellan är också mycket tydliga. För att 
se hur frågorna verkligen fördelas har jag beräknat genomsnittsantalet frågor i 
fysik respektive kemi under de observerade lektionerna i varje årskurs. 

3 Se t ex Bjerrum Nielsen (1988, s 44-45). 
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En första blick på frågefördelningen visar den stora variationen mellan ele
verna (se bilaga 9 och 10). I F-gruppen får Anna, Eva, Sara, samt Krister och 
Urban relativt många frågor likaså Klara, Karl och Mikael i P-gruppen. Andra 
som t ex Britta, Sofia, John, Magnus och Patrik i F-gruppen får få frågor, lik
som i P-gruppen Ulrika, Annika, Stefan, och Petter. Ytterligare andra, som Eva 
och Malin pendlar mellan många frågor och få, d v s deras aktivitet växlar mel
lan olika ämnen och årskurser, inte från lektion till lektion. Det finns således 
både flickor och pojkar bland de elever som får stor uppmärksamhet i form av 
frågor och bland dem som får liten uppmärksamhet. 

I avsikt att tydliggöra skillnaderna mellan enskilda elever, mellan flickor och 
pojkar och också skillnaden mellan undervisningsgrupperna F och P har jag il
lustrerat frågefördelningen i fysik i åk 8. Figurerna 7 och 8 visar medelantalet 
frågor från läraren till varje elev per lektion under de fem resp fyra observerade 
fysiklektionerna i 8F och 8P. Mönstren är i stort sett typiska för de båda 
grupperna. 

P P 
p f  p  p p  
f  f  f  p  f  f  f  f  p  p f  f  

0 1 2 3 4 5 6 7  

Figur 7. Antal frågor til l enskilda elever per observerad fysiklektion i 8F. 
f = flicka, p - pojke 

I F-gruppen är klassrumssamtalet mer enligt reglerna än i P-g ruppen.4 Det leder 
till att läraren kan fördela fler frågor. Flickorna Anna och Sara, båda med aka
demisk bakgrund får flest frågor. Anna och Sara som sitter längst fram, kan lätt 
följa med i experimenten och läraren vänder sig ofta till dem. De är alltid 
aktiva. Ett par pojkar, Krister och Urban får också relativt många frågor. De har 
till skillnad från Anna och Sara inte akademiskt utbildade föräldrar. Några 
elever får mycket få frågor t ex Carola och Magnus som får en fråga var totalt 
under de fem observerade lektionerna. De har båda lågutbildade föräldrar. 

I P-gruppen är det pojkar som får flest frågor. Karl, en pojke med akademisk 
familjebakgrund ligger i topp. Alla flickor utom Klara får mindre än en fråga 
per lektion, Annika ingen. Klara har högutbildade föräldrar liksom de andra 
flickorna med undantag för Ulrika. 

4 Regler för den språkliga interaktionen i kl assrummet formuleras av Lundgren (1979, s 185). 
Den regel som speciellt pojkar i P -gruppen bryter mot lyder: "Om inte läraren har gett någon 
ordet, har läraren ordet." 
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P f 
p  f P p  p  

f f  f  p p  f  p  p  

0 1 2 3 4  5 6 7  

Figur 8. Antal frågor till enskilda elever per observerad fysiklektion i 8P. 
f = flicka, p = pojke 

Ett skäl att följa eleverna under tre årskurser var att söka förändringar eller ten
denser till sådana. I syfte att göra detta har jag både analyserat de fria anteck
ningarna och den kvantitativa frågefördelningen.5 Det finns tendenser till för
ändringar för både flickor och pojkar. Pojkarna i grupp F får färre frågor med 
åren. Framför allt får de få frågor i åk 9. Antalet frågor till flickorna i F ökar 
något i kemi och förefaller vara ganska konstant i fysik. I P-gruppen är antalet 
frågor till flickor speciellt litet i fysik i åk 8 medan antalet frågor till pojkar är 
konstant. Kemilektionerna är få, varför jag avstår från att kommentera tendensen 
i kemi. 

En jämförelse mellan samtliga flickor och samtliga pojkar visar en större ten
dens till att antalet frågor till flickor minskar i fysik. De stora skillnaderna inom 
flickgruppen gjorde det motiverat att studera denna närmare. De fria anteck
ningarna gav intrycket att det speciellt är flickor med lågutbildade föräldrar som 
får färre frågor genom åren och att motsvarande förändring inte finns för pojkar. 
Flickor med lågutbildade föräldrar blir alltmer osynliga i k lassrummet. Detta re
sultat bekräftar tanken att flickorna med åren delas upp i två grupper. 

Beträffande kemi finns motsatta tendenser för flickor och pojkar. Pojkar får 
färre frågor i nian, medan flickor får flera frågor i åttan och nian, framför allt i 
åttan. Det kan därför se ut som om kemin erövras av flickorna. Det finns heller 
inte någon generell tendens att flickor med lågutbildade föräldrar får minskad 
uppmärksamhet. Men i den gruppen flickor är det egentligen bara Eva som får 
mycket uppmärksamhet genom åren. Hennes aktivitet balanserar de andras 
osynlighet. 

Rädsla för kritik 
Kapitlets inledande citat visar att flickorna i P anser att de räcker upp handen 
och att det för dem är ett sätt att vara aktiva. Deras åsikter om strategier för att 
få frågor har växlat men tanken att det lönar sig att ropa rätt ut har framförts. 
Sofia, en privat mycket talför flicka, som får få frågor av lärarna har sin upp
fattning klar. Hon har gått i en annan klass i sjuan och talar inte enbart om den 
nuvarande gruppen eller klassen: 

5 Resultaten av den kvantitativa bearbetningen redovisas i bi laga 11. Valet av analysmetod 
anges och diskuteras i ka p 3, s 58f. 
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Det är ju också...dom som är... skrik och släng och hoj-hoj pä lektio
nerna... om dom räcker upp handen så får dom ju den (frågan)...*/# blir 
så automatiskt...för då tänker läraren...aaaaah, nu kan dom äntligen...då 
får dom ju den...även om dom haft femton olika frågor innan. (Sofia åk 8) 

Sofia förefaller inte ha något emot att få frågor men andra tysta flickor undviker 
medvetet offentligheten. Britta, Pernilla och Carola i F-gruppen märks under de 
tre åren mycket litet vid de muntliga interaktionerna i klassrummet. I samtalen 
är de inte heller särskilt talföra. Vid ett samtal i å rskurs 7 med Britta och Maria 
framgår dock att det mest är rädsla för kamraterna som gör att Britta inte vågar 
yttra sig offentligt och därför inte gärna räcker upp handen. Britta säger mycket 
tyst: Man kanske är rädd det skall bli fel och så där. Maria är lite mer talför: 

Men jag...jag pratar inte så hära...om man inte frågar någonting./.../ 
Jag räcker upp handen då, det är ju när dom frågar någonting jag kan, 
men alltså jag pratar liksom inte rakt ut så här. (Maria åk 7) 

Lektionerna avslutas, speciellt ofta i fysik, med att läraren kontrollerar vad ele
verna fyllt i på de prickade raderna i a rbetsboken. Därvid får alla elever svara 
och det är huvudsakligen vid dessa tillfällen Britta, Carola, och Pernilla får frå
gan medan Maria är aktiv också vid läxförhör. Men på klassråden, när t ex nians 
klassresa planeras, deltar Maria mycket, berättar hon i åttan.6 

De tillbakadragna flickornas tystnad i k lassoffentligheten förstärks av några 
pojkars förmåga att svara oombedda, speciellt då flickor får följdfrågor. Som i 
åttan när läraren Anita fått ett svar av Maria men vill ha det preciserat. Maria 
svarar, men mycket tyst och Krister överröstar. 

Sorlet eller bakgrundsbruset i k lassrummet dränker också många svar, speci
ellt för elever (och observatör!) på de bakre bänkraderna. Det gäller inte bara 
svaren som ges av de tystlåtna och ängsliga flickorna. Ett exempel: Johanna, en 
trygg och säker flicka, svarar utförligt på en kemilektion i åt tan. Det förstår jag 
av läraren Monicas agerande, men inget hörs till min plats i r aden längst bak. I 
F-gruppen inträffar det ofta på fysiklektionerna när läraren ger frågor till Sara 
och Anna att dessa frågor och flickornas svar inte hörs ner till bakre delen av 
klassrummet. Detta kan bero på att flickorna talar lågt och att läraren vänder sig 
speciellt till dem. Men det är också så att pojkarna inte lyssnar när flickorna ta
lar. Pojkars sorl dränker flickors svar. 

Pojkar kan också häckla flickor för deras svar, speciellt om svaren är fel eller 
avvikande formulerade. Vid en lektion i sjuan om ritningar och skalor får Eva 
en fråga hon inte förstår. Krister ojar sig " Oj, oj, oj!". Läraren Olle reagerar 
dock mot detta och ger Krister frågan. Krister svarar fel och inser att han hand
lat dumt. Pojkarna i F-gruppen kan skratta förnöjt om flickorna svarar fel eller 

6 Öhrn (1990, s 98) fann i si n studie av klassrumsinteraktioner att flickor tar huvudansvar för 
gemensamma aktiviteter . 
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härma dem. Skratten och kommentarerna är framfor allt riktade till de flickor 
som är framgångsrika i ämnet. Tonen är dock sällan uttalat otrevlig. 

I P-gruppen däremot är tonen hårdare vilket Klara får känna på. I åttan är 
hon och några elever framme vid tavlan och ritar. Ett antal pojkar kommenterar 
och när Klara ritat ropar de: 

Lars: Det där är fell 
Stefan: Fel, fel, fell 
Mikael: Ha, då får du bara fyra! 

Klara stöter på motstånd i även årskurs nio: 

Under en lektion om energifrågor frågar läraren Erik vad som talar för solenergi. 
Klara får frågan och svarar att "det är billigt". Hans, som inte fått frågan protes
terar: "Nä, grejerna är dyra". Klara försvarar sin ståndpunkt. Hans vänder då sin 
uppmärksamhet till Lars och de båda pojkarna inleder en konversation om betyg. 
De är inte så högljudda, men det bidrar till oron som bölja r sprida sig. Läraren 
Erik berättar att priset beror på var man bor. Disku ssionen om solenergi fortsät
ter sedan, utan att Erik ställer frågor, med Klara som ensam deltagande flicka och 
ensam försvarare. 

Vid denna senare episod visar Klara en fast ståndpunkt och försvarar den. Med 
olika metoder visar pojkarna att de inte accepterar hennes agerande. Hans ge
nom att först protestera, sedan genom att vända sin uppmärksamhet mot något 
annat. Lars, som först konverserar med Hans, vill i stället så småningom delta i 
oppositionen. Karl visar med kroppsspråk sitt ointresse. 

Vilka ställer frågor? 

Antalet frågor från en elev säger något om elevens deltagande i den offentliga 
diskussionen i klassrummet. Detta deltagande är emellertid inte det samma som 
aktivt intresse för ämnena i fråga. Många offentliga frågor är av procedurkarak
tär. När skall vi ha prov? Skall vi skriva upp det där? Vad var medlet? Andra 
data från observationer och intervjuer ger bättre information om sambandet 
mellan frågor och deltagande i ämnesdiskussioner. 

Många frågar nästan aldrig 
Antalet frågor till läraren från varje elev fördelat på ämne och årskurs framgår 
av bilagorna 12 och 13. Flertalet elever ställer mycket få frågor i k lassoffentlig
heten. Hälften av eleverna i F- gruppen, flickor såväl som pojkar, frågar prak
tiskt taget aldrig. I denna tysta grupp elever är det enbart en flicka som har nå
gon högutbildad förälder. I P-gruppen är det två flickor och tre pojkar som just 
inte ställer några frågor. Fyra av dessa fem elever har högutbildade föräldrar. 
Anna, Sara och Krister är de mest aktiva eleverna i F-gruppen när det gäller att 
ställa egna frågor. De får, som tidigare nämnts, också flest frågor. Hans och 
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Mikael i P-gruppen ställer av och till mycket frågor. Klara frågar mycket i sjuan 
men blir sedan tystare i det avseendet. De flickor som ställer många frågor har 
alla högutbildade föräldrar men så är det inte för pojkarna. 

Fysiklektionerna i årskurs 8 får åter fungera som exempel. Figurerna 9 och 
10 visar medelantalet frågor per lektion till läraren. 

f  
P 
i 
P 
i 
P 
i 
P 
i 
P P P P 
t  t  p  f  f  f  

0 1 2 3 4 5 6 7  

Figur 9. Antal frågor från enskilda elever per observerad fysiklektion i 8F. 
f = flicka, p = pojke 

Det är endast hälften av eleverna i 8F som ställer frågor på de observerade 
fysiklektionerna. Flickorna Sara, Eva och Anna och pojkarna Krister och Urban 
är de enda som ställer mer än en fråga per lektion. Med undantag för Eva är det 
samma elever som generellt får flest frågor. Anteckningarna visar att Evas frå
gor under åttans fysik inte så mycket rör kunskaper utan att hon har svårt att se 
och följa med från sin position längst bak vilket ryckvis irriterar henne. I P-
gruppen frågar något fler elever men det är enbart pojkar som ställer mer än en 
fråga per lektion. Två av dem, Karl och Lars tillhör också den grupp som fick 
flest frågor. De flickor som frågar ställer en fråga var totalt under dessa fyra 
lektioner. 

En undersökning av förändringen beträffande antalet frågor till läraren över 
tid visar att det finns tydligare utvecklingstendens i k emi än i fysik för både 
flickor och pojkar. Tendensen är starkast för pojkarna.7 För F-flickorna finns en 
svacka i åttan medan aktiviteten i nian är minst för övriga. Mina anteckningar 
tyder på att minskningen för pojkar i P-gruppen har samband med den etable
rade vanan att ta ordet utan att räcka upp handen. I F-gruppen har även det 
mycket svåra ämnesinnehållet i nians kemilektioner betydelse. Den svagare ten
densen till förändring i fysik kan förklaras av att antalet frågor från början totalt 
är ännu mindre än i kemi. Det går inte att fråga så mycket mindre. 

7 Se bilaga 14. 
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Figur 10. Antal frågor från enskilda elever per observerad fysiklektion i 8P. 
f = flicka, p = pojke 

Pojkars reaktioner på flickors frågor 
Av F-flickorna är det egentligen endast Anna, Sara och Eva som ställer kun
skapsfrågor eller frågor om förståelse. Undantagsvis frågar någon av de andra 
flickorna. Flickorna i P- gruppen ställer färre frågor. Klara och Johanna frågar 
mest. Pojkarnas frågor är fördelade bland flera. 

Flickornas frågor följs ofta av kommentarer och inlägg från pojkar. 
Flickorna löjliggörs, tystas, görs osynliga eller undervisas av pojkar. Ett 
exempel från en tekniklektion i 7F får illustrera: 

Ledningsprovaren skall introduceras. Lärare n Olle böljar med att förkla ra, varvid 
Krister och Martin interfol ierar med namn på verktyg eller sätt att ar beta. Eva 
räcker upp handen och frågar något. Varken fråga eller svar hörs till bakre klass
rummet eftersom Krister pra tar på, trots krit ik från Olle. Pernilla frågar också 
något efter att ha räckt upp handen. O lle fortsätter att tala om olika metoder 
medan Krister fyller i. Anna räcker upp handen och frågar vilken metod som är 
bäst. Krister svarar henne först, sedan också Olle. 

Anna kommenterar senare episoden: 

Krister skall verka så teknisk! "Mäh! Fattar ni inte, det är självklart" sit
ter han där och stönar. Och så skall han alltid tillägga nånting/.../när vi 
skulle bocka dom där sakerna för den hära ledningsprovaren, då kunde 
man använda antingen...det man satte fast i en sån här skruvmojäng eller 
en som stod på bordet, då sa han: "Ja, men den man skruvar den är fak
tiskt bättre, den andra är ju helt värdelös"./.../Jag menar man kan prova 
sig fram själv, man vill väl inte alltid ha förutbestämt av honom vad man 
ska göra. (Anna åk 7) 

Nu har Anna i och för sig glömt att hon ville läraren skulle säga vad som var 
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bäst men poängen är att hon inte vill ha Krister som hjälplärare. Episoden visar 
också att Evas och Pernillas inlägg försvinner i pojkarnas prat. Flickor blir 
osynliga i den tekniska diskussionen. Pojkar kan också tycka att flickorna ställer 
löjliga frågor: 

Eleverna i P skall löda och läraren Berit talar om problemet med att ha r ätt tem
peratur. Klara fråg ar om det inte finns någon termometer? Petter skrattar: 
" Termometer] ! " Berit tycker a tt det kunde väl vara ett bra förslag men att "man 
får gå på känn som man t ex gör när man stryker 

Berit försvarar således Klara och gör dessutom en parallell till ett kvinnligt tek
niskt område. Detta inträffar på den lektion ledningsprovåren introduceras, en 
lektion då flickor, framför allt Johanna och Klara gjorde aktivt motstånd mot 
pojkars makt över tekniken genom att ställa ett stort antal frågor till Berit. "Vad 
är bocka? Vad är körnare? Vad är löda?" frågar flickorna. Pojkarna suckar och 
dränker dessutom några frågor med prat. Men flickornas sätt att fråga demon
strerar att de inte anser sig underlägsna för att området är främmande för dem. 
Som episoden visar får flickorna också stöd av läraren. 

Anna och Sara är de enda som reflekterar över att pojkarna kommenterar de
ras frågor. I nian är Anna fortfarande upprörd över ytterligare en episod i sjuan: 

Oh, jag minns så väl när vi hade centrifiigalkrafi och vi fattade inte riktigt 
det där, vi kunde inte förstå att kraften var riktad inåt, bara utåt, eller 
tvärtom, nåt sånt där jättekonstigt. Vi fråga Olle jättemycket... Och liksom 
Krister "Det där frågar ni bara för att tiden skall gå " satt han och tjafsa 
om där. Men vi förstod inte, så vi fråga ju. Men han förstår inte och han 
frågar inte för att han anser sig vara bäst på allt vad teknik och fysik 
heter. Så har han alltid jättedåligt på proven och hade bara en trea i 
fysik...när vi fick femmor...Han var ju liksom... "Fick ni femmor? Jag är 
mycket bättre än eri " (Anna åk 9) 

Vilka kommenterar? 

De spontana kommentarerna flödar framför allt i P-gruppen. Kommentarerna 
kan vara relevanta för lektionens innehåll men ofta saknas sådant samband. De 
är ibland riktade till läraren och ibland till andra kamrater. Jag har tidigare gett 
exempel på hur flickornas repliker kommenteras. Kommentarerna gör eleven 
hörd och därmed också synlig i k lassrummet. Andra sätt att synas kan vara att 
springa omkring i k lassrummet, att trängas och småboxas, att sitta med fötterna 
p å  b o r d e t ,  a t t  k a m m a  s i g  o s v .  

Pojkar pratar rakt ut 
Malin och Johanna menar i sjuan att "det är mest killarna som skriker", att det 
varit så så länge de gått i skolan och att de själva vant sig. Sammanställningen 
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visar att flickornas uppfattning om vilka som "skriker" är korrekt (se bilagorna 
15 och 16). 

I P-gruppen är det mer vanligt än i F att eleverna pratar rakt ut. Några poj
kar, Hans, Lars och Mikael, leder.8 Ingen av flickorna pratar rakt ut på det 
sättet. Endast Lena kommenterar i någon nämnvärd utsträckning. Anders och 
David tar inte heller ordet självmant. I F-gruppen är det framför allt Krister, 
men också Kurt och Urban som spontant tar ordet. Liksom i P är också några 
pojkar sparsamma med kommentarer, framfor allt Gustav. Som vanligt är Anna 
och Sara även i detta avseende mest aktiva bland flickorna. Flickorna i övrigt 
kommenterar mycket sällan. 

Fysiklektionerna i å ttan får ännu en gång illustrera interaktionerna. Figurerna 
11 och 12 visar medelantalet kommentarer i 8F och 8P. Skillnaden mellan 
flickor och pojkar framgår tydligt, likaså att det är vanligare att prata rätt ut i P-
gruppen. 

P  
P  
f  
f  
f  
f  

f P 
f  p  p  f  
f f  p  f  P  P  P  

0 1 2 3 4  5 6 7 8 9  1 0  1 1  

Figur 11. Antalet kommentarer från enskilda elever per observerad fysiklektion 
i 8F. f = flicka, p = pojke 

Någon större tendens till förändring över tid beträffande de spontana elev-
interaktionerna i F-gruppen kan inte iakttas varken för flickor eller pojkar9 I P-
gruppen syns däremot en ökad aktivitet i k emi i åk 8. 

Det finns anledning att se samtidigt på de tre formerna av interaktioner, som 
jag behandlat. Det har framgått att antalet kommentarer för många elever över
stiger antalet frågor både till och från läraren, att flickor kommenterar i mindre 

8 Callewaert & Nilsson (1980, s 1 6) menar att i var je klass finns en eller flera elever som står 
för underhållningen. Författarna problematiserar dock inte vad "underhållningen" innebär för 
kamraterna. 

9 Se bilaga 14. 
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utsträckning än pojkar, att grupperna skiljer sig åt och att mönstren kan vara 
olika i olika årskurser, i o 

P  
f p  p  p  p  
f f p f f f p  p  P P  

I I I I I I I I I I ! I I I I I I I 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  

Figur 12. Antalet kommentarer från enskilda elever per observerad fysiklektion 
i 8P. f = flicka, p = pojke 

Skillnaderna mellan flickor och pojkar framgår tydligt. F-flickorna kommenterar 
mindre än de frågar eller får frågor. Detta är speciellt märkbart i åk 8 samt i 
fysik i åk 7. P-flickorna kommenterar visserligen mer än F-flickorna men de 
kommenterar inte mer än de frågar eller svarar. Vi skall också komma ihåg att 
det, speciellt i F-gruppen, endast är några få flickor som står för de elevinitie-
rade interaktionerna. 

Tendensen för pojkarna i F-gruppen är att de frågar läraren i mindre ut
sträckning än de får frågor av läraren eller själva kommenterar. Det gäller fram
för allt fysik i åk 7, men även i åk 8. I kemi är det mera jämnt mellan de olika 
formerna av interaktioner både i sjuan och åttan, dvs pojkarna räcker då upp 
handen och får ordet i ungefär samma utsträckning som de spontant tar ordet. I 
nian är pojkarnas frågor till läraren förhållandevis få jämfört med övriga in-
teraktioner, men skillnaden är inte stor. 

I P-gruppen pratar eleverna mer allmänt rakt ut, men endast pojkarna kom
menterar alltid i högre utsträckning än de talar efter att ha fått ordet. Särskilt 
tydligt är det i fysik i åk 8 och i b åde fysik och kemi i åk 9. Flickorna kommen
terar mindre än de frågar i sj uan, medan de i åt tan, liksom pojkarna gör 
tvärtom. I nian är flickornas olika former av interagerande ungefär lika stora. 

Utan hänsyn till individuella variationer och en aning svepande kan sägas att 
flickorna i F-gruppen får och ställer frågor i ungefär samma utsträckning men 
att de kommenterar mindre. Pojkarna får frågor och kommenterar i l ika hög 
grad, men frågar mindre. I P-gruppen deltar flickorna ungefär lika mycket i de 
olika formerna av interaktioner, fortfarande utan att se på individuella 
variationer. Pojkarna kommenterar alltid i h ögre utsträckning än de frågar eller 
får frågor. 

Den redovisning som hittills getts av de spontana kommenterna och som hu
vudsakligen bygger på kvantitativa data ger inte tillräcklig uppfattning om den 
tid och den uppmärksamhet som går till pojkarna på grund av dessa kommenta-

10 En st atistisk undersökning redovisas i bi laga 17. Se också kap 3, s 59. 
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rer och av övriga sätt att dra till sig intresset. Redovisningen ger heller inte till
räcklig upplysning om skillnaderna inom flick- respektive pojkgruppen. Övriga 
observationer ger tydligare besked. 

P-gruppens allmänna interaktionsmönster 
Flickorna småpratar ofta med varandra både före och under lektionerna. Små
pratet är vanligen ohörbart för mig men ibland uppsnappar jag kommentarer om 
idrottsträning, instrumentspel eller om att vara kär. De speglar sig och ordnar 
sina frisyrer. Vid klassundervisningen kommenterar de ofta den offentliga dis
kussionen men tyst, medan pojkarna kommenterar högt. Under laborationerna 
går flickorna till varandra och söker hjälp eller hjälper till. Ett par av dem går 
även omkring lite i klassrummet, men de är klart stillsammare än pojkarna. De 
har mer kontakt med pojkarna än F-flickorna till en del beroende på placeringen. 
Ett aktivt centrum finns bestående av Klara, Lena och Annika. De pratar aldrig 
högt, om annat än ämnesinnehållet. Annika är dock med och pratar lite överallt. 
Malin och framför allt Johanna följer ämnesdiskussioner noga medan de andras 
intresse är svalare och ibland obefintligt. Ulrika verkar ofta frånvarande och är 
även reellt frånvarande mer än övriga. 

Pojkar deltar mest i a lla typer av interaktioner jag behandlat. De dominanta 
pojkarna gör sig synliga även på andra sätt. De markerar ofta sin närvaro genom 
att sitta och väga på stolarna eller sitta med fötterna på bordet. Under laboratio-
ner rör de sig runt i k lassrummet, tittar på vad andra gör, eller ställer till små-
bråk. När de kommer för sent, vilket de ofta gör, fördröjer de lektionens start 
genom olika metoder. De kan gå extra långsamt fram till sin plats, argumentera 
när läraren noterar förseningen i klassboken eller finna på lustiga skäl till den 
sena ankomsten. De vet hur de skall få och behålla uppmärksamheten. 

Flickorna har oftast inte med det hela att göra, men kan komma i kläm. Ett 
exempel från årskurs åtta får belysa. Ulrika står framme vid tavlan och har till 
uppgift att rita en figur på en fysiklektion när Mikael anländer en kvart in på 
lektionen. Ulrika kommer av sig i ritandet och får kritik av Lars för att hon är 
långsam. 

Pojkarna kan också ta vara på avbrott i lektionen som i åk 7 i samband med 
fluorsköljningen: 

Eleverna får muggar med lösning och skall skölja tänderna i två minuter. Lars 
dröjer med att skölja, Hans går ut i korridoren för att komma u ndan, ertappas av 
Karl, som skvallrar. Hans tvingas ta sin fluoridlösning och kamraterna tar tid. 
Han fuskar med tiden och Karl skriker "Jävla Hans, jävla Hans! Han får ta Jyra 
minuter nästa gång. " Under tiden väntar flickorna och läraren. 

Pojkarna gör sig också mer synliga i ämnesrelevanta interaktioner. En lektion på 
området Ljud i åttan får exemplifiera: 

Läraren Monica tar in ett osc illoskop, vilket alla elever tycker är roligt. Monica 
söker få fram ljudvågor på skär men och behöver således en ljudkälla. Flera elever 
visslar. Det är pojkar men även Annika. Några slår i bordet och klappar hä n
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derna. Malin skriver i s in bok medan Johanna spänt följer vad som sker på skär
men. Läraren Monica framkallar en våg med stämgaffel. Lars kommenterar to
nen. Eventuellt frågar Monica sedan om frekvensen för tonen A. Vad hon frågar 
uppfattas inte bak i klassrummet. Johanna och Malin som sitter längre fram 
räcker dock upp handen, men får inte frågan. Sten går fram till Mon ica, som bett 
om någon som ger ett A eller en annan ton. Sten missly ckas. Karl går fram och 
visslar i handen, vilket ger utslag på skärmen. Lars går fram och visslar flera to
ner. Han får applåder. Johanna sitter fo rtfarande med handen uppe. Lena räcker 
också upp handen, får frågan och svarar. 

Pojkarna tar ordet, de går fram och agerar medan flickorna räcker upp handen 
och väntar på att få ordet. Det ovan beskrivna är ingen ovanlig episod, tvärtom 
mycket typisk för gruppen. 

Flickors repliker, speciellt de som rör skolämnena, kommenteras offentligt 
av pojkar. Pojkars kommentarer är emellertid i ännu högre grad inriktade på 
andra pojkar. Det uppstår en hierarki eller en hackordning bland pojkarna." 
Kommentarerna kan vara godmodiga men innebär ofta elakheter. De pojkar som 
visar flit eller intresse trakasseras. Det är framför allt Roger och Anders som rå
kar ut för de tongivande pojkarna. I sjuan klandras också ofta Karl, som emel
lertid också kommenterar andra. Karl blir senare acccepterad som den som vet 
mest om pojkområden som datorer och science fiction. 

Roger är mycket intresserad och dessutom tjänstvillig. Han framhärdar god
modigt i sitt intresse trots gliringar från kamraterna. Anders trakasseras efter
som han är välartad och ordentlig. Båda pojkarna är lite gammaldags präktiga 
och det ogillas. Ännu i nian kan Mikael säga till Roger: "Du är så himla sjuk, 
du". Kommentarer om och till Roger kommer från de tongivande Lars, Hans 
och Mikael. Stefan och Petter hänger med. Samma pojkar löjliggör Anders som 
dessutom utsätts för att Sten fräser åt honom eller slår honom. Roger och 
Anders trakasseras öppet på lektionerna. Detta är synligt för observatören, men 
inte alltid för läraren. 12 Samma pojkar mobbas också under raster och klass
föreståndaren försöker komma till rätta med mobbningen. Särskilt Anders be
handlas hårt. Anders, Roger och David sitter därför ofta i ex peditionskorridoren 
på rasterna. David får vara i fre d på lektionerna men inte på rasterna. 

Sexuella anspelningar är en speciell form av kommentarer. Ord som läraren 
använder, t ex "spiral" eller "tillfredställa" ger pojkarna möjlighet till associa
tioner. Kommentaren riktas gärna till de vanligen trakasserade pojkarna, som 
kanske inte förstår eller inte låtsas om att de förstår. Dessa skämt och anspel
ningar äger rum pojkar emellan men riktas ibland till läraren.13 Jag noterade 
dock inga sådana kommentarer till flickor i k lassoffentligheten och flickorna re
agerar inte för mig synbart på pojkarnas anspelningar.h 

11 Öhrn (1990, s 183) skriver "såväl andra studier som de observationer som gjorts i de t här 
arbetet tyder på att pojkgruppen har en hårdare offentlig hackordning". 

12 Öhrn (1990, s 176) påpekar att gränsen mellan offentligt och privat är relativ i k lassrummet. 
Allt som yttras eller görs privat kan tas upp till o ffentlig behandling. Följaktligen gäller en del 
av mina iakttagelser av det offentliga skeendet sådant som var avsett att vara privat. 

13 Enligt Wölpe (1988, kap 5) spelar sexualitet en viktig roll i lärar-elev-interaktionerna. 
14 Sexuella trakasserier mot flickor förekommer emellertid enligt några flickors utsagor, dock 
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Pojkarna söker underminera de kvinnliga lärarnas auktoritet, speciellt på tek-
nikrelaterade områden eller beträffande förmågan att hantera apparatur. Exem
pelvis när en rullgardin inte fungerar på Berits lektion, säger Mikael hånfullt 
"du som har teknik, borde väl kunna laga". Andra klagomål till lärarna gäller 
läxor, att man inte ser experimentet (Jag ser inte ettpiss!), att läraren inte är 
snabb nog (Skärp dig, sätt igång!). En replik från läraren Erik i nian föranleder 
en sexuell anspelning (Sätta pà, får du göra pä frugan!). En mer indirekt kritik 
mot lärare kommer från Karl som, framför allt i nian, stundtals oombedd agerar 
hjälplärare. När han sitter längst fram vänder han sig ibland om och har en ut
läggning för kamraterna samtidigt som läraren håller lektion. 

Pojkarna kan genom kommentarer och inpass driva lektionsinnehållet mot 
sina intressen. En lektion i nian under arbetsområdet elkemi och med temat bat
terier får exemplifiera. Lektionen kommer att kretsa kring bilbatteriet, som in
tresserar flera pojkar. Med många inlägg om vad som skulle kunna hända vid 
laddningen av ett bilbatteri, om explosionsrisker och -möjligheter tar pojkarna 
initiativet. På grund av pojkarnas kommentarer och aggressiva sätt måste den 
kvinnliga läraren, som enligt pojkarna inte har tillräcklig kunskap i frågan, ägna 
sig åt dem och deras intressen. 

F-gruppens allmänna inter aktionsmönster. 
När flickorna kommer in i klassrummet pratar de med läraren, ägnar sig åt sina 
frisyrer, speglar sig eller sätter de sig och småpratar med varandra, vilket de 
också gör i pauser under lektionerna. Några flickor går omkring till varandra. 
Oftast sker kommunikationen ganska diskret men någon gång kan viskningarna 
och fnittret uppmärksammas av lärarna. Bland de flickor som inte tillhör den 
aktiva gruppen varierar uppmärksamheten och intresset under lektionerna. Britta 
t ex söker ofta följa med medan Carola gärna tittar ut genom fönstret eller klud
dar i någo n anteckningsbok. Det mesta sker relativt obemärkt. 

F-pojkarna trängs och buffas, framför allt i sjuan och åttan. De springer ofta 
omkring i klassrummet under laborationerna, leker med tändstickor eller brän-
nare och skriker, svär och slåss. Även om F-pojkarna klankar offentligt på 
varandra är tonen dock inte lika hård som i P . Det mesta av bråken sker utanför 
lektionerna, i k orridoren eller strax innan lektionerna börjar. Den inbördes kon
kurrensen är inte stor vare sig det gäller att vara tuff eller duktig. De pojkar som 
vill vara tuffa har inte hög status i k lassen. De är korta till växten, barnsliga till 
sättet och framstår som småpojkar. Flickorna är stundtals irriterade på dem men 
också välvilligt moderliga. J5 Läraren Anita använder uttrycket "de små 
rackarna". De få pojkar som är duktiga ämnesmässigt konkurrerar under lektio
nerna snarare med de flickor som är aktiva och framgångsrika än med varandra. 
Flickors repliker och speciellt deras frågor eller längre utläggningar ignoreras 

inte synligt på lektionerna. 
15 I Jente liv og likestillingsleere beskriver Bjerrum Nielsen (1988, s 51-56) en åttonde klass med 

samma stora skillnad i m ognad mellan flickor och pojkar. Flickorna i de n klassen utnyttjar 
både sin större sociala överlägsenhet och sin större sexuella mognad för att driva med 
pojkarna. 
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av pojkar, förlöjligas, dränks i p rat eller resulterar i att pojkar ställer upp som 
hjälplärare. 

En episod i sjuan framstår som typisk för F-gruppen. Episoden involverar ett 
pojkuppträde av samma typ som beskrivits om P-gruppen, nämligen att två poj
kar kommer in mitt i lektionen varvid uppmärksamheten vänds mot dem. Men 
motkrafterna är starkare i F: 

Olle, fysikläraren skriver på tavlan upp arbetsordningen vid tillverkningen av 
ledningsprovaren i ett antal punkte r. Anna anmärke r på att han tagit fel ordning. 
Efter fem punkter tycker Krister att Olle inte behöver skriva mer, då man inte 
skulle hinna längre den lektionen. Anna föreslår att Olle skriver ner allt nu, så får 
eleverna anteckna. Krister vill sätta i gång. Arbetet avbryts av att Patrik och Kurt 
kommer in, Kurt håller en trasa för ögat. När arbetet återupptas igen har Eva och 
Anna synpunkter på Olles tavelordning. Olle fortsätter att skriva, ändrar det som 
flickorna påpekat och gör sedan till slut enligt Annas förslag. Krister har under 
tiden förlorat intresset och övergått till att höra vad Kur t och Patrik har a tt 
berätta. 

Episoden visar också konkurrensen mellan Anna och Krister. Det gäller åter 
tekniken och ledningsprovaren. Krister, som vanligtvis är aktiv ämnesmässigt 
tillhör de pojkar som kan vrida lektionens innehåll mot sina intressen. Han kan 
vifta så ivrigt med handen att han "måste" få frågor eller oupphörligt kommen
tera lärarens demonstrationer. Kurt och Patrik däremot förbrukar mycket av 
lärarens och kamraternas tid på andra ting än ämnesinnehållet. F-gruppens elev
sammansättning med ämnesmässigt mycket starka flickor och barnsliga pojkar 
gör att innehållet inte lika lätt riktas direkt mot pojkarna som i P- gruppen. Men 
vid några tillfållen då gruppen har lärarkandidater eller vikarier riktar sig dessa 
direkt mot pojkarna, varvid de vanligen aktiva flickorna förstummas. 

Flickor tar ansvar 
De offentliga inpass som flickor gör gäller ofta arbetsordningen i olika bemär
kelser. Dessa kommentarer är då riktade till läraren, inte till kamraterna. Flickor 
kan till exempel ge vikarier goda råd. De anmärker dock inte på varandra. De 
ropar någon gång till pojkarna att de skall vara tysta eller anmärker på pojkarna 
på annat sätt. Protester förekommer inte ofta men i et t fall när missnöjet är 
mycket stort från flickornas sida blir deras protester starka. Det är verkstadstek
niken i åk 7 som upprör flickorna. 

Bland P-flickorna är det framför allt Lena som spontant tar ordet och då gäl
ler det nästan alltid protester mot läxor eller förhör. Andra flickor t ex Annika 
kan hänga med i pojkarnas kommentarer men Lena är den flicka i P-gruppen 
som på det sättet märks mest i k lassrummet. Hon kan tala om vad som skett eller 
snarare inte skett när de hade vikarie, klaga över att de inte förhörs när de läst 
eller protestera mot något hon finner stressigt. När de får i läx a att repetera de 
uppgifter de gjort på lektionen blir hon irriterad över att läxan beror på hur 
många uppgifter man gjort. Klara klagar en gång på att Lena pratar rakt ut. Det 
är enda gången jag noterar att en flicka kommenterar en annan offentligt. 
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Klara själv räcker demonstrativt upp handen och kan sitta länge med handen 
uppe utan att få frågan och utan att självmant ta ordet. I sjuan berättar hon: 

Nej det blir jag sur pä alltså...vissa lärare vill att man ska säga 
det... alltså om dom frågar någonting ska man säga det...det var någon 
sån här lärarkandidat vi hade, den ville tydligen att man bara skulle 
svara rakt ut... men jag räcker upp handen./.../ Om man kan någon
ting... så svarar alla rakt ut, då får man ju aldrig visa att man kan det 
heller. (Klara åk 7) 

Klaras kritik avtar som vi sett genom åren och hon liksom de flesta flickorna i 
P- gruppen uppfattar inte pojkarnas alla inpass som en form av dominans utan 
mera som ett naturligt, mer eller mindre störande, bakgrundsbrus. Ulrika utgör 
ett undantag. Hon anser att det myckna pratet har allvarliga konsekvenser. När 
jag i nian frågar henne om hon tror att flickor inte törs tala i offentligheten 
svarar hon: 

Törs...men ...om man då som killarna gör skriker och säger allting rakt 
ut... ger man dom andra ingen chans att kunna eller förstå. Så då förstör 
man ju för dom andra. (Ulrika åk 9) 

Ulrika menar således att flickorna tar ansvar för kamraterna genom att se till att 
lektionerna inte blir kaotiska. Hon tycker det är en vana att räcka upp handen 
och har en förklaring till att pojkar inte har samma vana. "För killarna måste 
visa att dom är bäst... att dom kan det där. Men jag har förstått det så. Dom 
måste visa att dom kan. " 

Ulrika, en flicka som märks mycket lite i k lassrummet, men som har en hel 
del synpunkter vid samtal menar att det finns ett tryck på pojkar att visa att de 
kan och är bäst. Det är inte utsagt om hon med "det där" enbart menar fysik och 
kemi, men troligt då det är dessa ämnen vi diskuterar. Däremot vill pojkarna 
inte kännas vid att de läser läxor, menar Ulrika. "Det är inte riktigt inne. " 

Vilka läser läxor? 

Martin säger i åttan att "nu på högstadiet är det nästan ingen kille som läs på 
någonting... det är bara proven man läser på". Det förefaller som om pojkar 
inte "bör" läsa läxor eller åtminstone inte erkänna att man gör det. Pojkarna har 
också synpunkter på flickors läxläsning. "Dom gör inget annat än pluggar, tar 
med sig hela väskan full med böcker och så pluggar dom hela dagarna" sägar 
Lars i ått an. Pojkarna menar att det är därför flickorna får så mycket bättre re
sultat på proven. Hans säger, också i åt tan: 
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Men alltså vi räkna...det var på ett engelskt prov...max var 80. Alla tjejer 
hade över 73 och killarna/... / 70 var var det bästa. /... /För dom pluggar 
så mycket mer än oss. (Hans åk 8) 

Pojkar behöver inte plugga lika mycket som flickor, tror Maria i åt tan och syftar 
då på fysik och kemi: "Dom kan ju ändå. Dom behöver ju inte träna så mycket". 
Klara tror att åtminstone en pojke, som hon inte namnger, "..nästan alltså, han 
kan nästan allt utan att plugga". Hon menar också att pojkarna "ändrar sig sen 
på gymnasiet". Annika håller med: "om dom anstränger sig kan dom bli himla 
bra". 

Andra flickor har emellertid andra åsikter när det gäller pojkars läxläsning. 
Dessa flickor tror inte att de själva pluggar mer generellt. De anser att pojkarna 
överdriver när de säger att de inte läser. Ulrika i P -gruppen, säger i n ian att 
"dom säger att nej jag pluggar ingenting pr att vara lika dom andra". Plugg 
och hårt skolarbete hör inte till det korrekta pojkmönstret. 

Flickorna har en annan attityd när de pratar om läxor. "Jag skulle nog få då
ligt samvete/.../Jag skulle inte klara av att inte göra det. Jag gör nog lite för 
mycket" berättar Klara i sjuan. Ingen av flickorna säger att de inte gör läxan men 
a m b i t i o n e n  v a r i e r a r .  M å n g a  s ä g e r  d o c k  a t t  d e  l ä s e r  s å  l ä n g e  d e  b e h ö v e r ,  d v s  
tills de kan det. "Jag kan inte gå och göra ett prov som jag inte läst på. Då 
skulle jag hellre gå och sjukskriva mig", säger Sofia i 8F. Inom flickgruppen va
rierar dock attityderna. Annika och Lena från P-gruppen tycker i sjuan att de 
skjuter upp till sista dagen medan Stella i 8F skjuter upp läxorna till sista 
minuten. 

I samtalen om läxor framstår skillnaderna mellan flickor och pojkar klara och 
tydliga. 16 Flickorna läser mer och är mer ambitiösa. De är tydligt lärda orden
lighet och plikttrohet!?, medan pojkarna lärts att vara tuffa och orädda. Flickors 
ansvarskänsla kommer fram även när det gäller läxor. 

Men ambition och läxläsning skapar problem även flickor emellan. Så här 
säger Stella i åttan: 

Anna hon har ju bara sitt extrema mål, det är att hon ska ha femmor i 
snitt och bli läkare, va. Hon tar ju till precis alla knep för och...för och 
nå det...va...Det är klart hade man så bra som hon...Sara är inte så där 
överambitiös som Anna är. Jo det är klart, hon vill också ha bra 
betyg/.../. (Stella åk 8) 

16 I en studie av högstadieelevers inställning till s kolan gjord just på Nordskolan och med delta
gande av bland andra klasserna 9F och 9P bekräftas att flickor, enligt elevernas egna utsa
gor, ägnar väsentligt mera tid till lä xläsning än pojkar. Se Wester-Wedman & Wedman 1991, 
s 19. Resultaten från en IEA-undersökning (Riis et al 1988, s 352f) visar att flickor lägger ner 
väsentligt mer tid på hemarbete än pojkar, men att just i n o-ämnena lägger pojkar ner lika 
mycket tid som flickor. 

17 Se t ex Åström (1986, s 111) som behandlar frågan flickors inskolning till lyd nad och flit i t re 
generationers-perspektiv. Belotti (1975) visar hur flickor pressas till ly dnad och ordentlighet 
ända från fosterstadiet, då föräldrar och nära omgivning förväntar sig att en flicka skal! vara 
lugn och passiv. Se även Sharpe (1976). 
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Anna och Sara känner av kritiken och blir irriterade. I åttan berättar de att 
glopord som "pluggis" och "hemmasittarmes" förekommer "Men det är inte vårt 
fel, ifall vi nu har lätt för att lära", säger de. I nian tar de själva upp frågan igen 
och tar också upp hur elever kan bli anklagade för att "smöra", att ställa sig in 
hos läraren: 

Anna: Men stannar man efter någon lektion och pratar med läraren och liksom 
fortsätter på nåt ämne som lektionen handlat om då blir det... "Å gud, 
vad du smörar". 

Sara: Ja, och då får man fan för det så in i hängen. 

Flickorna menar att andra flickor drar sig för att vara med dem och berättar en 
episod när Pernilla öppet visade att hon föredrog en annan flickas sällskap på 
lunchen: 

Det är därför det känns som om hon vill vara med oss på lektionerna för 
att få bra betyg, men hon vill vara med andra utanför, för hon vill inte få 
fan för att vara med smörbarn, ungefär. Det känns, det känns jättemycket 
sä ibland. (Sara åk 9) 

Att vara för duktig kan således ha konsekvenser även inom flickgruppen. Det är 
en balansgång för flickorna som dels skall vara duktiga och arbeta flitigt, dels 
inte får vara för duktiga.is Det finns en motsättning mellan att vara feminin och 
intellektuellt framgångsrik, som bygger på uppfattningar om kvinnligt och man
ligt. Anna och Sara igen: 

Sara: Ja, jag blir ju skitsur när någon säger så där. ..och börjar skratta "Hä, 
hä, hä,jag kan inte tänka mig er dansa!" Vad jätteglad man blir. 

I . . . I  
Sara: Jag vet! Usch! Antingen är man tjusig eller så är man jätteful och 

jätteintelligent! Man kan inte vara bägge och! 
I . . . I  
Anna: Man kan inte vara intelligent och plugga och samtidigt gå på disco på 

lördagarna. Men jag fattar inte hur folk kan tro att jag läser så 
mycket... alla tror att jag sitter hemma och pluggar i timtal. 

18 Flsckors värderingar av varandra diskuteras bl a i Llewellyn (1980), Lees (1986), Mahony 
(1985) (se speciellt s 124-126, om akademiskt inriktade flickors svårigheter i k lassrummet). 
Belenky et al (1986, s 103) skriver om framgångsrika kvinnliga studenter: "They met the 
standards of academic achievement and conformed to the expectations set by their parents 
and their teachers. But they also violated conventional feminine stereotypes". 
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Sammanfattande reflektioner 

Att sitta pä sin plats, ha läst läxan och räcka upp handen 
Lärarnas frågor till elever, liksom elevernas till lärare är mycket ojämnt förde
lade bland eleverna. Det gäller såväl flickor som pojkar. Många elever får 
mycket få och ställer ännu färre frågor. Flickor får inte generellt färre frågor än 
pojkar. De ställer inte generellt färre frågor men det är ett fåtal flickor som frå
gar lärare inför hela klassen, speciellt när det gäller kunskap eller förståelse. En 
viss tendens till könsskillnad finns mellan ämnena fysik och kemi, sett över hela 
högstadiet. Flickor får med tiden fler frågor i k emi och färre i fysik, medan poj
kar får allt färre frågor i kemi. Elevernas frågeaktivitet ändras mer i k emi än i 
fysik, speciellt för pojkarna, som frågar mindre i n ian än tidigare. Ett minskat 
antal frågor har emellertid samband med en ökad frekvens av spontana kom
mentarer. 19 Förändringarna genom åren är dock relativt små. Samma elever är 
dominanta och/eller ämnesmässigt aktiva genom hela högstadiet. Några elever, 
framför allt flickor är alltid i skymundan, ett förhållande som i en del fall under
stryks genom placeringen i klassrummet. 

Flickorna räcker i allmänhet upp handen och får ordet innan de talar, ett be
teende som de finner både invant och korrekt, liksom att ha läst läxan. Stundtals 
får de dock vänta länge på ordet. Citaten i ka pitlets början visar att flickorna 
uppfattar handuppräckningen som en aktiv handling vid vilken de markerar vil
lighet att svara eller att ställa frågor. Genom att räcka upp handen och inte prata 
rätt ut visar flickor ansvar för ordningen i k lassrummet och för andras rätt att 
delta i interaktionerna. Flickor som tvekar att räcka upp handen får emellertid få 
frågor. De blir därmed lätt osynliga i klassrummet och glöms bort, speciellt som 
de inte stör lektionerna. Att inte räcka upp handen för att få frågan hänger ihop 
med en rädsla för kamraterna. Att räcka upp handen och fråga inför hela klassen 
blir för många helt oöverstigligt. Britta som knappt vill räcka upp handen av 
rädsla för att svara fel ställer naturligtvis inte några frågor offentligt. Pojkars re
aktioner på flickors svar visar också att det är realistiskt att vara rädd för kam
raternas kommentarer. För många flickor gäller det att söka undvika uppmärk
samhet, att hålla sig undan bråk. 

Att ignorera, irriteras av eller acceptera pojkdominans 
De spontana kommentarerna, som bryter klassrummets regler, kommer framför 
allt från pojkar, som inte bara gör sig hörda utan också synliga med hjälp av 
kroppsspråk och spring i kl assrummet. Om flickor talar utan att ha fått ordet rör 
kommentaren oftast arbetsordningen i klassen. Pojkarnas kommentarer har 
andra funktioner, de tävlar inbördes, bevakar flickor eller söker utmana lärare. 

19 Lundgren (1979, s 174-176) anger att 85% av all verbal interaktion följer ett enkelt fråga
svars mönster. Det starka överlevnadsvärdet i de tta mönster som pedagogisk metod beror 
enligt Lundgren på dess effektivitet avseende social kontroll. De många kommentarerna som 
görs framför allt i P -gruppen medför att mönstret inte gäller i mi n studie. Frivilligt e ller ofrivil
ligt har lärarna i de tta avseende inte så total social kontroll över eleverna, som Lundgren 
skildrar. 
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Skillnaden mellan de båda undervisningsgrupperna är dock stor, så stor att det 
finns anledning hålla isär dem också i denna sammanfattning.20 

I P-gruppen dominerar pojkar interaktionerna i klassrummet. Resultatet är en 
hackordning med några tongivande pojkar överst, följt av några medlöpare och i 
botten de mobbade pojkarna, som oftast själva är tysta i offentligheten. Förutom 
denna hierarki är följden av pojkarnas beteende att talutrymmet minskar för de 
tysta pojkarna och för flickorna. Toppskiktet i pojkarnas hierarkiska ordning 
blir styrande för lektionsförloppet, dvs styr ton och i viss mån både fart och 
innehåll på lektionerna.21 Pojkarna i "styrgruppen" har stor makt i klassrummet. 
Läraren måste hela tiden förhålla sig till dem på olika sätt; avbryta undervis
ningen och vänta ut dem, eller uppehålla sig vid det denna grupp är intresserad 
av eller ge dem många frågor, ett klassiskt lärargrepp för att behålla kontrollen. 
Läraren får mindre tid över till flickor och mer tystlåtna pojkar. Flickor och de 
pojkar som står längst ner i r angordningen får finna sig i a tt vänta och på att bli 
kommenterade och värderade offentligt.22 De styrande pojkarna vet och får be
kräftat att det lönar sig att bråka och inte följa regler, med ett uttryck av Dale 
Spender "make trouble, get result" .23 

Pojkhierarkin är inte alls lika tydlig i F-gruppen. Det finns visserligen pojkar 
som är i underläge men någon riktigt dominerande topp som i P-gruppen existe
rar inte. Men liksom i P-gruppen visar pojkarna gärna upp sig individuellt även 
om lärarna inte utmanas på samma sätt som i P -gruppen. De kommentarer som 
har till syfte att demonstrera kunskap är i gengäld tydligare. De extremt aktiva 
och duktiga flickorna gör att gruppen flickor framstår som minst lika synlig i 
klassrummet som pojkarna. Lärarna svarar också på dessa aktiva flickors be
teende, de blir intressanta elever. Att flickor intar en så dominerande plats under 
lektioner i n aturorientering är mycket ovanligt enligt F-gruppens lärare.24 Styr
keförhållandena är således andra i F-gruppen. Här finns en kamp mellan några 
flickor och pojkar om utrymmet. I den elevgrupp som styr mycket av interaktio
nerna finns både flickor och pojkar även om det är pojkar som står för de flesta 
kommentarerna. "Styrgruppen" är mer intellektuell än i P, tonen är en annan 

20 Det faller utanför studiens syften att diskutera orsakerna till a tt interaktionerna i F -och P-
gruppen skiljer sig åt men jag vill p åpeka några tänkbara orsaker. Individsammansättningen 
av lärare och elever har betydelse. I P-gr uppen förekom flera lärarbyten, medan F-gruppen 
hade mer stabila förhållanden. Samtal med respektive gruppers mellanstadielärare visade 
dessutom att F-gruppens lärare mer medvetet uppmärksammat frågor rörande interaktionerna 
i k lassen. 

21 Begreppet styrgrupp härrör från Dahllöf (1967, s 271) som menade att den grupp elever vars 
studieförutsättningar ligger mellan 10:e och 25:e percentilen bestämmer undervisningstiden 
för olika moment. Lundgren (1979, s 197) menar att styrgruppen är den grupp läraren kon
trollerar mer än övriga elever när man lämnar ett avsnitt och fortsätter till n ästa. Begreppet 
"innehållslig styrgrupp" som används av Frykholm & Nitzler (1990, s 331) ligger närmare min 
användning av begreppet. 

22 Att vänta och att underkasta sig makt är en del av den dolda läroplanen så som den formule
rades av Philip Jackson (1968, s 33). Jackson, som påpekar att elever utvärderar varandra (s 
20), betonar vikten av det dagliga nötandet elev mot elev i kl assrummet (s 10). 

23 Spender (1982a s 54-66). 
24 Enligt Öhrn (1990, s 84) har f lickorna inte i n ågon av de klasser hon studerat merparten av 

interaktionskategorierna kunskapsuppgifter och offentliga initiativ i n o-ämnen, dvs inte heller 
i d e klasser hon definierar som flickdominerade avseende klassrumsinteraktioner. 
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och det förbrukas mindre tid på annat än skolarbetet. Lärarna i F har större 
kontroll över händelseförloppet i klassrummet än lärarna i P. Största känneteck
net på "styrgruppen" i F är att den driver upp farten, flickorna genom att vara 
effektiva och pojkarna genom att inte ha tålamod med flickornas frågor. De båda 
styrande grupperna, den pojkdominerade i P och den flickdominerade i F, har 
således olika karaktär. 

I båda grupperna riskerar frågor och svar att följas av kommentarer. Om en 
elev svarar fel eller "dumt" finns det pojkar som kommenterar. Likaså kom
menteras - eller ignoreras - flickors ämnesframgång. Man skrattar åt det som är 
fel och man lyssnar inte till flickors frågor eller längre svar. Pojkarna löjliggör 
och osynliggör, d v s de använder sig av härskartekniker, strategier som an
vänds i makt - och underordningsrelationer av medlemmar i den dominerande 
gruppen mot personer i underordnade grupper, t ex av män mot kvinnor. 
Härskarteknikerna har identifierats på individnivå av Berit Ås, som menar att 
teknikerna kan göras ofarliga genom att ges namn.25 Pojkars användning av 
dessa tekniker mot flickor kan tolkas som att de betraktar framför allt fysik och 
teknik som sina områden. Att ställa frågor på innehållet i le ktionerna i en sådan 
miljö är enbart möjligt för den elev som redan har viss kunskap. Det krävs där
för två förutsättningar för att flickor skall fråga: de skall inte vara rädda för kri
tik och de skall förstå eller kunna tillräckligt mycket för att veta vad de inte kan. 

Detta medförde inte sällan att ämnesinnehållet drogs mot en mer maskulin 
sida. Pojkarna är en dominant grupp i k lassrummet, som läraren inte självklart 
har makt över.26 Genom att pojkar på grund av sina erfarenheter kan ha större 
förkunskaper än flickor har de större möjligheter att ta egna initiativ och därvid 
maskulinisera innehållet. Pojkar kan genom att antyda att en kvinnlig lärare inte 
behärskar ämnet skapa osäkerhet hos läraren och leda till att lektionsförloppet 
styrs av dem. En ovan lärare väljer gärna exempel som hon/han vet attraherar 
pojkar.27 Pojkar dominerar också som grupp över flickor i k lassrumssamtalet. 
Flickor lyssnar i allmänhet när pojkar frågar och kommenterar. De tillägger 
sällan något offentligt om de inte blir ombedda, möjligen fäller de någon diskret 
replik till bänkkamraten. Vill flickor däremot hålla fast vid något ämne kan de 
inte förvänta sig samma uppmärksamhet från pojkarnas sida. 

Även om pojkarna, trots att de försöker, inte alltid lyckas ta makten över 
ämnesinteraktionerna framstår det som normalt att lärare och klasskamrater skall 
ta hänsyn till talföra och högljudda pojkar, men inte till tystlåtna flickor. Lära
rens tid är begränsad och tillbakadragna flickor får mindre av lärarens resurser. 
Även detta är en form av manlig dominans. Alison Kellys båda antaganden om 
orsaken till att pojkar får mer uppmärksamhet i k lassrummet - läraren svarar på 

25 Se t ex Ås (1982, s 8, 36-58). Begreppet härskarteknik infördes först på organisationsnivå 
av Harriet Holter. Se Holter (1992). 

26 Walkerdine (1981) har visat hur redan 4-5 åriga pojkar genom könsmakt kan utmana en 
kvinnlig lärare. Spender (1982a, s 57) hävdar att läraren ofta finner sig manipulerad av domi
nanta pojkar i k lassrummet. Se även Clarricoates (1978). 

27 Även Öhrn (1990, s 96) rapporterar hur en tongivande grupps intressen kan få inflytande och 
tar som exempel en lärare som berättar att hon i en pojkdominerad klass anpassar lektionerna 
till p ojkarnas intressen. 
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elevernas beteende och manlig dominans är så normal att vi inte märker den - är 
relevanta.28 

Men inte bara läraren svarar på pojkarnas beteende, flickorna reagerar på 
olika sätt. Flickors reaktioner på pojkarnas dominans eller försök till dominans 
är av tre slag. 

En del framgångsrika flickor ignorerar pojkarnas kommentarer. De 
ignorerar dominansen eller försöken till dominans och menar att de 
själva klarar sig betygsmässigt bra ändå. Det finns inte något samband 
mellan att prata mycket och vara ämnesmässigt kompetent. 

Andra framgångsrika flickor irriteras, trots att flickor klarar sig bra. 
Dessa flickor känner och störs av pojkars vilja att ha övertaget i 
ämnesinteraktionerna och tar upp kampen i k lassrummet. 

Den tredje gruppen flickor accepterar pojkars dominans och finner den 
normal. Pojkar kan av naturen mera fysik, kemi och teknik och deras 
övertag anses följdriktigt. Flickorna låter sig därför tystas. Flera av 
dessa flickor har en mycket undanskymd position i k lassrummets 
interaktioner. 

Dessa olika sätt att reagera har likheter med de tre strategier Eva Ethelberg for
mulerat utifrån kognitiv utvecklingspsykologi för flickors sätt att förena sin 
självuppfattning med realiteten, den manliga dominansen.29 En strategi är att jag 
är bra nog och att manlig dominans därför inte existerar, en annan att jag är bra 
nog oçh manlig dominans är en del av verkligheten och en tredje att manlig do
minans existerar och att jag är inte bra nog. Liksom hos Ethelberg kan flickor 
byta strategier över tid. 

Hembakgrundens betydelse 
De trygga och orädda flickor som hela högstadietiden får mycket frågor och 
även ställer frågor har välutbildade föräldrar, framför allt har papporna hög ut
bildning. De flickor som är mest aktiva har fäder som kommit långt i en natur
vetenskaplig karriär och som är intresserade av sina döttrar. Dessa flickor, som 
har mycket lätt att lära, har således "ordentligt på fötterna". Bland dem finns 
både flickor som ignorerar och irriteras av pojkarnas stora talutrymme. 

Redan vid högstadiets början finns stora differenser flickor emellan och re
sultaten pekar på att dessa skillnader förstärks under högstadiets lopp. Flickorna 
m e d  l å g u t b i l d a d e  f ö r ä l d r a r  ä r  t i l l b a k a d r a g n a  i  k l a s s r u m m e t  o c h  d e  b l i r  t o m  
alltmer osynliga i ämnesinteraktionerna genom högstadieåren.30 Men bland dem 

28 Kelly (1986, s 26f). 
29 Ethelberg (1985, s 5). 
30 I förs tudie 2 fann jag i åk 7 att alla flickor var relativt aktiva i kl assrummet och fick lika 

mycket uppmärksamhet av läraren som pojkar medan flickorna i åk 9 var delade i tv å grup
pen, en aktiv och en passiv. Den passiva gruppen fick mycket lite uppmärksamhet. Skillnaden 
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som får och ställer få frågor finns också flera flickor med högutbildade för
äldrar, flickor som är relativt tillbakadragna i offentligheten, utan att vara pas
siva. Flertalet tysta flickor har emellertid lågutbildade föräldrar. Bland de tysta 
finner vi de flickor, som ser det naturligt att pojkar har ett övertag i naturveten
skap och teknik. Eva är den enda flickan från gruppen med lågutbildade för
äldrar som periodvis i någon större utsträckning deltar i det offentliga samtalet. 
Att ha föräldrar som är välutbildade förefaller för flickorna vara ett nödvändigt 
om än inte tillräckligt villkor för att vara aktiv i offentligheten. 

Lärarnas uppmärksamhet på pojkar, så som den manifesteras i frågefördel
ningen, har inte samma samband med familjebakgrunden som för flickor. Det 
samma gäller de elevinitierade interaktionerna. De tongivande pojkarna har 
olika typer av familjebakgrund, likaså de tystlåtna och dominerade pojkarna. 

Den sociala konstruktionen av genus i klassrummet 
Vi ser alltså ett socialt konstruerat könsmönster. Flickor och pojkar kommer till 
högstadiet med inlärda beteenden och med uppfattningar om kvinnligt och man
ligt. Den sociala konstruktionen av genus fortgår under högstadiet i och utanför 
klassrummet. I denna medverkar lärare, flickor och pojkar. 

Flickorna själva konstruerar kvinnligheten bl a som ansvarstagande. Lärarna 
understryker detta genom att ge flickorna en sammanhållande uppgift. Flickorna 
skall få lektioner och laborationer att löpa. Flickorna tar också på sig ansvaret 
för att lektionerna inte skall leda till kaos. Flickor, som följer klassrummets 
spelregler, blir garanter för att lektionerna hålls samman. Flickors agerande i 
klassrummet och deras läxläsning visar att de fostrats till att ta ansvar och de 
markerar själva sin kvinnlighet genom att följa det sociala regelverket. Flickorna 
tolkar inte regelföljande som underordning utan som vuxet beteende, som skiljer 
dem från de mer barnsliga pojkarna. Den fostran till ansvar de tidigare fått får 
fortsatt näring i klassrummet. De blir i högre grad än pojkar bärare av ansvars-
rationalitet.3i 

Kritik, om än inte offentlig, förekommer flickor emellan, speciellt mot de 
ambitiösa flickorna som i vissa avseenden bryter mot det kvinnliga mönstret. 
Dessa flickor följer reglerna, men är ändå synliga i kl assrummets offentlighet. 
De markerar heller inte sin kvinnlighet så starkt genom yttre attribut och upple
ver också sin kvinnlighet ifrågasatt. 

Pojkar tar gärna ordet självmant eller bryter på andra sätt mot klassrummets 
regler. De konstruerar sin manlighet genom att agera och konkurrera offentligt, 
vilket understryks av att deras privata och offentliga handlande skiljer sig åt.32 
De är inriktade på sin egen offentliga framtoning och får träning i offentligt age
rande. Pojkar konstruerar också manligheten genom att ta avstånd från kvinnligt 
beteende. Flickors plugg och ambition kritiseras. Även de pojkar som är flitiga 

kunde bero på att det rörde sig om skilda klasser. Jag ställde ändå frågan om denna uppstod 
under högstadiet, men då jag saknade data kunde jag inte diskutera ett tänkbart samband 
med familjebakgrund. Se kap 1, s 20. 

31 Se kapitel 2, s 25. 
32 Se kap 3, s 55. 
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och ordentliga hånas. Dessa beteenden räknas som kvinnliga och måste således 
förlöjligas ännu mer när de förekommer hos pojkar. Flickors agerande bevakas. 
Flickorna får kritik för både framgång och misstag, en form av dubbel 
bestraffning. 33 

Pojkars kritik har olika grunder. Mentalt arbete över huvud taget kan i mot
sats till manuellt bland pojkar med lågutbildade föräldrar ses som kvinnligt.34 
Det kan vara ett skäl till att inte bara ambitiösa flickor utan även, eller kanske 
speciellt, pojkar som förefaller plugga föraktas. För pojkar som framför den 
kritiken är tuffhet en viktig komponent i maskuliniteten, likaså ett tekniskt kun
nande. För andra pojkar kan det vara flickornas intellektuella överläge som 
måste bortförklaras. Kritiken mot flickors ämnesframgång kommer från pojkar 
som förefaller vilja se fysik och kemi som sina områden. 

Skeendet i k lassrummet kan beskrivas med hjälp av Sandra Hardings förstå
else av genus som konstruerat på tre nivåer.35 Polariseringen av kvinn
ligt/manligt på det symboliska planet fortgår i k lassrummets offentlighet. Till 
kvinnligheten hör det privata, det stilla, det mjuka, det defensiva, och till man
ligheten det offentliga, det rörliga, det hårda och offensiva. På ett arbetsdelande 
strukturellt plan hör möjligen kemi, men inte fysik till det kvinnliga. Denna se
gregering får uttryck i kl assrummets interaktioner liksom flickors inskolning till 
arbeten, lönade eller olönade, som kräver bärare av ansvarsrationalitet. Samhäl
lets skilda positioner för kvinnligt och manligt både reproduceras och konstrue
ras i kl assrummet. På individplanet, som samspelar med det symboliska och det 
strukturella, ser vi dock både anpassning till och motstånd mot manlig 
överhöghet. 36 

Det är oklart om flickorna uppfattar asymmetrin, eller värdehierarkien, i de 
tre formerna av genus. Flickorna anser sig själva stå över pojkarna i m ånga as
pekter, de ser sig klokare och mer ansvarsfulla. Anpassning till eller motstånd 
mot naturvetenskap och teknik som pojkarnas revir innebär inte självklart en 
medvetenhet om hur dessa områden värderas i ve tenskap och samhälle. Trots att 
flickor och pojkar befinner sig i samma rum och gör samma saker, förefaller de 
tydligare uppfatta isärhållandet av kvinnligt och manligt än värdehierarkin. Vi 
skall se närmare på förhållandet till naturvetenskapen och tekniken i nästa 
kapitel. 

33 Den dubbla bestraffningen är ännu en av härskarteknikerna (se not 25), ibland formulerad 
som "damn you if y ou do, damn you if y ou don't". Samma fenomen diskuteras i Whyte 
(1986, s 150). 

34 Willis (1977, s 148) visar att arbetarklasspojkar ser mentalt arbete som associerat med de av 
dem föraktade kvinnorna och kvinnors sociala underordning. Även Bengtsson (1985, s 39) 
har funnit att personer från familjer som traditionellt identifieras som arbetarfamiljer, men där 
modern ofta har ett mellanskiktsyrke, förknippar utbildning med "kvinnlighet". Wernersson 
(1977, s 259) fann att speciellt lågkognitiva pojkar förlägger skolanpassning i flickrollen. 

35 Se kap 2, s 39f. 
36 Anyon (1983) formulerar flickors strategier i kl assrummet i ter mer av anpassning och mot

stånd som aktiva processer i ko nstruktionen av den egna identiteten. Hon syftar då på an
passning eller motstånd både i för hållande till sk olan och till d en kvinnliga stereotypen. 
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Kapitel 6 
Vi vill förstå! 

Jag tycker det är dödskul, fysik! (Lena, åk 7) 
Det finns inget värre än fysik och kemil (Lena, åk 9) 

Lena är en av de flickor som förlorar intresset för fysik och kemi under högsta
diet och som väljer en gymnasielinje där hon slipper dessa ämnen. Hennes in
tresse avtar emellertid inte kontinuerligt. Stundtals tycker hon, även i nian, att 
fysik är roligt. 

Alla flickor reagerar inte som Lena. Det finns dock mycket som förenar 
flickorna och som skiljer dem från pojkarna. I detta kapitel, som behandlar 
flickors konkreta erfarenheter av fysik, kemi och teknik, lägger jag först ton
vikten på likheterna inom flickgruppen och på skillnaderna mellan flickor och 
pojkar, medan jag i de avslutande reflektionerna lyfter fram skillnaderna inom 
flickgruppen. 

Naturorienteringsämnet och dess miljö 

De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi, som förr benämndes 
läroämnen, inordnas sedan 1962 års läroplan, Lgr 62, under beteckningen 
orienteringsämnen och sammanförs på högstadiet till ett ämne, naturoriente
ring. i När obligatorisk teknik införs på högstadiet med 1980 års läroplan, Lgr 
80, förläggs den till naturorienteringen.2 Enligt timplanen skall naturoriente
ringen ha 15 stadietimmar på högstadiet, varav två skall ägnas åt teknik. I mål
beskrivningen anges att "Genom undervisningen i de naturorienterande ämnena 
skall eleverna vidga och fördjupa kunskaperna om sig själva, naturen och 
människans verksamhet." I målbeskrivningen förekommer uttryck som "lära 
sig", "få kunskap om" eller "ges en orientering". Begreppet "orientering" före
kommer framför allt när det gäller de tidigare läroämnena fysik och kemi. 

1 I sko lans språkbruk förekommer dels begreppet no-ämnet, dvs hela naturorienterings
ämnet, dels begreppet no-ämne, som syftar på ett i h elheten ingående delämne biologi, fysik 
eller kemi. Ibland förekommer även uttrycket no-teknik, trots att tekniken ingår i n o-ämnet 
(SÖ 1980, Grundskolan 1989 och SÖ 1991). Se Gisselberg (1991) för en diskussion om för
ändringar i m ålbeskrivningar från Lgr 6 2, via Lgr 6 9 till Lgr 80. 

2 En av SÖ:s fem vägledande principer för undervisningen i tek nik var att öka möjligheterna för 
jämställdhet. Tillkomsten av den obligatoriska tekniken på låg- och mellanstadiet har analyse
rats av Lindblad (1985), som drog slutsatsen att ämnet var ett beställningsverk för att öka 
tillströmningen till t eknisk och naturvetenskaplig utbildning. Målen för den obligatoriska tekni
ken skulle nås genom ämnesintegration, laborativt arbetssätt och verklighetsanknytning. 
Ingen diskussion fördes om vilket innehåll tekniken skulle ha. Jag drar slutsatsen att ingen 
diskussion heller förekom i te rmer av kvinnlig och manlig teknik och att samma förhållande 
torde gälla för högstadiet. 



Ill  

Uttrycken "lära sig" och "kunskap" är vanliga då det gäller naturen, människo
kroppen, olika hälsorisker samt teknikutvecklingen. I alla de naturorienterande 
ämnena skall eleverna lära sig att använda ett experimentellt och undersökande 
arbetssätt och att redovisa sina iakttagelser och experiment muntligt och 
skriftligt. 

Läroplanen tycks tala för att de olika ämnena läses integrerat men lämnar åt 
varje skola att bestämma. Om ämnena läses integrerat bestäms fördelningen 
mellan olika inslag lokalt. Om de läses separat gäller den fördelning mellan 
ämnena som gällde i den tidigare läroplanen, vilket innebär 5 stadietimmar var
dera för biologi och fysik och tre stadietimmar för kemi. På Nordskolan läser 
eleverna de enskilda ämnena var för sig och eleverna får betyg i varje ämne i 
åttan och nian. Lärostoffet är uppdelat i arbetsområden. Vilka områden som 
skall läsas och under hur lång tid fastläggs i den lokala arbetsplanen. Ett sax-
ningsschema upprättas.3 Betygsättningskravet medför att områdena oftast avslu
tas genom någon form av prov. Följande är exempel på arbetsområden i fysik 
och kemi som lästes av de aktuella grupperna. 

Jorden 
Vår planet 
Mekanik 
Ellära och magnetism 
Ljud 
Väder och vind 
Energi 
Elektronik 

Materia 
Luft och vatten 
Surt och basiskt 
Viktiga födoämnen 
Oxidation och reduktion 
Den kemiska livsmiljön 

Den obligatoriska tekniken var på Nordskolan4 förlagd enbart till åk 7 och dela
des upp i fysik-, kemi- och verkstadsteknik då man ville bredda begreppet 
teknik. Till tekniken räknades på så sätt verkstadsteknik, brandskydd, olika 
kemiska tekniker, tapetsering, data, elektronik, dvs huvudsakligen traditionellt 
manliga tekniker. Moment från trä- och metallslöjden förekom men inte moment 
från textilslöjd eller hemkunskap.5 

Undervisningen i n o-ämnet bedrivs i särskilda rum, kallade salar, samt för 
teknikens del också i verkstaden. Fysik - och kemisalarna ligger i samma korri
dor. De senare användes även för biologi. Alla är kombisalar, d v s de används 
både för klassundervisning och laborationer. Salarna innehåller två rader med 
vardera fyra bänkar med en mittgång emellan.6 Verkstaden, som ligger i k ällar
planet, är delad i en större verkstadsdel och en del med skolbänkar. 

3 Se kap 3, s 47. 
4 Varje skola bestämmer hur tekniken fördelas. 
5 Trä- och metallslöjdslärarna sökte också få del av undervisningen i d et nya ämnet, men 

misslyckades. Se Berge (1992). I kom mmentarmaterialet till k ursplanen i n aturorientering (SÖ 
1991) rekommenderas dock samutnyttjande av salar för trä & metallslöjd och teknik, liksom 
att trä- och metallslöjdlärarnas kompetens skall utnyttjas. 

6 Se kap 5, s 80f. 
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Vid en observation i årskurs sju gör jag följande observation av den fysiska 
miljön: 

Fysiksalen har grå-beigerutiga gardiner, varav en är trasig. I fonden sitter en stor 
anslagstavla med ett gulnat tidningsurklipp och en dammig plansch. Utefter den 
fönsterlösa väggen finns glasskåp. Ett par är tomma, några innehåller stativ. 
Elurtagen är hängande. Kemisalen har ungefär samma utseende men gardinerna är 
färgglada. Elever och skolvärd har tryckt fjärilar, hjärtan, päron m m på dem. 
Anslagstavlan tar mindre plats än på fysiken. På den sitter de säkerhetsföreskrif
ter, som alltid måste finnas för en kemisal. Bredvid svarta tavlan finns en liten 
bokhylla med kemiböcker, ovanför den en plansch med kaktusblommor. På andra 
sidan tavlan sitter en liten hylla med kemiska lösningar. Ovanför denna perio
diska systemet i en relativt färglös utformning. 

Skolan har ytterligare en fysiksal. I denna finner jag vid ett observationstillfälle i 
årskurs åtta svarta gardiner för fönstren. Gardinerna är fördragna i början av 
lektionen, men dras sedan upp. På anslagstavlan finns ett par urklipp, nio resp 
tio år gamla, i övrigt är väggarna kala. Vid ett besök när studiens elever går i 
nian noterar jag att anslagstavlan i en av kemi- och biologisalarna har några få 
botanikarbeten uppsatta, dock oftast med för få häftstift. Det är också kladdat på 
anslagstavlan. Men vid ett annat tillfälle finns nya fräscha arbeten, som gruppen 
gjort efter en exkursion, uppsatta. 

Läroböckerna spelar en väsentlig roll för undervisningen i no-ämnen och är i 
svensk normalpedagogik ofta styrande. Vi kan förvänta oss att de betoningar av 
innehållet som finns i läroboken också slår igenom i undervisningen. Nordsko
lan skiljer sig i detta avseende inte från andra skolor. Man följer ett läromedel 
relativt tätt. 

Läroböcker förmedlar emellertid andra budskap än de strikt innehållsmäs-
siga. I en läroboksgranskning har jag tillsammans med Sylvia Benckert visat att 
läroböckerna i naturorientering vänder sig mer till pojkar än till flickor.7 Vi 
fann att i fysikböckerna var kvinnor nästan osynliga medan de oftare förekom i 
kemiböcker, dock i begränsade roller. I några häften avsedda för integrerad läs
ning av no-ämnet fanns mer plats för flickor och flickors intressen. Böckerna 
ger dock i stort bilden av en värld med fler pojkar/män än flickor/kvinnor; en 
värld där kvinnors tillvaro är mycket mer begränsad än mäns, där det är män 
som är naturvetare och tekniker och där pojkars intressen har företräde framför 
flickors. 

Ramarna, läroplanen och läroböckerna, den lokala arbetsplanen, den tid och 
det utrymme som finns till förfogande samt gruppernas sammansättning styr och 

7 Benckert & Staberg (1988). Vi s ökte svar på frågor om i vil ken utsträckning flickor/kvinnor 
resp pojkar/män är avbildade eller nämnda i e xempel; vilka situationer flickor/kvinnor visas i 
och vilken bild av kvinnan som förmedlas; vilken bild som ges av dem som "ska" syssla med 
naturvetenskap samt vilka delar av innehållet man valt att presentera. De granskade fysik-
och kemiböckerna är representativa för svenska läroböcker i n o, men valet av dessa styrdes i 
viss utsträckning av att de från början användes av klasserna i min här redovisade studie. 
Dessa böcker byttes senare mot andra läroboksserier. 
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begränsar undervisningen.8 Vidare regleras lärarna av tvånget att sätta betyg. 
Den enskilde lärarens handlingsfrihet är således avsevärt kringskuren. 

Om innehållet 

Bästa ämne 
Flickors och pojkars val av bästa ämne eller ämnen bland no-ämnena redovisas i 
tabell 7 för de elever som deltog i studien alla tre åren. 

Tabell 7. Bästa no-ämne(n)^. 

Biologi Fysik Kemi 
Åk Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

7 6 4 10 6 4 7 
8 6 7 4 4 10 3 
9 9 2 4 8 6 4 

I årskurs 7 är fysik det mest populära ämnet för flickorna, sedan minskar intres
set för detta ämne. Kemi är favoritämnet i åt tan. Det relativt låga fysikintresset 
består i n ian, intresset för kemi avtar och biologi blir mest populärt. Pojkarna 
har biologi som det minst populära ämnet i nian medan fysik står högt i kurs. I 
slutet av högstadiet är bilden således densamma som i andra undersökningar 
med biologi och fysik som polariserande ämnen.io Men preferenserna varierade, 
så är t ex biologi pojkarnas favoritämne i åttan och flickorna i P-gruppen är 
under en period på hösten i nian mycket roade av fysik. 

Resultaten visar således att det inte är givet att alla flickor på högstadiet före
drar biologi och kemi framför fysik. Flickornas åsikter kan även skifta under 
högstadietiden. Från början upplever inte heller eleverna någon skarp gräns 
mellan fysik och kemi, trots att ämnena läses separat. Det är tänkbart att flickors 
större avståndstagande till fysik relativt kemi och biologi befästs framför allt på 
gymnasienivå. Det är däremot entydigt att flickorna i m in studie inte blivit in
tresserade av teknik. Med undantag för tre positiva flickor i sjuan anger de inte 
vid något tillfälle teknik som ett favoritämne. 

8 Se Lundgren (1984). 
9 Eftersom den obligatoriska tekniken endast förekommer i åk 7 har jag inte tagit med den i 

tabellen. Tre flickor och elva pojkar angav teknik i åk 7 som bästa no-ämne. I åtta n och nian 
var det fem resp sju pojkar som tog upp teknik. Det var pojkar med teknik som tillval. Inga 
flickor hade teknik som bästa no-ämne i åt tan eller nian. Det är inte heller några flickor som 
har tillvalsteknik. 

10 Lie & Sj0berg (1984), Kelly (ed) (1981), Sj0berg (1986), Whyte (1986). 
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Vid tolkningen är det viktigt att komma ihåg att enkäterna innebär jämförel

ser inom naturorienteringsämnet och inte sätter naturorienteringen i förhållande 
till andra ämnen. Ett no-ämne som betraktas som roligt jämfört med andra no-
ämnen kan förblekna i förhållande till t ex svenska, slöjd eller idrott. Detta 
framgår av enkäterna från början av åttonde och nionde läsåret där eleverna 
anger sina favoritämnen. Ingen flicka anger något no-ämne i åttan vilket flera 
pojkar gör. En flicka tar upp fysik och en annan kemi i n ian medan sex pojkar 
tar upp dessa ämnen. Sex pojkar anger teknik och kan då tänkas mena obligato
risk teknik och/eller tillvalsteknik. Flickorna har andra preferenser, nio anger 
slöjd som favoritämne i nian och åtta något språk eller svenska. 

Olika moment 
I fortsättningen behandlas no-ämnet årskursvis utan att jag alltid klart skiljer på 
de ingående delämnena. Avsikten är att lyfta fram det som är gemensamt för 
flickorna beträffande fysik, kemi och teknik. 

Årskurs siu 
I slutet av varje hösttermin får eleverna själva föreslå särskilt roliga moment 
eller laborationer från hela no-ämnet. Flickorna artikulerar sig tydligare än poj
karna som ofta nöjer sig med att ge svar av typ "fysik", "allt" eller "inget". I 
sjuan är flickornas intresse spritt över alla no-ämnena, men de nämner biologi
avsnitt oftare än pojkarna. Pojkarna namnger färre och mest tekniska moment. 

I slutet av åk 7 får eleverna en ganska detaljerad förteckning med moment 
och laborationer att ta ställning till. Flickornas och pojkarnas svar redovisas i 
sin helhet i bilaga 18. Tabell 8 visar de moment som minst hälften av flickorna 
respektive pojkarna ansåg roliga. 

Tabellen visar att momentet data gillas av både flickor och pojkar. Data
lektionerna var dock få. h Momentet tapetsering finns också på båda listorna, 
men inte så högt upp. Flickorna uppskattar några experimentella kemimoment 
och några moment från fysiken, också huvudsakligen experimentella, samt tapet
seringen. Flera av fysikexperimenten tillhör området materia som lästes i början 
på åk 7 då allting var nytt. Området omfattade bland annat ett experiment som 
flickorna fann estetiskt tilltalande. Kemiförsöken var enkla och oftast utan större 
apparatur. Bland de två moment från elläran flickorna uppskattar var elström
mens faror. Pojkarnas favoriter är, förutom data, övriga tekniska inslag samt 
ellära. 

Flickorna och pojkarna har klart skilda intressen. Detta har tydliggjorts i 
tabell 9 där de moment och laborationer som gav de största könsskillnaderna i 
uppskattning, har listats. 

De tekniska inslagen, att tillverka en ledningsprovare respektive en kapsyl
öppnare samt ett teoretiskt avsnitt om verktyg, är de moment som flickorna inte 
uppskattar. Momentet verktyg, som är populärt bland pojkar, ogillas i hög grad 
av flickorna, vilket framgår också av att hälften markerar det som tråkigt. Det är 

11 Observationer saknas från dessa få lektioner, varför jag inte går närmare in på dem. 
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bara massa och densitet som nästan lika många flickor ogillar. Ett par moment 
från elläran hör också till det som pojkar, men inte flickor, uppskattar. De fysi
kaliska och kemiska experiment som är populära bland flickor är å andra sidan 
mindre tilltalande för pojkar. 

Tabell 8. De mest populära momenten och laborationerna. Antalen positiva 
flickor resp pojkar anges. 

Flickor (N = 14) Pojkar (N = 15) 

Data 13 Kapsylöppnaren 14 
Att undersöka ämnen 10 Ledningsprovaren 13 
Kemiska reaktioner 9 Data 13 
Försök med stålull Elektriska kopplingar 11 

och våg 9 Elektrisk spänning 
Smältning och stel ning 9 och ström 9 
Ångbildning och Verktyg 9 

kondensation 8 Tapetsering 9 
Utvidgning genom värme 8 Smältning och stel ning 8 
Elektriska laddningar 8 Elektriska laddningar 8 
Elströmmens faror 8 Kemiska reaktioner 8 
Fysikaliska och kemiska 

förändringar 8 
Tapetsering 8 

Tabell 9. Moment och laborationer i åk 7 som ger största könsdifferenserna. 
Skillnaden mellan antalen flickor och pojkar, som valt alternativet 
roligt, anges. 

Ångbildning och kondensation 7 Elektriska kopplingar -5 
Att undersöka ämnen 7 Elektrisk spänning och ström -5 
Utvidgning genom värme 6 Ledningsprovaren -6 

Kapsylöppnaren -8 
Verktyg -8 

Ett entydigt resultat av samtliga data är att laborationerna i sju an engagerar 
nästan alla flickor. Ett exempel är en av de första laborationerna i sjuan, på 
momentet ångbildning och kondensation, ett experiment som många pojkar 
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tycker är löjligt men flickorna uppskattar. En rödfärgad vätska destilleras, var
vid flickorna fascineras när ljus faller genom det rödfärgade vattnet. P-gruppens 
flickor leker att de trollar, en av de få gångerna flickorna "leker" på laboratio-
nen. I F-gruppen är flickorna mer allvarliga, men ivriga. Eva förklarar entusias
tiskt laborationen för mig och hon diskuterar och hjälper andra flickor. 

Flickorna vill vara aktiva, inte bara titta på. Det är också roligt när resultaten 
blir överraskande, som när Gunilla och Pernilla i sjuan, efter lite övertalning 
från min sida, provar om lösningar av socker och salt leder ström. Pulvren ser 
ganska lika ut och Pernilla blir förbluffad och fascinerad av resultatet. Men tiden 
för experimentet är ute och vi hinner inte med någon diskussion och nyfiken 
heten glöms snabbt. 12 Även Anna och Sara anser att experimenten skall vara 
överraskande: 

Överhuvudtaget tror jag att barn tycker det är roligt med eld och explo
sion, när det låter och när det lyser. (Sara åk 7) 

Och så liksom när man häller i nånting, pang, så blir det r<5tf!(Anna åk 7 ) 

Det överraskande skall dock kunna förklaras. Kravet kan illustreras med en de
monstration som läraren Berit gjorde i 7P. Berit hade gillrat upp en anordning 
som skulle visa effekten av att ett järnstycke utvidgas genom värme. Det är svårt 
att se, anordningen är liten och det hela är lite krångligt. Eleverna förstår dock 
att det skall ske en knall när en sprint lossnar. Pojkarna väntar ivrigt och hög
ljutt på knallen. Flickorna väntar i viss mån också, men flera är irriterade över 
att de inte inser varför det skall smälla och ber om tydligare förklaring. 

Det är verkstadstekniken som flickorna främst ser som "teknik" och den 
lockar inte många flickor. Sara efterlyser något "praktiskt": 

Man skulle göra roligare saker på verkstadstekniken, inte bara gegga med 
olja och grej er...ungefär som att tapetsera och sånt, såna där praktiska 
hemmagrej er/.../kanske man mycket väl tapetserar eller måste laga disk
maskinen. (Sara åk 7) 

Pernilla, en tekniskt skicklig flicka, finner däremot detta moment meningsfullt. 
"Det är roligt, det är någonting man måste kunna resten av livet", säger hon. 

Flera vill som Sara ha andra typer av teknik, framför allt inriktade på repara
tioner i hemmet. Tapetsering, eller som Klara uttryckte det, "attplanera ett 
rum" är följaktligen populär bland många flickor. I slutet av årskurs 7 är flick
orna som nämnts mycket negativa framför allt till momentet verktyg. Detta mo
ment förefaller ha varit ett sätt att teoretisera tekniken då det huvudsakligen in
nebar att namnen på och användningsområdet för ett antal verktyg skulle läras 
in. Ledningsprovaren och kapsylöppnaren var praktiska, men roade ändå mindre 

12 Driver (1983), som i The Pupil as Scientist diskuterar pedagogiken i n aturorienterande äm
nen, påpekar att eleverna behöver tid i m ycket högre utsträckning än de får. 
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än hälften av flickorna. Kapsylöppnaren kunde de tänka sig att använda, men 
ledningsprovaren såg de ingen mening med. 

Bland pojkarna är däremot teknikmomenten de mest populära. Den stora po
pulariteten kan delvis förklaras av att många pojkar har teknik som tillval, men 
även de andra pojkarna är mycket entusiastiska. Jag kunde i samband med mina 
klassrumsobservationer konstatera att det var stor skillnad på flickornas aktivitet 
i verkstaden och pojkarnas. Flera flickor satt och filade lite håglöst på sina öpp
nare medan pojkarna tillverkade sina kapsylöppnare med stor iver. 

Även i intervjusituationen kommer pojkarnas intresse för verkstadsarbetet 
fram. Pojkarna ger namn på olika verktyg man fått använda, pelarborr, bordsfil, 
sliptrissa, kallsåg m m. Det gör aldrig flickorna. Visserligen kan även en del 
pojkar säga att man fått titta på väl mycket i stället för att göra något, men de 
tycker ändå det är intressant. 

Beträffande fysik ger många flickor uttryck för ett starkt missnöje med 
mängden begrepp som de inte tycker sig förstå. "Jag fattar liksom inte vitsen 
med densitet", säger Klara i sjuan. Anna, som alltid har ett uttalat behov att för
stå, vill lösa det så att "man skulle gå tillbaka på något sätt efter ett tag och 
tänka på det igen...men det kanske är bara jag". 

Anna kritiserar att områdena passerar för snabbt. Tiden räcker inte. Men 
samtidigt som Anna framför en konstruktiv kritik av undervisningen backar hon 
i tron att det kan vara fel på henne själv. Detta tvivel på den egna förmågan 
återkommer jag till. 

Årskurs åtta 
Liksom i årskurs sju väljer flickorna gärna biologi när de fritt nämner vad de 
finner roligt. Vidare nämner de kemi- och fysikexperiment. Pojkarna är få
ordiga, ännu mer fåordiga än i sjuan. 

Av svaren på det frågeformulär (bilaga 19) som eleverna fick i åttan och som 
var mindre detaljerat än sjuans framgår att kemiavsnitten med kolhydrater, fetter 
och proteiner lockar flickorna vilket också magneter gör. Pojkarna föredrar el
iära, syror och elektrisk energi. Det finns områden som uppskattas ungefär lika 
mycket av båda grupperna men skillnaderna är stora. Tabell 10 visar flickornas 
och pojkarnas intressen. 

Könsskillnaden är särskilt tydlig beträffande de organiska kemiavsnitten och 
det teoretiska avsnittet om atomer och joner (se tabell 11). Det är anmärknings
värt att flickorna är mer positiva än pojkarna, framför allt anger flickorna mera 
sällan att någonting är tråkigt. De svarar hellre "så där" än "tråkigt" på moment 
som de inte är så tilltalade av som t ex olika former av eliära. Pojkarna svarar 
däremot ofta "tråkigt". 

Experiment och teori blir allt svårare i åttan och observationer och samtal vi
sar att flickgruppens iver avtar. I viss mån strider detta mot de många positiva 
enkätsvaren, men jag litar mer på observationer och samtal. Två linjer i flickors 
tankar kring ämnena blir tydliga. De vill att innehållet skall angå dem, deras 
vardagsliv och deras kroppar och de vill förstå. Det räcker inte längre att expe
rimenten är roliga. Ofta förstår de inte varför de skall lära sig någonting och ser 
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inte sambanden mellan det som de lär sig på mikronivå och det praktiska livet. 
Så här säger Stella när hon pratar om organisk kemi: 

Jag tycker det är onödigt. Jag tycker det är värdelöst att ta reda på hur 
många kolatomer det finns i stearinljus och sån 't.. .Jag tycker inte det 
spelar någon roll. Huvudsaken år väl att man vet att man måste ha syre 
för att kunna tända ett ljus och sånt... såna grej er...men alltså inte kunna 
räkna organisk kemi... (Stella åk 8) 

Tabell 10. De mest populära momenten eller laborationerna i åk 8. Antalen 
positiva flickor och pojkar anges. 

Flickor (N = 13) Pojkar (N = 17) 

Kolhydrater 11 Eliära 11 
Fetter 11 Syror 11 
Proteiner 11 Elektrisk energi 10 
Magneter 11 Elektromagnetism 9 
Hur ljud uppkommer 9 Ljusets brytning 9 
Ljusets allmänna Magneter 8 

egenskaper 9 
Ljus som vågrörelse 8 
Ljusets brytning 8 
Syror 8 
Atomer och joner 7 
Salter 7 

Tabell 11. Moment och laborationer i åk 8 som ger största könsdifferenserna. 
Skillnaden mellan antalen flickor och pojkar som valt alternativet 
"roligt" anges. 

Atomer och joner 7 Eliära -5 
Protein 7 Elektrisk energi -6 
Fetter 7 
Kolhydrater 6 

Anknytningen till kroppen är självklar i b iologin, den finns i de mest populära 
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kemimomenten men mera sällan i fysik. Även när kopplingen är tydlig fungerar 
det inte alltid. Det gäller t ex momentet Ljus som innehåller flera ganska avan
cerade experiment. Anna beklagar att de inte fick studera ögat först innan mo
mentet togs upp i fysiken. Hon tror de skulle förstått bättre då. 

Begreppen ger liksom i sjuan anledning till klagan. Eva säger att "egentligen 
vet jag inte vad résistons är och en massa såna där konstiga saker I... I men just 
det där med dessa ordì". Flickorna återkommer till att det är en massa ord och 
enheter och hela tiden, "nytt, nytt, nytt". Tiden är alltid för knapp. Formlerna i 
kemin är en stötesten för flera flickor, trots att lärarna inte överdriver bruket av 
dem. Formlerna är besvärliga också för pojkar, men de tycks skaka av sig pro
blemet på ett annat sätt än flickor. Petter tycker t ex att "det är för mycket form
ler och skit man skall kunna i kemin 

Teoretiska moment kan också attrahera flickorna. Det gäller som tabellerna 
10 och 11 visar atomens byggnad. Pernilla fascineras av elektronskalen. Under 
en lektion om atomens byggnad ställer hon fler frågor till läraren Anita än hon 
gjort på alla de andra observerade lektionerna tillsammans. Momentet föreföll 
ge flickorna en känsla av att förstå och kunna handskas med en teori. 

En ovanlig uppgift, ett experiment utan given arbetsgång och där svaret för
blev lärarens hemlighet, roade F-gruppen i samb and med studiet av atommodel
len. Experimentet skulle illustrera begreppet modell. J3 Både flickor och pojkar 
attraheras av detta och arbetar ivrigt även om ovanan vid att inte veta om svaret 
var "rätt" märks. 

Årskurs nio 
Flickorna väljer som i sjuan och åttan gärna biologimoment som rör kroppen när 
de på höstterminen får föreslå fritt. De nämner också atomteori och från kemin 
moment som plaster och tvål. Pojkarna är mindre positiva och nämner färre en
staka avsnitt. Bland det som flickor anger som tråkigt förekommer moment från 
alla ämnen. Kemi- och fysikavsnitt nämns oftare än biologi. Pojkar anger påfal
lande ofta kemimoment som tråkiga, men nästan aldrig fysik. 

Vårens enkät visar att pojkarna dras till elektroniken och energiförsörj
ningen. Flickor uppskattar fortfarande atomens byggnad. Detaljerna framgår av 
bilaga 20 och tabell 12 visar favoritlistorna för flickor och pojkar. Momenten 
som toppar flickornas och pojkarnas listor överensstämmer med de moment som 
gav de största skillnaderna, vilket tabell 13 visar. 

I samtalens tillbakablickar kunde jag konstatera att flickornas entusiasm 
dämpats väsentligt sedan årskurs sju och åtta, vilket också framgår av favorit
listorna. En avsevärt mindre del av momenten anses roliga i nian och flickorna 
tycker saker är tråkiga eller "så där" i ungefär samma omfattning som pojkarna. 

Intresset för fysik flammar dock upp i P-gruppen under energimomentet. 
Speciellt Klara men också de andra flickorna försöker, trots motstånd från poj
kar, seriöst diskutera olika energiformer. Klara är dock den enda flickan som 

13 Eleverna får en tillsluten tändsticksask och skall genom att manipulera denna, utan att tända 
på den eller öppna den, sluta sig till h ur många föremål och vilka som finns i as ken. De får 
aldrig veta vad som finns i a sken, "atomen". 
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tycker området är intressant också i slutet på terminen. 

Tabell 12. De mest populära momenten eller laborationerna i åk 9. Antalen 
positiva flickor och pojkar anges. 

Flickor (N = 13) Pojkar (N = 17) 

Atomens byggnad 
Radioaktivitet 
Från malm till metall 
Vår livsmiljö 

11 
7 
6 
6 

Elektronik 
Vår energiförsörjning 
Elkemi 
Från malm till metall 

7 
7 
6 
6 

Tabell 13. Moment eller laborationer i åk 9 som ger största könsdifferenserna. 
Skillnaden mellan antalen flickor och pojkar, som valt alternativet 
"roligt" anges. 

Atomens byggnad 9 Vår energiförsörjning -6 
Elektronik -7 

De få tillfällen då fysiken relateras till människokroppen, uppskattas också av 
flickorna, exempelvis när P-gruppens elever mäter sin effekt genom att på tid 
springa uppför en trappa. Experimentet har ytterligare en fordel. Utförande och 
resultat är öppna varför eleverna får tänka ut en del själva. Det är roligt även om 
de gör en del misstag. Experiment med flera frihetsgrader, dvs när minst två 
av faktorerna problem, genomförande^ och resultat är öppna, ligger dessutom i 
linje med flickors önskemål. 15 Övning en relaterade således till flickorna själva, 
deras egen kropp och förmåga vilket var tilltalande och den fick dem att 
fundera. 

Det teoretiska momentet om atomens byggnad känns fortfarande roligt och 
det är nu inte givet att experimenten är roliga: 

Man gör experiment.. .fast man vet inte vad man har för nytta av dom i 

14 Genomförandet är inte i str ikt mening öppet, då trappan är given som experimentplats, men 
instruktionerna är inte lika detaljerade som vanligt. 

15 Harriet Axelsson, Göteborg universitets pedagogiska institution, påpekade detta för mig i en 
personlig kommunikation (GASAT-konferensen i Jö nköping, maj 1990). Andersson (1989, 
kap 7) tar också upp flickors intresse när han introducerar begreppet frihetsgrader i för hål
lande till e levexperiment. Modellen med ett experiments frihetsgrader presenteras även av 
Löfdahl (1987, s 164). Sorensen (1990, s 103) menar att modellen är för snäv framför allt 
för att den inte tar hänsyn till s amarbetssituationen. 
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verkliga livet eller var det hålls på eller... (Klara åk 9) 

Skolans kemi framstår som en värld för sig, något som man sysslar med på lek
tionerna och när man gör läxor. Men de vet inte "var det hålls på" som Klara 
säger. Var används dessa kunskaper och färdigheter i arbetslivet? är en fråga 
som inte blir besvarad. 

Ett kemiavsnitt från årskurs åtta, syror och baser, har många kopplingar till 
både den närliggande vardagen och miljön. Trots detta framstod det inte som 
något viktigt för flickorna i P-gruppen när vi talar om det i nian. Klara säger: 
"Det är inte viktigt...{lite tvekande) för att kunna leva". Betydelsen av området 
har gått förlorad, kanske drunknat i för mycket detaljer. Samma attityd visar 
Carola till hela kemin: "För när som kan man använda kemi? När man kokar 
ihop någon självmordsdryck?" Kunskapernas värde i vardagslivet förblir oklara. 

Lena är mycket negativ till kemin i nian när hon ser tillbaka. "Det är så trå
kigt...det finns bara tråkiga grejer där. Det går aldrig att läsa på, det går inte 
att sitta mer än fem minuter... innan man blir alldeles galen". Men så erinrar 
hon sig "det enda som var kul var elektronparbindning... eller där vi höll på i 
början som var så himla lätt /.../ K-skalen och L-skalen och det var så himla 
lätt." 

Med tiden framstår flera av flickorna som uttråkade på laborationerna. De 
står i grupper och samtalar medan de väntar t ex på att något skall reagera fär
digt. Grupper går ihop och laborerar för att man inte har lust att plocka fram. 
Flertalet är negativa eller likgiltiga. De likgiltiga flickorna tillåts också vara 
ointresserade. Ett tydligt exempel är en kemilaboration under momentet Elkemi 
då Eva laborerar tillsammans med ett par andra flickor. Eva är intresserad och 
följer experimentet noga, funderar och ställer frågor till lärare och lärarkandi
dat. Hon får svar, men ingen drar in de andra flickorna i diskussionen, varken 
Eva själv eller lärarna. Det är heller inte lika viktigt att göra rätt som i sjuan. 
Maria som från början var mycket osäker och har fortsatt att försäkra sig om att 
hon gör och tänker rätt kan i nian strunta i at t fråga när hon ser att läraren är 
upptagen. Några behåller dock sin entusiasm: Anna, Sara, Gunilla, Johanna, 
Malin och av och till Eva. 

Verkstadstekniken, som är något nytt i åk 7 på Nordskolan utgör ett speciellt 
problem för flickorna i min studie. Den praktiska uppgiften i verkstaden är att 
tillverka en kapsylöppnare. Det är i och för sig positivt att läraren har valt ett 
föremål utan tydlig feminin eller maskulin laddning. 16 Flic korna tycker också att 
det är roligt att pröva på teknik, men är missnöjda med att de får göra så litet 
själva, både vid tillverkningen av kapsylöppnaren och i andra moment. Läraren 
låter de pojkar som har teknik som tillval hjälpa övriga elever, i pr aktiken sär
skilt flickor. Lyssna på flickornas kommentarer när de i n ian tänker tillbaka på 
tekniken: 

16 Varje verktyg har en valens eller en laddning enligt Bush (1983). Denna laddning är ofta 
knuten till k ön. 
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Ulrika: Men det var meningslöst för Paul var så inriktad på att tjejer kan 
ingenting. Eller som så där, det var bara killarna som fick. göra all
ting, vi fick som i stort sett sitta där I...I 

Johanna: Ja, och så fick man sitta där medan han montera sönder en cykel... 
Ulrika: Medan han och killarna montera sönder en cykel, /.../tjejerna kan ju 

som inte peta på... 
Johanna: Nä, och det kan man ju inte heller om man inte gjort det förut. 

Ulrika som förut "monterat sönder" cyklar tillhör dem som var mest missnöjda 
med tekniken och med att flickorna förutsätts vara inkapabla. De blev inte heller 
intresserade. Klara funderar om det vore bättre att börja tidigare: 

Det är frågan om man skall börja mycket tidigare, alltså rent av på låg
stadiet eller mellanstadiet i alla fall.../.../ och tar in allting liksom, då 
kanske man, intresset väcks mycket tidigare/.../. Och lätta, det ska vara 
lätta uppgifter. Alltså som alla för står...och vet egentligen hur det funge
rar i verkligheten. (Klara åk 9) 

Här uttrycker Klara flera åsikter. Det är bättre börja med teknik innan flickor 
och pojkar är så fasta i vad som passar och fortfarande "tar in allting", det ska 
gå att förstå vad man gör och det skall vara något som angår deras verklighet. 

Mina observationer visar att flickorna inte på något sätt är tafatta. Det rör sig 
mer om ointresse och att flickorna känner sig främmande i verkstaden som så 
tydligt är ett manligt revir. Flickorna har också valt bort detta område tidigare, 
ingen flicka har ju teknik som tillval. När pojkarna i sin tur är inne på ett 
kvinnligt område har de problem med tekniken. Maria berättar skrattande om en 
period när pojkarna hade syslöjd:i7 

"Jo, första gängen var det visst kaos! Med undertråden som trassla och 
dom hade glömt hur man träder maskin och...Det är inte så lätt. " (Maria 
åk 9) 

Men att sy på maskin definieras inte som teknik. Symaskinen har tydlig feminin 
laddning, genom att den används som arbetsverktyg främst av kvinnor och trots 
att den utvecklats av män. is 

Lika lite som flickorna är pojkarna en enhetlig grupp. Urban tycker ibland att 
fysik och kemi blir lite tjatigt. Karl och Roger, som intervjuas tillsammans i 
nian, uttrycker sig lite överlägset om skolexperiment. Det händer för lite, tycker 
Roger. Å andra sidan är Roger alltid entusiastisk när han laborerar. Under sam
talet är han dock angelägen att imponera på Karl. Pojkar kan således tala om ex
perimenten som löjliga, enahanda eller tråkiga. De vill som flickorna att något 

17 De flesta elever väljer könstraditionellt på högstadiet (se Berge 1992). På Nord-skolan låter 
man därför flickor och pojkar växla slöjd under en period. 

18 Waldén (1990) har använt symaskinen som nyckelexempel för att visa teknikkulturens ut
veckling och förändringar i kö nskulturerna. 
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skall hända. Flera skulle också vilja ha lite friare experiment och få bestämma 
mer själv. De betonar experimenten och går förbi problemen med teorin. 

Däremot säger pojkar inte att experimenten skall vara meningsfulla. Att 
blanda kemikalier eller att mixtra med apparater är ofta nog. Flickorna å sin sida 
har sällan den överlägsna attityd till skolförsök i förhållande till någon tänkt an
nan experimentsituation, som vissa pojkar kan ha. En genomgående skillnad 
som går igenom hela högstadiet är pojkars intresse för det som brinner, smäller, 
exploderar, är farligt eller dödligt och som inte har någon motsvarighet hos 
flickorna. Typiska repliker är : 

"Släpppå skitmycketl" ; "Hoppas den knäcks"-, "Idag skall vi spränga 
skolan"Nu skall vi klyva atomer"; "Vi spränger tuben i luften" osv. 

Visst tycker även flickorna att klassiska experiment med exploderande knallgas 
är "sä roligt så man kan dö". Men de har inte som många pojkar intresse för 
eller kunskap om blandningar som klorex och socker eller jod och terpentin. Det 
finns inte heller inom fysik och kemi något område som har lika stor dragnings
kraft på flickor som smällar och bomber har på pojkar. Givetvis finns det skill
nader inom pojkgruppen, men de som talar mycket om explosioner är många 
och högljudda. 

Pojkarna gillar också apparater av olika slag, likriktarkuber, elmotorer, rattar 
man får vrida på. Även här har flera erfarenhet genom sina fritidsintressen som 
de bär med sig till skolan. De demonstrerar sitt intresse för rymden och science 
fiction, för bilar och bilbatterier, allt sammanhängande med deras läsning eller 
deras erfarenheter från livet utanför skolan. 

Flickornas fritidsintressen kan inte lika lätt transformeras till skolkunskap i 
fysik eller kemi. 

Sammanfattande diskussion 
Trots att svaren på de skriftligt ställda frågorna måste tolkas med viss försiktig
het ger resultaten ändå ett tydligt mönster. Villkoret att det som studeras skall ha 
relevans för det egna livet eller för andras liv framstår klart. Biologin blir mer 
intressant för flickorna när den koncentreras på människokroppen. Frågor om 
samlevnad, hälsa och kost attraherar. Teknik med dess koncentration på för 
flickorna likgiltiga ting lockar inte. Ändå irriteras de av att verkstadstekniken 
presenteras som pojkarnas värld. Intresset för det levande syns även i flickornas 
preferenser i kemi och fysik och det accentueras genom åren, samtidigt som in
tresset för fysik och kemi avtar. 

I kemi är det framför allt den organiska kemin, den som berör födoämnen 
som flickorna uppskattar. Syra-basmomentet blir inte lika populärt, vilket kan 
bero på att flickorna inte uppfattar sambandet med deras eget liv och teorierna, 
kanske för att miljöproblemen inte betonas i sammanhanget. Fysik förefaller of
tast stå ännu längre från det som flickorna ser som sitt verkliga liv, vilket kan 
vara ett av skälen till att den avvisas av så många. När fysiken angår dem per
sonligen, som när de mäter sin effekt genom att springa i en trappa, är också den 
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rolig. Intresset för det levande begränsas inte till den egna kroppen utan gäller 
både vardagsmiljön och de stora miljöproblemen. Det uppflammande intresset 
för fysik vid diskussionen om energifrågor ger klart belägg för detta, likaså 
många kommentarer om elläran. I kemi roade t ex plaster och tvål, men inte el-
kemi, som mycket kom att handla om bilbatteriet. 

Det är intressant att sätta detta i r elation till pojkarna, som fascineras mer av 
ting, att tillverka ting eller att syssla med ting. Det är roligt med så mycket gre
jer, tycker de ofta och tröttnar inte på att skruva på apparaterna. 

Flickors krav på ett samband mellan den egna upplevda verkligheten och in
nehållet i fysik, kemi eller teknik är tydligt. Det bör vara någon mening med det 
man gör är en syn som blir allt tydligare med åren, men finns redan i sjuan. Den 
mänskliga anknytningen saknas emellertid alltför ofta. Många flickor frågar sig 
varför de skall lära sig en mängd begrepp eller regler. Begrepp som resistans, 
densitet eller molekylstruktur får inte mening för dem. Distansen till framför allt 
fysik med dess definitioner och regler är påtaglig. 19 Den mänskliga anknyt
ningen är liten också i fysikläroböckerna, mindre än i k emi.20 

Flickorna visar även upp ett rent teoretiskt intresse, som för avsnittet om 
atomer och joner. Den del som läses i fysik med anknytning till radioaktivitet är 
visserligen klart knuten till människor och illustrerar sambandet mellan teknik, 
fysik och levande varelser. Men kemiavsnittet med modellen med elektronskal 
är rent teoretiskt. Min tolkning är att intresset också är relaterat till sättet att 
närma sig uppgifterna, vilket sammanhänger med behovet av förståelse. Avsnit
tet om atomer och joner har en skenbar enkelhet, som ger flickorna en känsla av 
att förstå. Kanske pojkarna finner avsnittet tråkigt eftersom det är teoretiskt 
medan flickorna just på grund av avsaknaden av apparater dras till det. Avsnittet 
blir mer könsneutralt. 

Resultaten från min studie pekar i samma riktning som undersökningar i 
andra länder.21 Därför passar flera av de motsatspar Barbara Smail formulerat, 
på basis av tidigare undersökningar, för skillnader mellan flickors och pojkars 
intressen passar väl in.22 Hennes förslag till motpoler "att vårda levande varelser 
- kontrollera livlösa ting" och "intresse för människor - intresse för maskiner" 
stämmer med skillnaderna mellan flickors och pojkars åsikter i m in studie. 

Inlärningsstil 

I kapitel 5 visade jag att flickor och pojkar har olika vanor och sätt att reagera i 

19 Att det verkligen är en enorm begreppstäthet och stoffträngsel i sp eciellt fysik och kemi inom 
naturorienteringen problematiseras bl a av Andersson (1989, s 67) och i (S Ö 1991, s 34f). 
Problemet är inte specifikt svenskt, se t ex Driver (1983) och Sjöberg (1992). 

20 Se Benckert & Staberg (1988). 
21 De visar även överensstämmelse med en uppföljningsstudie (Nilsson & Riis 1989) till d en 

IEA-studie, som presenterades 1988 (Riis et al 1988). Se även de förslag som Bodil Jönsson 
ger till a tt göra naturvetenskap och teknik mer attraktiva för flickor - och pojkar. Se Jönsson 
(1986) samt Andersson & Jönsson (1990). 

22 Se kapitel 2, sid 28. 
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klassrummets offentliga skeende. Som vi nu skall se skiljer sig flickors och poj
kars vanor och reaktioner också vid laborationer och annat självständigt arbete. 
Det danska aktionsforskningsprojektet Piger ogfysik - og meget mere.. .23 de fi
nierar inlärningsstil som de olika uppsättningar vanor och reaktioner eleven har 
i undervisningssituationen. Enligt den definitionen tyder mina data på att flickor 
och pojkar har olika inlärningsstil. 

Lek eller arbete? 
"Hållapå och leka...det är som lekar det där", säger Patrik i åttan och flera 
pojkar håller med honom. De upplever laborationerna som lekar, något som 
flickor ytterst sällan gör. Är det så att pojkar närmar sig ämnena mer genom lek 
och flickor genom arbete? Jag vill illustrera denna frågeställning med en 
beskrivning av en laboration i fysik i 8F. 

Eleverna skall med hjälp av ankare, magnet, likriktarkub m m sätta igång en el
motor. När motorn börjar rotera är laborationens praktiska del i princip klar. Två 
flickgrupper med vardera tre flickor får snabbt sina motorer att fùngerà, varefter 
de sätter sig för att arbeta med arbetshäftets frågeställningar. Krister och Martin 
lyckas strax därefter få sin motor att snurra . De slutar då inte sin laboration utan 
fortsätter att syssla med motorn. De två övriga närvarande flickorna blir också 
klara och sätter sig att arbeta med uppgifterna. På slutet av lektionen sitter alla 
pojkar och prövar motorerna medan flickorna arbetar med bokens uppgifter. 

För flickorna är experimentet en del av arbetsuppgiften. Det skall göras men det 
skall även teoriuppgifterna. Att sitta och experimentera med motorn har inget 
värde i sig för flickorna medan pojkarna tycker att det är mycket roligt. Det är 
för många av dem en förlängning av fritidens lekar och några pojkar lär sig 
också genom denna lek. Sara säger: 

De (pojkarna) är väl mer intresserade av att experimentera och vi av att 
göra uppgifter. (Sara åk 8) 

Flickorna uppmuntras inte heller att experimentera mer och läsa mindre. Under 
en laboration i åk 8 noterar jag att Anna och Sara arbetar så intensivt att de inte 
har tid att tala med mig, medan de tidigare gärna diskuterat sina resultat. De blir 
klara med det experimentella först av alla och sätter sig ner med teorin. I ett 
samtal i åk 9 får jag förklaringen. Det beror på vad som läraren har sagt vara 
viktigt vid betygsättningen: 

Olle säger att han tar jättemycket på att vi laborerar så snabbt och bra 
ungefär och Sara hon... "men . och jag bara skyndar på labben och 
Sara... "Vi tar det lite lugnt". "Nej", tycker jag "vi gör det här snabbt 
och kvickt". (Anna åk 9) 

23 Beyer et al (1988, s 101). Se även kap 2, s 27f. 
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En annan episod som belyser olikheten inträffar i 9P: 

Eleverna gör ett modellförsök av blyackumulatorn. Läraren Monica har grupperat 
om eleverna så att alla flickor deltar i blandade grupper. Vid experimentet an
vänds en likriktarkub med vilken man kan variera spänningen och då få olika 
kraftig gasutveckling längs en elektrod. I tre av de fyra blandade grupperna sitter 
en pojke och vrider på likriktarkubens rattar medan flickorna står bredvid och as
sisterar eller skriver. 

Jag frågar Johanna som laborerar tillsammans med Karl varför hon låter honom 
styra experimentet. Johanna menar att hon låter inte Karl bestämma över sig. 
Hon har själv valt ett mer teoretiskt sätt att angripa uppgiften, hon tänker och 
Karl sköter rattarna. Karl tycker, i motsats till henne själv, att det är roligt att 
sitta och titta på när gasen bubblar. Johanna ser det inte som att Karl dominerar. 
De har bara olika sätt att angripa problemet. 

I en annan grupp sitter Roger vid likriktarkuben medan tre flickor hänger 
runt honom med praktisk assistans. Det liknar mer ett av GIST-gruppens resul
tat: flickor hämtar och bär åt pojkar på laborationerna.24 Men som exemplet 
med Johanna och Karl visar är en experimenterande pojke och en flicka som står 
bredvid inget säkert tecken på att flickan är passiv. Det är också skillnader inom 
pojkgruppen. Patrik t ex leker verkligen medan Karl och Roger, vilka båda 
sysslar med olika experiment på fritiden, mer medvetet experimenterar. 

Som jag tidigare beskrivit uppskattade flickorna laborationerna, särskilt i 
början. Flickorna verkade inte rädda, vilket ofta påstås.25 Det hände ytterst säl
lan att någon drog sig för något experiment av det skälet. Däremot var de irrite
rade när de inte hade grepp om vad de gjorde. Stella och Johanna får 
exemplifiera: 

.. .förra gången med ljud.. .jag fatta ingenting, .jag bara satte ihop 
det... och tyckte det såg bra ut ungefär...alltså jag fattar ingenting... det är 
bara det. ..då får man för sig att man är oteknisk. ..det kanske man inte är. 
(Stella åk 8) 

Alltså jag tycker det är ganska roligt med sånt om man förstår vad man 
gör för någonting. Om man först liksom fått läsa/.../, sen sätter man ihop 
den. (Johanna åk 9) 

Flickorna läste också igenom instruktionerna innan de gick och hämtade mate
riel, medan pojkarna mer kastade sig över de experimentella uppgifterna. Att 
flickor och pojkar har olika angreppssätt kan bero på att de har olika erfarenhe
ter. För flickorna är experimenten ingen förlängning av lekar och fritidssyssel
sättning utan ett led i skolarbetet - ett arbete som skall skötas oavsett vad de 
tycker om enskilda ämnen. Flickornas angreppssätt kommer därmed att bli mer 

24 Se Whyte (1986, s 36) och Kelly (1985b, s 142). 
25 Se Kelly (1985b, s 141). 
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teoretiskt. När så intresset för att lägga ner arbete på fysik och kemi avtar, avtar 
även aktiviteten på laborationerna. En lärarkandidat i fysik, som under en period 
praktiserade i 8F och som jag diskuterade frågan med, ansåg att flickor, också 
på universitetet, närmar sig fysiken mer teoretiskt medan pojkar angriper den 
"underifrån" genom praktiska erfarenheter av modellbyggen, cykellagning m m. 

Jag menar att detta sätt att närma sig fysiken, genom teorin och arbetet med 
denna, gör att flickor får ett större behov av att förstå. Flickornas sätt att arbeta 
och deras krav både på meningsfullt innehåll och förståelse medför att experi
menten inte blir den port till insikt som läroplanen föreskriver. Det 
"undersökande arbetssättet" leder inte till att flickorna tycker sig uppleva 
förståelse. 

Vi vill jobba tillsammans 
Flertalet flickor kom mer till sin rätt i det icke lärarledda arbetet, i samarbe

tet med varandra, än vid klassundervisningen. I fysik och kemi är det laboratio-
nen som är det traditionella grupparbetet, eller snarare pararbetet. Själva samar
betet uppmärksammas eller utvärderas dock sällan. Låt oss titta lite närmare på 
detta. 

Flickorna i min studie föreföll arbeta bättre tillsammans och hjälpa varandra 
mer än pojkarna gjorde. Även om det fanns pojkpar som fungerade väl tillsam
mans var det vanligt med småbråk pojkarna emellan. Detta kunde någon gång 
bli hotfullt, som när Sten trakasserade Anders. Ett "stressande och hetsande" 
förekom, berättade Urban. Mellan olika pojkgrupper syntes hjälpsamhet mer 
sällan. De pojkar som behövde hjälp av andra grupper vände sig gärna till någon 
av flickgrupperna. Flickorna försökte ofta hjälpa, men vägrade också ibland t ex 
genom att hålla för det de skrivit. 

Bland flickorna förekom samarbete såväl inom som mellan grupperna. 
Naturligtvis inte alldeles problemfritt. Det var framför allt de "mellanduktiga" 
flickorna som var hjälpsamma mot varandra. Eva, som tyckte om att förklara 
var alltid tjänstvillig och Maria, Britta, Pernilla och flera andra flickor stödde 
varandra över gruppgränserna. 

De väl fungerande och stabila paren som delade på arbetet och diskuterade 
försöken var framför allt Anna/Sara och Malin/Johanna. När något av dessa par 
splittrats diskuterade flickorna ändå alltid tillsammans med varandra. Båda paren 
var så snabba att kamraterna hade svårighet arbeta i samma takt. Dock flockades 
övriga flickor i P-gruppen gärna kring Malin och Johanna för att se hur de gick 
tillväga eller fråga dem. Malin och Johanna var inte avvisande, men slog heller 
inte ner på takten. Sara och Anna hade ännu svårare att hålla ett lugnare tempo. 
Pernilla ville ibland laborera med dem men hade svårt att hänga med. Sara och 
Anna tyckte att det var Pernillas sak att säga stopp.26 F lickorna vill fortsätta i 
sin snabba takt, som visat sig leda till beröm av läraren. 

26 Relationen mellan flickorna var också problematisk. Se kap 5, s 101. 



128 

Språket som redskap 
Pernilla berättar i åttan i samband med att gruppen gjort en exkursion att hon 
föredrar att skriva själv framför att skriva ner ord på förtryckta rader eller 
kryssa i rutor. 

Det tycker jag är lite tråkigare. Det är samma sak hela tiden. Det är ju 
roligare om man får gä ut... eller man behöver ju inte gå ut..men man får 
bestämma själv vad man skall skriva och...det blir mycket enklare. 
(Pernilla åk 8) 

Vanligtvis är arbetsordningen den att eleverna följer en skriven instruktion och 
sedan skriver ner sina resultat i arbetsböcker på förtryckta rader. En lärarkandi
dat berättar att han känner sig missnöjd med sin undervisning i fysik, bland 
annat på grund av detta arbetssätt. Han trivs inte med den lärobok med 
ifyllnadsuppgifter som används. Eleverna blir mer inriktade på att fylla i rä tt än 
på att förstå, menar han, något som stämmer med mina observationer. Följande 
episod får illustrera hur snett det kan gå: 

Britta, Carola och Stella, vars arbete jag följer, har monterat linser och skärm på 
en optisk bänk. Stella är drivande och försöker tydligt förstå. Britta och Carola 
har resignerat om förståelsen, men Britta är ändå angelägen om att skriva ner rätt 
resultat. Carola är helt oengagerad. Hon hjälper till och skruvar ihop, men utan 
att försöka intressera sig för uppgiften. Vid genomgången efteråt tvingas flick
orna ändra i sina resultat. De hade fått resultatet "förstorad bild" när det skulle 
vara "förminskad". De hade sett eller tolkat resultaten "fel". Men de fick till slut 
rätt svar på de förtryckta raderna. 

Flickorna har således gjort en laboration utan att ha klart för sig vilka resultat de 
fått och varför. Detta skall de sedan bygga sin inlärning på. Det här var ingen 
isolerad händelse och inte något som enbart gäller flickor utan något som före
kommer allt oftare ju mer komplicerade laborationerna blir. Det är möjligt att 
just denna laboration är svår överhuvudtaget, men hade inte Britta givits större 
chans att förstå och Carola engagerat sig mera, om de i stäl let för att skriva ner 
något på de förtryckta raderna tvingats formulera sig själva? Även med ett så
dant arbetssätt kan de naturligtvis missuppfatta men läraren har då större möj
lighet att se vad som var missförstått. 

Genom att språket inte utnyttjas som redskap för inlärning och förståelse lär 
sig de tysta flickorna inte att hantera de fysikaliska och kemiska termerna. Detta 
kan illustreras av ett tillfälle i åttan, när Britta inte kan uttrycka det hon vill. 
Maria försöker hjälpa: 

Britta: /.../men att bygga upp såna hära...vad het...hur skall man...såna hära 
man ska... 

Maria: I vilket ämne? 
Britta: I kemi. 
Maria: Atomer och såna där grejer? 
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Britta: Ja, såna där, när man ska...testa olika grejer och sä där... 

Vi vill för stài 
"När man gick i sexan trodde man det skulle vara jättesvårt", säger Maria när 
hon går i åk 7 . Varifrån har hon fått uppfattningen att det skulle vara svårt? 
Maria tillhör de samvetsgranna flickorna. Hon är ofta osäker, även om osäker
heten minskar under årens lopp. Marias ängslan hindrar henne. Hon söker alltid 
felet hos sig själv. En episod under en laboration i början av sjuan är belysande: 

Eleverna kokar upp vatten och mäter därvid temperaturen. Denna förblir konstant 
under kokningen. Detta skall eleverna "upptäcka" och dra slutsatser av, men 
Maria reagerar inte enligt normen. När hennes grupps termometer stannat på 
100°C vänder hon sig förskräckt till mig och säger " Vår termometer har gått 
avi" 

Ängslan att inte göra rätt medför att hon inte kan ta till sig resultaten. Så små
ningom lättar ängslan och hon berättar att "det är roligt för i as förstår". Medan 
Maria lägger felet hos sig själv skyller Sara på ämnet. Jag kan bara inte med 
fysik, men jag ska ha bra betyg i det" säger Sara i sjuan. När hon fått en femma 
i åttan tycker hon "fysik WAOU". Femman blir en bekräftelse på att läraren 
tycker att hon förstår. 

"Vet du, det enda jag förstår något av är biologi. " säge r en irriterad Eva i 
sjuan. Eva tycker om att förklara för andra, men är tveksam om sin egen för
måga. Tveksamheten finns kvar i n ian: 

Alla lärare säger att "ja, du har för stora krav och du... "...ja, sådära, 
men jag tycker inte jag har för stora krav för i as förstår inte , O K, det är 
grovt att säga att man inte för står...lite, lite förstår jag ju sä klart, men 
alltså ...inte som jag skulle vilja. /.../Då säger man så där... "Det där är 
jätteenkelt", sen när man skall förklara, förklarar man helt fel...man för
står det helt själv. ..men det är så himla svårt att förklara. (Eva åk 9) 

Redan i sjuan talar flickor således om vikten av att förstå. Det stämmer inte med 
den ofta uttalade uppfattningen att flickor nöjer sig med utantillärning medan 
pojkar har verklig förståelse.27 Mina informanter Anna och Sara anser tvärtom 
att det är flickor som vill förstå men hindras av pojkar som kan verka förstå och 
mer ytligt vill gå vidare. De ger exempel på pojkars reaktioner på deras frågor 
eller lärarens genomgång:28 

Och allt det här med likström och växelström, jag fattar ingenting när han 
(läraren) pratar om det och alla killar sitter där och "men ska den inte gå 
så? Har du inte koppla fel nu?" (Anna åk 7) 

27 Denna syn är implicit t ex i E manuelsson & Fischbein (1986), vilket kritiseras av Wernersson 
(1988, s 55-59). Se också kap 2, s 36. 

28 Se även kap 5, s 91. 
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Det är det som är sä konstigt. Dom ger sken då...dom ger sken av att dom 
kan jättemycket sä där.. .frågar man på lektionen, "det där förstår inte 
vi ", då liksom... "ööhhhh, fattar ni inte. Men gud d et där kan vi ju inte 
hålla på med nu, vi skall ju gå vidare", tycker dom. "Men då vill vi förstå 
det där", fortsätter vi ungefär. (Sara åk 8) 

Klara har liknande erfarenheter och berättar i sjuan: "Då frågar jag. /.../ och 
så vissa killar bara... "åh..att du inte förstod det där "...och så där, va". Jag 
finner det anmärkningsvärt att de flickor, som i mångt och mycket har en stor 
säkerhet är så känsliga för pojkars reaktioner. Ingen av dessa duktiga flickor 
tror egentligen att pojkarna begriper bättre. Klara säger "Nej det tror jag inte! 
För ibland verkar dom helt nollställda när nån frågar dom ". Sara tror till och 
med att det är pojkarna som bara lär sig mekaniskt och att det räcker för dem: 

Dom kan förstå ibland till den grad att dom rabblar det mekaniskt, men vi 
vill veta allt man ska säga /.../Dom gör det inget, men oss gör det nåt om 
vi inte fattar. Vi vill göra så att vi förstår. (Sara åk 7) 

Enligt Sara är det således precis tvärtemot den gängse uppfattningen med flickor 
som lär sig utantill och pojkar som har verklig förståelse. Anna funderar över 
om pojkarna kanske inte törs erkänna oförståelse: 

För killarna tycker som att, förstår man inte det här, ja....dom kanske 
tror att dom förstår, men ändå kanske dom inte förstår och dom törs inte 
säga:"Hurfunkar det här?" (Anna åk 7) 

Observationerna bekräftar flickornas uppfattning. Flera pojkar som visar genom 
sitt agerande att de inte förstår erkänner sällan detta ens i i ntervjuer. Att erkänna 
i klassen blir då ännu mer omöjligt. Det kan också vara som Sara säger, att det 
inte gör pojkarna så mycket att de inte förstår. 

Det verkar som om flickorna söker en helhetsförståelse. Det räcker inte med 
den atomistiska kunskap som ofta blir resultatet av studierna i naturorientering. 
Detaljerna är klara för dem, men de irriteras av att inte förstå helheten. Detta är 
en orsak till att flickorna ofta har en gnagande osäkerhet om de egentligen fattar: 

Jo...små...jag fattar precis alla små komponenter inom elmotorn men jag 
förstår inte/.../varför det börjar snurra när den sätter i gång...det är 
så...man fattar till en viss gränsl.../.(Sara åk 8) 

Jag tycker man skall läsa varför det ska hända saker innan man gör 
det...för annars så ser man bara...ja, det blir lite brunt här och lite 
blått...fast man fattar som inte...nånting e sentii nen. (Johanna åk 9) 

Det är så konstigt för jag tycker alltid på varenda fysiktimme.. .nej, jag 
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kan ingenting i fysik, jag förstår liksom ingenting. Men sen när man väl 
kommer hem, då fattar jag alltid liksom...men jag tänker alltid att jag inte 
förstår nånting. (Anna åk 8) 

Dessa citat har valts för att visa hur upptagna flickorna är med förståelsen. Det 
framgår vid intervjuer och genom deras sätt att ställa frågor på lektionerna att 
flera av de citerade flickorna förstår mycket bra. Orsaken till att de ställer frågor 
är kanske just att de förstår tillräckligt mycket för att veta vad de skall fråga om 
och är tillräckligt säkra för att våga fråga. Ändå ifrågasätter de sin egen förmåga 
att förstå. 

Långt ifrån alla flickor vågar emellertid fråga när de inte förstår. Britta, som 
knappast törs räcka upp handen, vilket jag tagit upp i kapitel 5, säger i nian: 

/.../... som kemi.. .jag fattar nästan ingenting på det där och då är det 
inget roligt heller. (Britta åk 9) 

Britta tillhör de verkligt osynliga flickorna i klassrummet. Alltid vänlig, ibland 
lite sorgsen men utan att reagera utåt på den situation hon befinner sig i. Hon 
skulle aldrig fråga inför hela klassen och hon är inte heller benägen att be om 
hjälp av läraren på laborationer. Hon är aldrig till besvär och får följaktligen 
mycket litet uppmärksamhet. Jag kunde som observatör konstatera att hon sällan 
får någon respons och att hennes självförtroende är mycket lågt. Enligt min upp
fattning begrep hon emellertid mer än hon själv vågade tro. 

Viljan och modet att fråga avtar med åren. Det blir allt fler luckor som kan 
komma i dagen ju längre man har läst ett ämne. Det blir övermäktigt och istället 
"sitt man och håll med" som Carola uttrycker sig som svar på vad Lotta säger i 
nian: 

Jag tycker det är ganska svårt...För det är så...man har mycket nytt/.../ 
nu har man haft det i snart tre år och. ..är det då nån som frågar och så 
fattar man inte och så sitter man där...äh det där fattar inte jag... då 
känns det så svårt och fråga flera gånger/... /äh, det är inte lönt jag 
frågar. (Lotta åk 9) 

Låt oss nu se hur pojkarna resonerar. I det följande citerar jag fyra pojkar som 
klarar sig bra i skolan. Ingen av dem är dock så duktig som Anna, Sara eller 
Johanna. 

Jag missa allt det här med...jag var sjuk...det hära med densitet, så det 
har varit lite svårare än normalt. /.../Fast det löser sig. (Karl åk 7) 

Några tycker kanske det är svårt. Jag tycker ibland är det lite svårt. 
det... där och sitta och plugga in atomkärnor och sånt där det är lite 
halvtråkigt...men det är kul att kunna det också...då är nog SO lite svå
rare. Där är det mer plugg. (Roger åk 9) 
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Njoa. Man måste tänka till ett tag för att förstå vad det är egentligen (om 
fysik). Men gör man det så vet man sen. (David åk 9) 

Jag har lätt för att lära. ..har jag läst det en gång så kan jag det någor
lunda... det finns dom som kan läsa det femton gånger och ändå inte fattar 
vad det handlar om... det beror på hur effektivt man läs. ( Urban åk 9) 

Pojkarna uppvisar således en helt annan attityd, en övertygelse av att man kan 
bara man anstränger sig. Även pojkar som inte klarar sig särskilt bra betonar 
sällan svårigheterna med att förstå. Kurt, som fått lägsta betyget i fysik säger i 
åttan att det är "inte så jäkla svårt". 

Flertalet av pojkarna demonstrerar liknande attityder under alla tre åren. 
Visst finns det också ett par pojkar som säger att de är så dåliga och att de 
kommer att få dåliga betyg. Men då är det mera betygen de uppehåller sig vid än 
förståelsen. De kan säga att kemin är besvärlig, men uttrycker sig inte som 
flickorna. Formler och lagar är krångliga tycker de men säger bara någon en
staka gång som flickorna att de inte fattar. De lägger felet utanför sig själva?? 

I realiteten är det säkert många, både flickor och pojkar som inte förstår. En 
kort beskrivning av en lektion får illustrera hur svårt det kan vara att förstå: 

Lektionens mål är att introducera Ohms lag. Enheten ohm och personen Ohm 
nämns på ett tidigt stadium, varefter läraren demonstrerar mätning av spänning, 
strömstyrka och resistans. De elever som sitter längst fram sköter avläsningarna 
och resultaten skrivs upp på tavlan. Eva och Pernilla sitter liksom jag längst bak i 
klassrummet. Det är svårt att följa med trots att de använda instrumenten är av
sedda för demonstrationer. Eva frågar: "Står det här i boken?" När hon fått detta 
bekräftat slappnar hon av i sina försök att hänga med och småpratar med Pernilla. 
Mot slutet av genomgången frågar Eva dock plötsligt "Vad är ohm?". 

Budskapet hade för Evas del gått helt förlorat vilket hon själv insåg och blev 
störd av. 

Eleverna får sedan själva mäta spänning och ström och dividera mätetalen med 
varandra för att få resistansen. De skall verifiera Ohms lag som läraren gått 
igenom. För Anna och Sara går det mycket bra. De har förstått genomgången, de 
klarar apparaturen, vet vad de skall få för resultat och friserar sina värden i en
lighet med det. Pernilla och Eva får värden som är egendomliga. Det beror till en 
del på att de inte klarar av den voltmeter de skall avläsa. De byter inte mätom-
råde och visaren slår i botten. Då de heller inte förstått genomgången inser de 
inte vad de skall komma fram till och är ohjälpligt fast tills läraren kommer och, i 
Ulf P. Lundgrens bemärkelse, "lotsar" dem rätt.30 

Eleverna möter mängder av fakta, begrepp, regler och lagar under högstadieti-

29 Samma slutsats har dragits av andra forskare, t ex beträffande matematik av Fennema 
(1979). 

30 För definition av begreppet "lotsa" se Lundgren (1979, s 217). 
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den och det är helt orimligt att tänka sig annat än att en liten minoritet av ele
verna kan smälta och förstå. Omfånget av fysikkursen har ökat sedan grundsko
lan infördes, påpekar läraren Olle. En lärarkandidat tycker kursen är alldeles för 
svår. Också i kemi är många moment mycket svåra, särskilt i åk 9. På många av 
de lektionerjag observerat föreföll det teoretiska innehållet gå över huvudet på 
flertalet elever. Läroböckernas faktarutor och sammanfattningar bli räddningen 
för både flickor och pojkar. 

Sammanfattande diskussion 
Flickor är mer upptagna av att förstå än pojkarna, de litar mer till läromedlet 
och mindre till experimentet än pojkarna, de samarbetar bättre och de förefaller 
vilja utnyttja sin förmåga att skriva mer än vad pojkarna gör. Detta är vanor och 
reaktioner som skiljer flickors och pojkars inlärningsstil. Flickornas tvivel på 
den egna förståelsen genomsyrar deras arbete, vilket betyder att frågor om läro
böcker, experiment, språk och samarbete alla har relation till flickornas vilja att 
förstå. Samband finns naturligtvis också mellan innehåll, inlärningsstil och för
ståelse. 

Flickors och pojkars olika sätt att närma sig experimenten orsakas enligt min 
uppfattning delvis av olika erfarenheter av leksaker och fritidssysselsättningar. 
Jag har i kapitel 4 visat hur olika flickors och pojkars erfarenheter är i många 
avseenden, varför det är logiskt att de reagerar olika på samma undervisning. 
Det innebär att undervisningen inte kan vara könsneutral, dvs utfallet av un
dervisningen är inte oberoende av om eleven är en flicka eller en pojke. 

När eleverna får skriva själva vad de tänkt och gjort aktiveras även de lite 
passiva flickorna. Flickor tycker om att skriva och skriver bra, vilket kan hänga 
samman med att läsning är en favoritsysselsättning och att svenska och språk 
tillhör deras favoritämnen. Flickor vill producera ett snyggt resultat och lägger 
gärna ned möda på formen. Andra studier har visat att flickor kritiseras för sina 
prydliga anteckningar. Dessa påstås vara ett tecken på flickors osjälvständighet 
och lydnad, dvs några av de brister som tillskrivs flickor.31 

Flickor hjälper och stöttar varandra i och mellan arbetsgrupperna medan poj
kar tävlar även inom grupperna. Flickorna har ett nätverk till stöd under arbetet 
även om inte alla har likvärd position. Studiens data stöder Barbara Smails på
stående att flickor föredrar samarbete framför konkurrens och tävling vilket kan 
uttryckas i motsatsparet nätverk/hierarki.32 De mycket framgångsrika flickorna 
tycks dock ha anammat mera av ett tekniskt rationellt tänkande, uttryckt som "en 
var sin egen lyckas smed" än de andra flickorna.33 Dock vill de alltid samarbeta 
med någon, varför "en var" snarare betyder "vi två". Det finns inte som bland 
pojkarna någon ensamvarg, som inte kan samarbeta alls. 

31 Se Ebbut (1981), Waiden & Walkerdine (1985) samt Walkerdine & The Girls and Mathema
tics Unit (1989). 

32 Se kapitel 2, s 28 samt den avslutande diskussionen om no-ämnenas innehåll i de tta kapitel. 
33 Uttrycket "envar sin egen lyckas smed" används av Hildur V e (personlig kommunikation) som 

symbol för den tekniskt begränsade rationaliteten, för förhållningssättet "att skaffa sig 
största möjliga vinst med minsta möjliga insats i ko nkurrens med andra" . 
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Det är intressant att notera att det är flickor, som tydligt uttrycker behovet av 
att förstå. Flickor beskylls annars ofta för att sakna "verklig förståelse" och för 
att mekaniskt lära sig utantill. Men det kanske inte är meningen med ett oriente
ringsämne att eleverna skall förstå? Läroplanen innehåller uttryck som 
"orientering om", "bättre förutsättningar att förstå", "känna till" och "göras 
medvetna", mål som inte nödvändigtvis innebär förståelse. Men åtminstone 
flickorna tolkar undervisning och läromedel så att de skall förstå. Frågan är 
också vad "förstå" betyder? Tolkar flickor och pojkar "förståelse" på olika sätt? 

Reflektioner 

Pojkar prioriteras 
Det faktiska innehållet i naturorienteringsämnet beror på hur läroplanen tolkas i 
den lokala arbetsplanen och i läroböckerna och får sin slutliga form bestämd av 
aktörerna. Flickors intressen kom att representera en liten del av ämnesinnehål
let, vilket är mest uppenbart beträffande tekniken, men även tydligt inom fysik
ämnet. Avvägningen fysik - kemi spelar också roll. Fysikdelen, som fram till 
Lgr 80 haft större utrymme än kemi, dominerar fortfarande om ämnena läses se
parat som på Nordskolan. Läroböckerna riktar sig mer till pojkarna både beträf
fande innehåll och i det implicita budskapet om vem som är fysiker eller kemist. 
Riktar sig då lärarna mer till pojkar än till flickor? De lärare som tagit emot mig 
som observatör kan inte generellt sägas göra det. De är också intresserade av 
flickors situation och medvetna om mina "glasögon". Det förekom även att de 
någon gång sökte hitta ett sätt att göra ett område mindre maskulint.34 Men även 
om lärarna inte avsiktligt riktar sig till pojkarna kan pojkarnas agerande tvinga 
dem till detta.35 

Könsskillnaderna i inlärningsstil har betydelse både vid klassundervisning 
och självständigt arbete samt i avvägningen mellan olika former av arbete och 
den tid som läggs ner på varje moment. Klassundervisningen tystar och passive
rar många flickor och hindrar andra från att ta upp tid med frågor. Flickorna i 
studien föredrar samarbete framför tävlan i offentligheten. Inga Wernerssons 
slutsats att flickors inlärning gynnas av samarbete men inte av tävlingsmoment 
medan det för pojkar är tvärtom blir då intressant.36 Klassundervisningen beto
nar tävlingsmomenten och det relativt stora inslaget av klassundervisning miss
gynnar speciellt de mer osäkra flickorna. Pojkars lust att tävla prioriteras fram
för f lickors vilja att samarbeta. 

Flickors samarbetsförmåga utnyttjas ofta till pojkarnas och ordningens 
fromma men jag såg mera sällan att flickors samarbete uppmuntras till fördel för 
dem själva. Det är annars något som den danska s k pigepaedagogiken gör. Ett 
väl genomtänkt samarbete ges en central roll i studierna.3? Helene S0rensen har 

34 Se kap 5, s 92. 
35 Se kap 5, s 104. 
36 Wernersson (1988, s 100). 
37 Pigepaedagogiken diskuteras bl a av Frimodt-M0ller (1988), som beskriver grupparbeten på 
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funnit att samarbetets kvalitet är en viktig faktor för flickorna i en sjunde klass. 
Om samarbetet inte fungerar använder flickor tid till att få det att fungera medan 
pojkar inte tar något ansvar för grupparbeten.38 Att flickor bättre än pojkar kan 
använda sig av grupparbete i inlärningssyfte framgår också av en studie om pro
blemlösning i grupp, en studie som inte speciellt fokuserade kön.39 

Mina observationer visar att när könsblandade arbetsgrupper bildas med av
sikten att flickor skall hålla ordning på pojkar, leder detta till forlust för flickor. 
Detta resultat stöds av en studie från Nya Zealand som behandlar elevers möj
lighet att muntligt utveckla idéer vid grupparbeten. Studien visar att blandade 
grupper är till nackdel för flickor men till fördel för pojkar. I rena pojkgrupper 
har pojkar svårt att lyssna på varandra och ge varandra feedback medan flickor i 
enkönade grupper ger varandra både affektiv och kognitiv feedback. I blandade 
grupper får pojkar, men inte flickor, framföra sin synpunkter utan att bli av
brutna. Flickors möjlighet att utveckla idéer minskar, samtidigt som de ger 
pojkar feedback.40 

Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg lägger en psykologisk syn på 
problemet och tror att samarbetet kan handla om så banala ting som att flickor 
vill ha det lite trevligt och småprata medan de arbetar i stället för att sträva efter 
att bli först färdig. Eftersom flickor de här åren vill betona likheten med var
andra kan det vara speciellt viktigt att använda arbetsmetoder som tonar ner 
konkurrens och individuell prestation.41 

Det finns ytterligare en aspekt på att samarbete inte premieras. Det snabba 
och till synes effektiva arbetet prioriteras framför ett arbete där flickors förmåga 
och vilja att hjälpa och ta ansvar för varandra tonas ner. Det vill säga att den 
tekniskt begränsade rationaliteten gynnas framför ansvarsrationaliteten. 

Att samarbeta innebär bland annat att använda språket vid inlärningen. Sam
arbete innebär således att både flickors förmåga att ta ansvar och deras verbala 
förmåga kommer till sin rätt. Flickors intresse för språk och för att tala och 
skriva tas inte tillvara inom no-ämnet. Vad beror det på att de "prickade ra
derna" eller arbetsböckerna som skall fyllas i har fått en så stor genomslags
kraft? Lärarna menar att orsaken till att eleverna inte får skriva i samband med 
laborationsarbetet är att man inte skulle komma någon vart med ett sådant ar
betssätt. De talar inte speciellt om pojkarna. Jag vill ställa frågan om det kan 
bero på att man för pojkarnas skull inte kan använda metoder som kräver eget 
skrivande? Dels har pojkarna svårare att skriva, dels skulle de ställa till mer 
bråk om tiden för arbetsuppgifterna utökades. Flickorna får därför avstå från ett 
inlärningssätt som passar dem och deras krav på förståelse. 

Min tolkning är att flickornas förståelse skulle gynnas av att de fick använda 
språket mer. Språket skulle kunna vara en väg in i naturvetenskapen. Labora-

gymnasienivå och Hjort ( 1984), som behandlar flickors svårigheter vid övergången till g ym
nasiet. Se även artiklar i Jacobson & H0jgaard (red) (1988; 1990). 

38 Sarensen (1990, s 161). Se även not 15. 
39 Sjödin (1991, s 42). 
40 Gilbert & McComish (1990). 
41 Bjerrum Nielsen & R udberg (1987). 
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tionsredogörelserna är uppenbara tillfällen då friare skrivande är ett alternativ 
till ett mer schematiserat arbete. Men även vid andra tillfällen kan språket an
vändas, muntligt eller skriftligt.4^ Flera projekt visar att just när målet är att 
engagera flickor mer utnyttjas språket. McClintock Collective i Victoria, 
Australien, som arbetar för en pedagogik med mer sikte på flickor använder sig 
t ex av "creative writing".43 Den danska fysiklärargrupp, som arbetar med 
flickor och fysik och som förespråkar konfluent pedagogik, en pedagogik i 
vilken emotionella aspekter är väsentliga, låter ofta eleverna skriva både för att 
uttrycka känslor och för att intellektuellt bearbeta ämnesinnehållet.44 

Observationerna visar på motsatsen arbete/lek som beskrivning av flickor och 
pojkars sätt att angripa laborativa uppgifter. Trots att flickors arbete gynnas så 
att de får beröm för sitt idoga och ordentliga arbete är det inte nödvändigtvis till 
fördel för dem. Vi kan se på detta på två sätt, som två sidor av ett problem. En 
sida är att pojkarnas sätt, leken, uppfattas som det normala och korrekta, vilket 
Valerie Walkerdine analyserar och kritiserar i Counting Girls Out& Flickors 
arbete ses som en ersättning för en tänkande förmåga de inte har. Flickor är fli
tiga, lydiga men de har inte verklig förståelse. 

Den andra sidan av problemet är att flickor skulle behöva mer lek för att få 
en förtrogenhet med experimenten. Detta innebär inte att acceptera den enligt 
Walkerdine rådande uppfattningen att lek nödvändigtvis leder till förståelse. 
Snarare att leken skulle kunna lätta på flickornas krav på förståelse. Även här 
kommer tiden in. Flickor behöver tid för både "arbete" och "lek". 

Att förstå 
De aktiva och duktiga flickorna skapar intrycket att flickor har lika möjligheter 
som pojkar att göra sig hörda i k lassrummet. Andra flickor dras av och till med, 
men andra flickor "sitt och häll med", som Carola uttryckte det. Det som kän
netecknar dem är tystnad. Förlorarna är de flickor som har ett svalt intresse och 
som accepterar pojkars makt över fysik, kemi och teknik. 

Interaktionerna i klassrummet medför att en stor del av flickorna under de tre 
åren lär sig att de inte förstår. Denna metainlärning kan bidra till att de avvisar 
fysik och kemi som okvinnliga men också leda till minskat självförtroende. Av 
de tre formerna av inlärning - ämneskunskap, språklig kompetens och metain
lärning - är det endast den senare som blir effektiv.46 F lickornas intresse eller 
ointresse för fysik och kemi är starkt knutet till deras föreställningar om sin 
egen förståelse eller brist på förståelse. Tre idealtyper växer fram: 

42 Se Burman & Staberg (1980). Ett nyutkommet engelskt arbete utmanar Sutton (1992) det 
praktiska arbetets dominans i u ndervisningen av naturvetenskap och teknik och framhäver 
språkets centrala roll. 

43 Se Gl'anello (ed) (1988), Lewis & D avies (1988) och Hildebrand (1991). 
44 Beyer et al (1988, s 230). 
45 Se kap 2, s 35f. 
46 Se Lundgren (1979, s 218). Lundgrens begrepp språklig kompetens gäller hur e leven be

härskar de språkliga interaktionerna i kl assrummet, vilket är e tt problem för många flickor. De 
osäkra flickorna når heller inte språklig kompetens i n o-ämnet. 
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Intresserade flickor, som trots framgång, ofta inte tycker sig förstå 
i den utsträckning de strävar efter. 

Ointresserade flickor, som trots viss framgång inte anser sig förstå 
och avvisar fysik och kemi som okvinnligt. 

Osäkra flickor som både finner ämnena okvinnliga och sig själva 
misslyckade. 

De olika sätt att erhålla kunskap som Mary Field Belenky och hennes medarbe
tare identifierat och som jag presenterade i k apitel 2 kan tillämpas på flickornas 
förhållande till förståelsen. De osäkra representerar dels den form som kallas 
"tystnad" och som syftar även på en inre tystnad, en avsaknad av en egen röst. 
Bland de osäkra är "mottagen kunskap" vanlig. Flickorna tar emot kunskap från 
auktoriteter, med vilka flickorna inte identifierar sig. Auktoriteterna har de rätta 
svaren, men är "dom". De ointresserade men mer självsäkra har drag av 
"subjektivitet", de lyssnar på sin egen röst, lyssnar på den och anser att den är 
lika god som auktoriteternas. Bland de intresserade finner vi fortfarande formen 
"mottagen kunskap", men också "mallkunskap", flickorna lär sig att behärska 
ämnenas lagar och begrepp. Ibland går det även att se en utveckling mot en 
"konstruerad" kunskap som byggs upp av den egna rösten och "mallkunskapen". 
Hos alla utom de mest tysta ser vi en strävan efter en kunskap som förenar eller 
sammanbinder det som är väsentligt för dem själva med fysiken och kemin. 

Hur förhåller sig kategoriseringen i i ntresserade, ointresserade och osäkra till 
den som gavs i k apitel 5? De flickor som ignorerade pojkdominansen hör till de 
intresserade flickorna, de som irriterades av den återfinns både bland de intres
serade och de ointresserade. De som accepterade flickors underordning i klass
rummet hör till de ointresserade eller de osäkra. Tydligt framstår de osäkra 
flickorna som även accepterar pojkarnas dominans. Kopplar vi ihop dessa kate
goriseringar med familjebakgrunden framstår ett annat mönster. Intresserade 
flickor, som antingen ignorerar eller irriteras av pojkdominans kommer från 
hem där åtminstone pappan har hög utbildning, medan flickor som inte tycker 
sig förstå och som accepterar pojkdominans nästan alltid har föräldrar med låg 
utbildning. 

Ovanstående gäller de forna läroämnena fysik och kemi. Förhållandet till det 
nya obligatoriska no-ämnet teknik är mer entydigt. Teknik upplevs som tråkigt 
och som pojkområde av alla flickor oavsett hembakgrund. Men det finns hos 
många en irritation över pojkhegemonin. 

Social konstruktion av fysik, kemi och teknik 
Den konstruktion av genus på tre inbördes nivåer som sker i n o-klassrummet 

och som jag diskuterade i k apitel 5 är förbunden med konstruktionen av fysik, 
kemi och teknik som maskulina områden.47 Redan den kalla och hårda omgiv-

47 Cockburn (1991) skriver att mycket av hennes forskning har rört konstruktionen av teknologi 
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ningen, framför allt i fysik och teknik signalerar en symbolisk maskulinitet. 
Innehållet och speciellt vissa praktiska uppgifter har också starka samband 

med pojksysselsättningar. Pojkarnas konstruktion av ämnenas maskulinitet 
framgår av deras strävan att nå kontroll över innehåll, apparater och experiment. 
De kvinnliga lärarna är kanske en motkraft, men deras kontroll av speciellt fysik 
och teknik ifrågasätts av pojkar. 

På individuell nivå finns framgångsrika flickor som, genom sin familjebak
grund, kan bryta mönstret och vägra att se fysik och kemi som strukturellt mas-
kulina områden. Majoriteten av flickor konstruerar dock dessa ämnen liksom 
tekniken som maskulina. I flickornas konstruktion av kvinnligheten ingår med 
åren att förhålla sig alltmer svala till experimenten, pojklekarna.48 De ser både 
mognad och femininitet i motsatsställning till de mer barnsliga pojkarna och äm
nenas maskulinitet. Flickornas betoning av helhetsförståelse och sammanbunden 
kunskap kan även tolkas som ett avståndstagande till maskulin och separat 
kunskap. 

Alla flickor är benägna att ifrågasätta sin förståelse.49 Min tolkning är att 
detta sammanhänger inte bara med flickors krav på helhetsförståelse utan även 
med den sociala konstruktionen av genus och naturvetenskap på en symbolisk 
nivå. 

Till tankefigurerna om kvinnligheten hör att kvinnor är ologiska, irrationella 
och emotionella. Kvinnor har också medvetet uteslutits från naturvetenskapen 
med argumentet att människor som ägnar sig åt naturvetenskap skall vara lo
giska, rationella och objektiva, egenskaper som tillskrivs män och inte kvinnor. 
Detta tankegods finns kvar även om kvinnor numera har formellt tillträde till 
den manliga naturvetenskapen. Valerie Walkerdine som intervjuat lärare om 
flickor och matematik menar att dessa bortförklarar flickors framgång i mate
matik därför att de bär på föreställningarna att det är mot naturen att flickor har 
matematiskt förnuft.50 Jag menar att även flickor bär på föreställningar eller tan
kefigurer om kvinnligt och manligt. De har en medveten eller omedveten kun
skap om symboliskt genus, som får dem att ifrågasätta sin egen förmåga till 
logiskt tänkande, till förnuft. 

och av genus. Hon har därvid visat det ömsesidiga beroendet mellan dessa konstruktioner. Se 
även Kelly (1985b) samt kap 2, s 33f. 

48 Turkles (1988, s 41) distinktion beträffande flickors förhållande till da torer är relevant. Turkle 
skiljer mellan "computer phobia" och "computer reticence". Fobin är en rädsla som kan vara 
övergående, medan "reticence" uppstår genom att datorn betraktas som en personlig och 
kulturell symbol för vad kvinnor inte är. Det är den reaktionen som också slår igenom i fy sik, 
kemi och teknik på högstadiet. 

49 Bristen på förståelse är en form av brist på självtillit som studiens flickor inte är ensamma 
om. Kvinnors bristande tilltro till s in intellektuella förmåga var utgångspunkten för Belenky et 
al (1986). Se kap 2, s 38. Problemet diskuteras även i Beyer et al (1988, s 111). Walkerdine 
(1990, s 133) beskriver personligt hur hon ständigt har problem med att känna igen sig själv 
i den Valerie Walkerdine människor talar uppskattande om. 

50 Se kap 2, s 35. 
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Kapitel 7 
Vi vill ha ett ordentligt jobb! 

Tjejer, dom har väl som lite mer komplicerade drömmar (Urban åk 8). 
Man vill ju ha lite bra betyg så man kan bli nånting (Sofia, åk 8). 

Enligt den ursprungliga planen följde jag eleverna fram till och med gymnasie
valet trots att min problemställning glidit över från själva valet mot frågor om 
flickors erfarenheter av och inställning till grundskolans fysik, kemi och teknik 
och den ömsesidiga konstruktionen av genus och naturvetenskap/teknik. Flick
ors och pojkars tankar och funderingar om linje- och yrkesval, deras erfarenhe
ter av praktisk yrkesutbildning, av råd och reklam ger liksom utfallet av gymna
sievalet väsentliga bidrag till förståelsen av genuskonstruktionen på högstadiet. 

Linje- och yrkesfunderingar 

Årskurs sju 
"När man var liten ville man bli kiosktant", säger Johanna och skrattar. Flickor 
vill bli t ex kassörskor och hårfrisörskor och pojkar busschaufförer. Nu är den 
fasen över, åtminstone för Johanna och nu vet hon inte vad hon vill bli. Majori
teten av flickorna har inga konkreta planer men det finns funderingar. 

Maria "tänkte väl bli nåt med vård än så länge". Pernilla funderar på kon
torsyrken och Britta har tänkt på att bli hemsamarit. Klara vet inte, men skall ha 
bra betalt. Hon vill inte arbeta inom naturvetenskap och teknik, säger hon, men 
lämnar dörren på glänt. Tre flickor har bestämda planer. Eva vill bli nån sorts 
lärare då hon tycker om att prata och förklara. Hon har funderat över mammans 
jobb som kassörska och tycker det verkar jobbigt, "dag ut och dag in". Anna 
och Sara, som säger att de har de högsta ambitionerna i k lassen, vill bli barnlä
kare respektive diplomat. Läkare, inte sköterska "och springa och passa upp 
och böja på knäna för läkare", säger Anna. För båda lockar utlandet och de 
goda lönerna. 

Linjevalen är ännu oklara. De flesta vet inte vad som finns. Sara är dock be
stämd: "Jag skall gä hum". Det är språken som intresserar henne. Eva undrar 
vad man skall välja för att bli lärare. Hon har hört att social inte är så bra och att 
det därför måste bli någon treårig. Naturvetenskaplig linje är det däremot inte 
mycket tal om. "Dom säger att det är en plugglinje....och vad skall man ha för 
snitt?", undrar Klara. 

Ingen flicka vill gå någon teknisk linje. Teknisk linje förknippas med tillvals
teknik "där går dom som har svårt för sig", säger Klara. Pernilla, som är tek
niskt duktig, säger "det tycker man ju hör till killar". 

Pojkarna är ännu mindre säkra. Några har kvar pojkdrömmar om att vara 
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fotbollsproffs eller polis. John och Magnus pratar först om att bli basketstjärnor, 
sedan vill de bli kockar. Krister är säker, han skall bli civilingenjör. Martin, 
hans kamrat, funderar också på det. Roger vill bli något med datorer och Karl 
tror att även han kommer att hamna i det facket. Urban har tänkt att arbetet skal! 
vara omväxlande och man skall gå framåt. Av de skälen avvisar han det löpande 
bandet och läraryrket! Hockeygymnasium kan han tänka sig. 

Under samtalen i sjuan ställde jag frågan om en tänkbar framtid som natur
vetare eller tekniker. Sara, som ofta besökt sin pappas laboratorium, menar att 
elevernas intresse för naturvetenskap och/eller teknik kan tänkas påverkas posi
tivt av föräldrar som är verksamma inom eller är intresserade av dessa områden. 
Utbildningstraditionen i hemmet är viktig, men även fritidsintressena, som 
också de har samband med hemmet. Det senare menar Anna, som betonar 
intresset för naturen och tror "att om man aldrig är ute i naturen och inte gör 
någonting och alltid bara sitter inne och glor pä TV och läser och äter chips och 
godis", blir man inte naturvetare. Flickorna har klart för sig att de har fördelar 
genom att de har naturvetare på nära håll och är övertygade om, att man måste 
ha någon som påverkar i r ätt riktning. Få av de övriga eleverna har någon idé 
om vad en naturvetare kan tänkas göra. 

Årskurs 8 
Nu börjar eleverna känna till gymnasielinjerna mer, men det är fortfarande få 
som har yrkesplaner. Anna och Sara är de mest bestämda och håller kvar sina 
läkar- och diplomatplaner. De yrkesinriktade linjerna diskuteras av samma 
flickor som i sjuan. Maria, Carola och Ulrika kan tänka sig vårdlinjen. Livs
medelslinjen är ett alternativ för Maria och också för Britta. Ingen av flickorna 
är dock säker. Eva som var så övertygad om att hon skulle undervisa börjar nu 
tveka och säger 

/.../jag vet inte, förut då ville jag bli någon lärare av något slag...men 
inte nu längre/.../jag har ingen aning, inte just nu/.../för förut då var det 
att om man ville bli så där lågstadielärare då skulle man kunna gå tvåårig 
social.../.../nu måste man gå en treårig linje. (Eva åk 8) 

Ekonomisk linje tänker hon sig i så fall. Humanistisk är för mycket språk och 
naturvetenskaplig har hon inte alls funderat över, "det vet jag knappt vad det 
är". 

I P-gruppen förefaller alla flickor utom Ulrika inriktade på en treårig linje. 
Johanna och Malin kan tänka sig naturvetenskaplig linje och även för Lena är 
den en möjlighet men de andra är inte intresserade av den. De har föreställ
ningar om att linjen innebär att "man ska gå ut i naturen och traska runt", och 
det attraherar inte. Fyraårig teknisk linje lockar absolut inte. Klara vet att 
flickor uppmuntras gå teknisk men får negativa associationer av själva namnet. 

Eller som alla säger, teknisk.. .ja, man kanske inte ska gå på namnet... 
man vet att det inte är så.. .för det är ju mycket annat också i stället för att 
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sitta där i verkstan. (Klara åk 8) 

Sofia, som inte vill gå natur för att man dä r "måste plugga som en dåre", klar
gör varför tekniska, eller åtminstone Verkstadstekniska linjer är omöjliga. Sofias 
pappa är bilmekaniker och hans yrke lockar inte. Hon berättar också vad som är 
möjligt: 

Ibland skulle jag vilja bli kurator och ibland skulle jag vilja bli lärare, 
mellanstadielärare/.../Nej, jag vill inte bli nåt sånt där, mekande grejor, 
hålla på med nåt tekniskt/.../Dom (flickor) skall bli nånting ordentligt, 
va, eller många Hilar dom vill bli nåt verkstadstekniskt och jobba som 
bilmekaniker resten av sitt liv...men det är ju som... ingen tjej vill ju direkt 
göra det...man vill ju ha lite bra betyg så man kan bli nånting. /.../Jag 
vet dä faktiskt inte en tjej som är så himla intresserad av att vara på en 
verkstad och knalla runt med over all/.../Jag vet inte...jag skulle inte 
kunna tänka mig att knalla runt på en verkstad och meka med bilar/.../Jag 
tror nästan jag hellre skulle städa än köra runt i en bilmotor/.../Det är 
som när jag hör verkstad...det är bara uschi (Sofia åk 8) 

Pojkarnas diskussioner rör andra gymnasielinjer. "Nåtpraktiskt, nåt så man kan 
bli nånting", säger Stefan och flera med honom. De linjer som diskuteras är el-
teleteknisk, verkstadsteknisk och fyraårig teknisk linje. Många drar sig för tre
åriga linjer då man inte vill "plugga ihjäl sig". Några är kvar i de mer orealis
tiska planerna men kunskaper om betygens värde och betydelse tränger sig fram: 

Beror pä vad man tar sig in på för linje, det är inte säkert man tar sig in 
på det man vill/.../tar man sig inte in... kan man ta ett halvt år ledigt, då 
får man ju 0,4 i extra, det hjälper till... ganska bra. (Mikael åk 8) 

Urban fortsätter att fundera över arbete och arbetsplats. Posten verkar vara en 
bra arbetsplats, tycker han, men har inga konkreta planer. Inte ens Krister som 
tidigare var så säker i sitt yrkesval, vet nu längre vad han vill. Han vet dock att 
pojkar får bättre jobb: 

Men ändå får killar bättre jobb än tjejer. Bättre lön och så där/.../Det 
hör man ju överallt. Det är en sån där grej som man bara vet/... /Fast det 
blir ju det här gamla att tjejer inte klarar av lika mycket som kil
lar... ty eker en del kanske. (Krister åk 8) 

Själv tycker han inte så men menar att kanske tunga, fysiskt krävande jobb lig
ger sämre till för kvinnor. 

Några flickor har åsikter om konsten att förena yrke och familj. "Det är bara 
att jobba halvtid" svarar Klara på frågan om hur hon i en framtid skall klara av 
familj och yrkesarbete. Maria, vars mamma länge varit hemmafru, säger: 
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Ja...du...dom får väl en tryggare uppväxt om man är med dom frän bör
jan och inte låter dom vara på dagis och sä där... Uppväxten har stor 
betydelse. (Maria åk 8) 

Sara och Anna ifrågasätter i åttan den traditionella på kön baserade arbetsdel
ningen av det reproduktiva arbetet. De är båda medvetna om att deras mammor 
anpassat sitt yrkesliv både efter mannens karriär och omsorgen om barnen. Men 
det var ju på sextiotalet menar de, i dag är det annorlunda: 

Anna: Jag vill bli läkare i alla fall. Det är han som får ge upp yrket! 
Sara: Vadå, det finns ingen människa i dag som ger upp ett yrke bara för att 

man gifter sig, det... 
Anna: Men det finns frivilligt! Men jag tror inte man gör det av tvång. 

Flickorna har sett hur det är och har varit och tror att kvinnors villkor är an
norlunda i dag. Sextiotalet verkar vara något avlägset och i dag finns andra möj
ligheter. 

Kunskap om olika yrken verkar eleverna främst ha fått genom sin familj. 
Ingen nämner någonsin att yrken presenterats eller diskuterats inom naturorien
teringsämnet. Något sådant har heller inte skett under mina observationer. Ele
verna har ännu ganska vaga idéer om vad man kan bli och nästan inga föreställ
ningar om vad naturvetenskaplig eller ens teknisk linje kan leda till. Men nu har 
de börjat vara ute i y rkeslivet på praktikperioder och få råd inför gymnasievalet. 
Får de nya idéer? 

Framtiden börjar på T! 

Praktisk yrkesorientering 
När jag frågar eleverna om "PRAOn", den praktiska yrkesorienteringen berättar 
Sofia och Gunilla fåordigt: 

Sofia: Det är ju så att man skall vara på vård, service... 
Gunilla: Teknik... 
Sofia: Verkstad... något sånt där. Alltså man skall... 
Gunilla: Få en inblick i olika. 

Mikael förklarar att "och så i åttan och sjuan, i sjuan skall det vara när-PRAOi 
och den första i åttan också/.../så andra i åttan då får vi vara vart vi vill och sä 
i nian får vi välja någorlunda". 

PRAOn är populär, det är roligt att komma från skolan ett tag. Ett stort pro
blem är dock att de ofta bara får sitta och titta på och att ingen bryr sig om dem. 
De är nöjda om de känner att de gör ett meningsfullt jobb. Johanna tyckte därför 

1 När-PRAO innebär praktisk yrkesorientering i n ärområdet. 
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"det var rätt kul att prismärka varor och packa in bröd och sånt där" även om 
det inte kommer att vara hennes yrkesval. PRAOn kan dock ibland vara till hjälp 
i funderingarna över valet till gymnasiet. 

Britta provade inom vården och bestämmer att det är inte det hon vill i fram
tiden. Pernilla, som vill "hålla på med folk", fick erfarenhet både av restaurant 
och kontor. Eftersom hon funderat på båda, har hon nu chans att jämföra. Sara 
hittade ett spännade jobb på radion och får ett alterntiv, om hon nu inte skulle 
kunna bli diplomat. Anna fick vara på sjukhuset och lyckades komma till barn
avdelningen och det var rätt roligt, tycker hon. Hon är dock mycket kritisk till 
läkarnas överlägsna uppförande. Eva får tillbaka sin lust att bli lärare: 

Jag var på mellanstadieskolan. Det hade stor betydelse/.../Jag ska bli 
lärare! (Eva åk 9) 

De tekniska jobben då? Det blir inte så många erfarenheter för flickorna när det 
kom till kritan, trots att definitionen av tekniskt arbetet var ganska vid. Platser 
dit flickor kom och som kallades tekniska var stadsarkitektkontoret, en bilverk
stad, en järnhandel, en radioaffar, telekontoret samt ett bageri. 

Klara var på stadsarkitektkontoret och fick jobba med s tadsplaner. Det var 
den PRAO-plats som ligger närmast ett yrkesval, tycker Klara. Bilverkstaden 
var en misslyckad erfarenhet för Gunilla: 

Jag fick bara sitta där och titta en vecka/.../inte därför att jag var tjej, för 
John hade varit där och han fick heller inte göra nånting. (Gunilla åk 9) 

Pernilla, som var på en radiofirma fick sortera skivor, men också hjälpa till och 
montera stereoapparater. Johanna skulle vara på en järnhandel, "en skruv - och 
mutteraffär", som hon själv uttryckte det, men stod bara ut en dag. 

Det var en massa gubbar som sa "vi gör ingenting på måndagar, då har 
vi sovmorgon och på tisdagen förra veckan var det en PRAO-elev här, 
hon gjorde allting. Du kan ju sätta dig nånstans. " /.../Det kunde nog ha 
varit bra om det hade varit någon trevlig människa som hade brytt sig 
nånting. (Johanna åk 9) 

Ulrika, som liksom Johanna, redan i år skurs sju är irriterad på tekniken gör nya 
dåliga erfarenheter: 

Jo jag var på televerket. Jag var ute som reparatör...men det fanns 
ingenting att göra...det är som bara att titta på/.../ det gäller alltså att 
komma med rätt person. Man ska inte komma med nån (ohörbart,) för dom 
tror inte man kan göra nånting...inte bära en kartong med en telefon ens" 
(Ulrika åk 9) 

Pojkarna hade som flickorna vid när-PRAOn ofta varit i af färer och prismärkt 



145 

varor. Men de har fler erfarenheter av den tekniska sektorn. Stefan berättar: 

Så jag var på flygplatsen, luftfartsverket, det var...först var det ganska 
sanslöst...men andra dan vart det ut och tanka flygplanet på fältet/.../sen 
var jag i brandbaracken också, då fick jag snickra ihop dockor som dom 
skulle/.../hälla bensin över... så det var roligt. (Stefan åk 9) 

Urban har varit på "bilaffär som kan kallas lite småteknisk...man får mickla 
och...". Gustav berättar om vaktmästeriet i et t hyreshusområde, "teknisk 
eller... service kanske/.../dom far omkring där och fixar". Roger har erfarenheter 
från en radioaffär, en bensinmack och universitetets datacentral, Anders från en 
byggfirma och ett fotolaboratorium. Mikael var ute på en båt och fick "reparera 
fyrar och sånt där...hållapå med...och hjälpa till". 

Mikael har varit på dagis också. Det tycker han var "sanslöst... massa skri
kiga ungar/.../Hemskt!". Alla pojkar tycker inte det skulle varit hemskt. Stefan 
tycker det skulle varit roligt att få vara på dagis, men Petter säger att "det vill 
man inte/.../det vill man helst undvika". 

Dagisplatserna liksom flera av affärerna tillhör närområdet, vilket kan for-
klara att många, både flickor och pojkar har fått pröva på dessa. Flickornas erfa
renheter av tekniska platser är däremot mycket mer begränsade än pojkarnas. 
Även om platser lottas ut och skall fördelas så alla får pröva på allt, förefaller 
eleverna kunna styra en del. I nian skaffar många platserna själva och flickorna 
väljer inte självmant tekniska platser. Ändå har eleverna uppfattningen att SYO-
konsulenten försöker påverka flickornas val: 

Nu på slutet, när man kom till SYO/.../han försöker hela tiden placera så 
att...dom pratar hela tiden...ja, tjejerna måste bli intresserade av det här 
och det här/.../. (Urban åk 8) 

Samtidigt säger Roger att "fördelen med att vara kille är att man slipper hamna 
på dagis" och Karl menar (om SYO-konsulenten): "Även om han inte märker det 
själv, så ger han alltid tjejerna tjej-PRAO-platser och killarna kill-PRAO-
platser...medfå undantag". 

Råd och reklam 
Flickorna berättar strax före valet om vägledningen. Det råder delade meningar 
både om hur mycket råd de fått och vilka linjer de råds att välja: 

Vi får väl läsa själv. Vi har som inte fått nå information. (Johanna åk 9) 

Så mycket har vi inte fått. Dom har tagit upp vissa ämnen flera 
gånger... tycker jag. Natur, teknisk och sam och dom hära...fattar jag det 
som. Livsmedel lite grand bara. (Pernilla åk 9) 

Redan i åttan på våren fick jag då om vårdlinjen att man skulle komma på 
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möte och välja ett yrke för framtiden. (Klara åk 9) 

Det är aldrig nån som försöker locka en till sån där.. .jag vet 
inte...höginkomstyrken (låter osäker på rösten)...nä men sån där, typ 
grejer som det krävs nånting/.../dom försöker locka en till industrin och 
dom vill ha en till bilmekaniker, en del SYO-konsulenter, verkar det som, 
om dom fick välja vad man skulle bli så skulle alla tjejer bli bilmekani
ker/.../Och vill man inte bli bilmekaniker ser dom helst att man skäll 
bli...börja jobba inom vården. (Sara åk 9) 

Pernilla, som vill gå en praktisk linje tycker att man pratar för lite om de lin
jerna och de flickor som vill fortsätta med teoretiska studier tycker tvärtom. 
Men de flesta är överens om att man fått en del reklam för vård och teknik. De 
har fått ett kassettband från vårdskolan. Klara berättar att man fått tidningar, 
"såna där som T som i teknik, Framtiden börjar med TI". Hon anser liksom Sara 
att mycket information går ut på att de skall välja praktiska linjer "särskilt så 
dära fordon". Broschyrerna de får i b revlådan slänger Malin utan att öppna men 
Sara och Anna har läst och blivit irriterade: 

Anna: /.../det stod tjejer i snyggt uppsatt hår, alldeles nykammat 
.../rysprej at/...sminkade...rosa biloveraller, inte en oljefläck...inte 
en fettfläck/.../ 

Sara: Jättesnyggingar som stod och poserade i jättefina mintgröna och rosa 
overaller och inte var det nån smuts och allting var så jätte.../.../ 

Även om flickorna är medvetna om att det är reklam också för fyraårig teknisk 
linje så är det "fordon" de tänker på och på de pojkar i k lassen, som har teknik 
som tillval: 

Alltså men... alltså Kurt t ex, han skall gå fordon, alltså dom behöver 
ingen sån broschyr för att gå det och dom som vet med sig att dom inte 
skall gå det, dom blir inte lockade av katalog eller töntig broschyr. (Anna 
åk 9) 

Att tekniken skulle kunna leda till ett "höginkomstyrke" har flickorna inte upp
fattat. Dessutom har de klara föreställningar om vilka elever som väljer tekniskt 
och det är, enligt deras mening, inte de ambitiösa och studieintresserade 
eleverna. 

Vad säger föräldrar, syskon och kamrater? 
De flesta flickorna menar att föräldrarna har brytt sig om valet men att de fått 
välja själva. 

Dom har sagt som att..för det har ju övervägt mellan Dk och livs... så 
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dom har sagt. ..det spelar som ingen roll vad du tar, för dom vet att jag 
klarar av båda tvä. (Pernilla åk 9) 

Men vad då, pappa tycker liksom att det som jag vill bli, det blir jag. Jag 
välj själv vad jag vill bli. (Sofia åk 9) 

Jag satt och tveka mellan natur och sam/... /då tyckte morsan att jag ska 
ta det jag känner att jag klarar av och säga att "jo, men du klarar utav 
det här". (Eva åk 9) 

Maria uppfattar det så att föräldrarna "ställer ju inga som helst 
krav...ingenting". Med krav menar hon att de inte säger "Du ska då gå natur, 
för det är en bra linje". Men föräldrarna kan ge råd. Carolas föräldrar tycker att 
hon skall gå vård, för då får hon jobb direkt efter. När flickorna talar om råd 
och åsikter nämner de mest papporna, särskilt när det gäller de teoretiska lin
jerna: 

Dom tycker det man själv tycker.. .fast det är klart dom ser ju hellre att 
man går vissa linjer än andra/.../vi hade så pass lika åsikter så det var 
som ingen fara/.../fast pappa ville jag hellre skulle gå natur, men ekono
misk är en bra linje också. (Klara åk 9) 

Hade jag velat gå social, så hade jag nog fått göra det, va, fast 
pappa/... /han har sagt natur, för han tycker det är den bästa linjen 
liksom. (Anna åk 9) 

Anna och Klara är övertygade om att de väljer fritt inom de teoretiska linjerna 
även om båda papporna talar för naturvetenskaplig linje. Sara säger, att om hon 
tagit nån tvåårig yrkesinriktad, då hade "dom snackat igenom det ordentligt med 
mig, va". 

De flickor som har äldre systrar tar mycket intryck av dem. Ulrika har pratat 
mycket med sin pappa och sin äldre syster. Malin menar att det inte bara var 
hennes föräldrar utan också hennes syster som ville hon skulle gå N, naturveten
skaplig linje, och "dra med mig i fördärvet". Anna får reda på mycket om N-
linjen av sin syster medan Sara dras till humanistisk linje delvis av samma skäl: 

"Matematik är jätteroligt" säger sy rran/.../Ha, tycker man...fy sik är rätt 
roligt...man kanske skall gå natur i alla fall. (Anna åk 9) 

/ och för sig, att jag tar hum...det har nog att göra med att syrran tog 
hum... samtidigt så är vi ju en familj av naturvetare, man har haft inblick i 
det. (Sara åk 9) 

Johanna som inte har något äldre syskon är medveten om att föräldrarna påver
kat henne. Det har varit "mycket påverkan genom tiderna" för att gå N-linjen, 
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säger hon. Nästan ingen vill kännas vid att kamraterna skulle vara avgörande. 
Det skulle i så fall vara kamrater som går den linje man vill gå och som kan be
rätta om den, dvs fylla samma funktion som storasystrarna. Maria däremot, 
den enda flickan som har äldre bröder, berättar aldrig om något stöd från dem. 

Nu är det snart dags att bestämma sig 

Flickornas tankar 
Bland de flickor som hela högstadiet talar om yrkesförberedande linjer är vård
linjen ett starkt alternativ även i nian. Maria väljer hälso- och sjukvård med mo
tiveringen "Jag tyck om att hjälpa människor". Hon anser att vårdyrket är brett 
och att om hon börjar som undersköterska kan hon gå vidare till sjukgymnast. 
Maria har dock tidigare funderat på treårig linje. 

Men det är klart treårig är ju bättre, om man tänk och komma in på uni
versitet. Jag hade tänkt först och gä sam. Först var det vård och sen 
tyckte jag...nej jag går sam. Sen då, jag vet inte, jag tyckte jag visste jag 
ville jobba inom vårdyrket, då tyckte jag det är som onödigt att gå en tre
årig. (Maria åk 9) 

Maria är den enda flickan som funderat både på treårig teoretisk och på yrkes-
förberedande linje. Ulrika väljer först mellan de två formerna på vårdlinjen. 
Senare säger Ulrika att hon skall välja social servicelinje eftersom "man kan ju 
få jobb" men att hon inte tänkt så mycket och i alla fall inte orkar gå tre år. 
Tvåårig teknisk kan hon däremot inte tänka sig, "för att det ligger inte för mig". 

Britta har också funderat på vård, men känner sig senare mer lockad av Dk, 
distributions- och kontorslinjen, eftersom hon tycker om att skriva på skrivmas
kin. Pernilla har länge talat om att utbilda sig för arbete på restaurant, men när 
hon tänker på alla sena kvällar och helger ändrar hon sig och då blev Dk ett al
ternativ. Ett argument för Dk är att det är mycket praktik under utbildningen. 
Hon är också glad att slippa no-ämnen. 

Några flickor funderar på treåriga teoretiska linjer, humanistisk, samhällsve
tenskaplig och ekonomisk linje. Efter informationen om gymnasiet är det flera 
som tycker ekonomisk verkar var en bra linje. Vad man än skall bli tycker de, 
så är det bra kunskaper man får från E-linjen och så kommer man ju in på nästan 
allt. Klara är medveten om, att man inte kommer in på alla högskolelinjer och 
att vissa jobb är lättare om man går naturvetenskaplig linje, men att man får av
stå ifrån de jobben. Lena menar att "det är ju såna där jobb som man inte vill 
bli". Ett viktigt argument för flickorna är att kunna börja arbeta genast efter 
gymnasiet. Ett par flickor håller fast vid humanistisk linje for språkens skull. 
För Sofias del har humanistisk linje också den fördelen att det inte är så mycket 
matematik. Annika, Klara och Lena, som planerar välja ekonomisk linje, väger 
som positiv faktor in att de kan bli av med naturkunskapen om de väljer att ha 
mycket språk. För Anna är ett sådant resonemang obegripligt. Hon säger till 
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Sara, som fortfarande planerar att välja humanistisk linje: 

Gud vad jag tycker det skulle var tråkigt, du har ju bara språk. Du har ju 
ingen matte eller kemi eller nånting! (Anna åk 9) 

Anna håller fast vid N-linjen vilket också Johanna gör. Gunilla och Eva väljer 
mellan samhälls- och naturvetenskaplig linje. För Gunilla väger det ganska snart 
över till N-linjen, men Eva grubblar mycket. Hon vill bli lärare med inriktning 
på naturorientering, men tänker först välja S, samhällsvetenskaplig linje: 

Men det är framtiden. Ja, men för att natur blir för svårt fir mig, tror 
jag, eller jag orkar inte med den, tror jag. Då går jag sam, den är ganska 
lik./.../Men jag skulle vilja bli mot no och det. Och då går jag sam och 
tar en påbyggnadskurs./.../För känner man att man inte orkar och så 
kanske man inte förstår, då är det ju bättre och gå ett år extra./... /Så nog 
skulle jag kunna tänka mig att gå det, men jag skulle inte orka. Jag tror 
det är jättejobbigt./.../Men då tycker jag det är så meningslöst. Då söker 
jag in och då sen går jag ett halvår och sen när ... "det klarar inte jag" 
och så jättedåliga betyg...och då...måste man väl söka om. Visst går det 
att söka om sam?/. ../Och dä är det ju rätt meningslöst, då går jag ju 
hellre där. (Eva åk 9) 

Eva intalar sig att S-linjen är det kloka valet. Men lite närmare valet tvekar hon 
igen. Hennes självförtroende är lågt. Till slut väljer hon ändå naturvetenskaplig 
linje sista valdagen, efter att ha talat både med mig och med läraren Anita. 

Vid något tillfälle har Eva och jag också talat om T-linjen, den fyraåriga tek
niska. Hon vet inte särskilt mycket om den, tänker den är lik N-linjen men har 
annars ingen särskild åsikt. I övrigt är flickorna fortfarande negativa till fyraårig 
teknisk linje. De är inte intresserade, det ligger inte för dem. Sara säger att hon 
är "full av fördomar om teknik", liksom Anna: 

Det är inte bara det, det känns liksom så onödigt att välja en fyraårig 
linje. OK man kan hoppa av efter tre år, men dom är ändå liksom lika
dana ...Och teknologi är inget jag är intresserad av. (Anna åk 9) 

Ingen kan tänka sig ett jobb inom tekniken oavsett nivå. Sofia och Eva får tala 
för alla: 

Sofia: Jag skulle aldrig kunna ta ett jobb som tekniker. 
Eva: Nej för jag skulle inte stå ut. 
Sofia: Jag skulle aldrig kunna göra det, meka med en massa bilar. 
Eva: Och gå i skitiga over aller...nu menar jag inte att man ska måsta gå i 

såna här fina kläder, men gå i en skitig overall och...det är som ingen 
mening med arbetet. 
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Det är naturligt för flickorna att inte vilja söka en teknisk utbildning. Ett tek
niskt arbete saknar mening anser Eva. De ser sig inte diskriminerade, snarare 
tar de avstånd från tekniken. "Om man verkligen vill bli nåt sä tror jag inte det 
är nån...spelar sä stor roll", säger Johanna menande att ingen hindrar flickor. 
Hon tror snarare att det är ett krav på pojkar att de ska vara intresserade. Ulrika 
håller med om det samtidigt som hon förvånar sig lite över att hon själv tappat 
intresset. 

Förut, då jag var liten, då var jag ju himla intresserad av allt möj
ligt... och jag var alltid med och kolla under motorhuven på alla 
bilar.. .för då var jag. ..men ändå... (Ulrika åk 9) 

Ulrika vet "att vissa jobb är i stort sett antingen killar eller tjejer". Flickorna är 
också medvetna om att de får lägre lön för samma arbete. Klara: 

Ibland verkar det som att... alltså...kvinnor och män får samma jobb, men 
ändå...kvinnor har mycket lägre lön...vad är det för gräns mellan dom då 
dom liksom kan och gör lika mycket? (Klara åk 9) 

Pojkarnas tankar. 
I tydlig motsats till flickorna är någon form av teknisk utbildning det vanligaste 
alternativet i po jkarnas funderingar. Många pojkar säger att de vill ha en kort 
praktisk utbildning som ger ett yrke. De anser att det finns många att välja på 
eftersom de flesta linjerna är praktiska. Man kan också få välavlönade jobb: 

Petter: /. ../verkstadsarbetare, dom har det ganska bra jämfört med andra 
arbetare. 

Anders : Sextontusen sa han att du kunde tjäna. 
Petter: Men det är ju som mest. Tiotusen tror jag det var eller sä hade du kan

ske jobba ett halvår och börja komma in i jobbet och tjäna tiotusen då. 
Anders:Men såna där som programmerar in/.../ dom kan välja hur mycket dom 

vill ha i lön. 
Petter: Dom är ju som högavlönad. ..det är som en. ..som såna där arbetsle

dare/.../Kommer man in på ett företag och få jobb där, då får man ju 
oftast utbildning av företaget med den grej man skall sköta 

Pojkarna är överens om att det är klokast att välja en tvåårig linje och att man 
kan bygga på sedan om man vill. David däremot tror att det kanske generellt är 
bättre med fyraårig, men att för honom passar en tvåårig linje. Han tänker sig 
att starta ett företag för att han "trivs med att expandera". Krister vill gå fyra
årig medan Martin och Roger väljer mellan tvåårig och fyraårig. Roger har sik
tet inställt på att bli programmerare och har tagit reda på intagningspoängen för 
fyraårig teknisk: "Lägsta intaget på fyraårig i fjol, det var tre och ett, men det 
finns ju så många platser, tvåhundratio stycken, det är ju största linjen". 

Några pojkar har andra tankar än teknisk linje. Karl väljer mellan en estetisk 
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linje och den naturvetenskapliga. Hans vet bara att han inte skall ha något tek
niskt, kanske väljer han ekonomisk linje. Stefan är säker på sitt val, livsmedels
teknisk linje. Stefan är intresserad av en linje som flera andra pojkar uppfattar 
som en "tjejlinje". Andra sådana tjejlinjer är beklädnads- och danslinjen menar 
pojkarna. Det är inget man vill gå. Däremot tror några att det finns flickor som 
egentligen vill gå en teknisk linje. "Dom är ju intresserade, men vågar inte gå 
dom för det är så lite tjejer som går såna", säger Petter. 

David tror att "en del yrken kanske inte tjejer klarar av lika bra som killar". 
Han tänker då på tunga arbeten och när jag påpekar att även vården innebär 
tunga lyft svarar han: "det är mjuka saker dom lyfier där...men hårda saker 
kanske inte är samma sak". 

Hur börjar framtiden? 

Förstahandsvalet 
Gymnasievalet görs under första delen av vårterminen i n ian. Jag redovisar en
dast förstahandsvalet. Dels kommer de flesta in på detta, dels ligger andrahands-
valet sällan långt ifrån det första.2 Tabell 14 visar flickors och pojkars val upp
delade på teoretiska och yrkesinriktade linjer. Elever som väljer linjer med na
turvetenskaplig eller teknisk inriktning har markerats. 

De val eleverna gör stämmer i a lla utom ett fall överens med de tankar de har 
innan valet. Undantaget är Sara, som först väljer humanistisk linje, vilket hon 
hela tiden tänkt sig, men senare väljer om till naturvetenskaplig linje. 

Sex flickor och en pojke väljer naturvetenskaplig linje, tre flickor och två 
pojkar söker ekonomisk linje. En flicka väljer humanistisk linje och en pojke 
väljer fyraårig teknisk utbildning. 

De yrkesinriktade utbildningarna drar till sig pojkarna. Tre pojkar väljer for
donsteknisk linje, tre andra bygg- och anläggningsteknisk linje, en verkstadstek
nisk linje, fem väljer olika varianter av el-teleteknisk linje och en livsmedelstek
nisk linje. De yrkesinriktade linjerna flickorna väljer är beklädnadsteknisk (en 
flicka), distribution och kontorslinjen (två flickor), vårdlinjen (två flickor) och 
social servicelinje (en flicka). 

Klass- och könsbundna val 
Tabell 14 visar att huvuddelen av pojkarna väljer en yrkesinriktad utbildning, 
medan större delen av flickorna väljer en teoretisk linje. En förklaring till detta 
kan vi hitta i föräldragenerationens utbildningsnivå. Denna har redan tidigare 
gett utslag så att de flesta elever som väljer yrkesinriktad linje har gjort sådana 
val och tillval som försvårar en övergång till en teoretisk gymnasielinje.3 

2 Arnman & Jönsson (1986) påpekar att situationen kan vara delvis annorlunda en bit in på 
hösten. 

3 Arnman & Jönsson (1985) diskuterar i ka pitel 6, Elevgrupperingar i grundskolan, konsekven
serna av tillval och kursval och dess samband med socialklass. 
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Tabell 14. Flickors och pojkars gymnasieval, uppdelade på teoretiska resp yrkes
inriktade linjer. Elever som valt teknisk eller naturvetenskaplig 
inriktning har markerats med asterisk. 

Flickor Pojkar 

Teoretiska Anna* Klara Hans 
linjer Annika Lena Karl* 

Eva* Malin* Krister* 
Gunilla* Sara* Urban 
Johanna* Sofia 

Yrkesinriktade 
linjer 

Britta Anders* Martin* 
Carola David* Mikael* 
Lotta Gustav* Petter* 
Maria John* Roger* 
Pernilla Kurt* Stefan 
Ulrika Lars* Sten* 

Magnus* 

Åtta av de tio flickor som väljer teoretisk gymnasielinje kommer från familjer 
där minst en av föräldrarna har högre utbildning. Flera av fäderna har mycket 
hög utbildning och/eller höga tjänster. Bland de sex flickor som söker yrkesin
riktad gymnasielinje finns endast en flicka som har någon högutbildad förälder. 
Flickornas val, är således klart bundna till familjebakgrunden. Endast tre flickor 
bryter mönstret. 

Tretton pojkar väljer en praktisk linje. Av dessa har fyra minst en förälder 
med postgymnasial utbildning. Två av de fyra pojkar som väljer teoretisk linje 
hade lågutbildade föräldrar. Pojkarnas val kan sägas vara något mindre bundet 
till föräldrabakgrunden då sex av dem bryter mönstret. 

SCB delar i sin "lilla lathund", På tal om kvinnor och män, upp gymnasie
linjerna i samskola, flickskola och pojkskola. Kriteriet för samskolan är att inget 
av könen utgör mer än 40% av eleverna. Av de valda linjerna hör ekonomisk, 
naturvetenskaplig och livsmedelsteknisk linje till samskolan.4 9 av de 16 flick-

4 SCB (1990). För en kritik av kriteriet se Wernersson (1991 ). Se även kap 1, s 1 6. 
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orna och 4 av de 17 pojkarna väljer den så definierade samskolan, medan 7 
flickor och 13 pojkar söker sig till flick- resp pojkskola. Ingen flicka väljer 
pojkskolan och ingen pojke flickskolan. Valet är således starkt könsbundet. I 
motsats till familjebakgrundens betydelse slår kön hårdare för pojkars studieval. 

Låt oss se närmare på de flickor som väljer naturvetenskaplig linje. De flesta 
har med tanke på detta val en mycket gynnsam familjebakgrund. Fyra av dem 
har fader med höga akademiska examina, varav tre i n aturvetenskap eller mate
matik, medan den femtes pappa är ingenjör. Endast en av dem, Eva, saknar så
dana förutsättningar. Det är värt att notera att bland de flickor som inte väljer 
naturvetenskaplig linje fanns inte någon som har en högutbildad tekniker eller 
naturvetare i familjen. Den pojke som väljer naturvetenskaplig linje har högut-
bildade föräldrar, men de är inte naturvetare eller tekniker. 

Av de flickor som väljer yrkesförberedande linje väljer ingen någon linje 
som av eleverna definieras som teknisk. En flicka väljer beklädnadsteknisk linje, 
men varken flickor eller pojkar räknar den till teknisk utbildning, även om den 
fått ett välmenande namn. Det samma gäller livsmedelsteknisk linje, den 
uppfattas heller inte av eleverna som teknisk. I tabell 14 har jag därför inte 
heller markerat dessa två val som tekniska val. Således väljer ingen flicka men 
13 pojkar en teknisk linje. 

Exemplet Eva 
Tre flickor väljer inte gymnasielinje strikt efter familjebakgrund. En av dem, 
Eva, är speciellt intressant ur mitt perspektiv. Eva, en flicka, som vi lärt känna i 
tidigare kapitel, väljer mellan två teoretiska linjer trots att hennes föräldrar är 
lågutbildade. Evas tidigare alternativ har varit social tvåårig linje, men Eva vill 
bli lärare och förkunskapskraven för att komma in på lärarhögskolan har 
ändrats. Den som vill bli grundskollärare behöver nu tre-årigt gymnasium och 
för att välja inriktning mot naturorientering behövs naturvetenskaplig linje. Eva 
väljer således treårig linje på grund av sina yrkesplaner. Evas gymnasieval är 
resultat av ett komplex av hembakgrund, kamratförhållanden och lektionserfa
renheter. 

När Eva börjar sjuan är hon en entusiastisk elev, som vill lära sig själv och 
gärna förklara för andra. Hon är god vän med Anna och Sara och arbetar med 
dem. Plötsligt blir Eva vän med en annan flicka, vilket är relaterat till intresse 
för pojkar.5 Detta leder till att Evas vänskap med Anna och Sara upphör med 
konsekvenser för studierna som jag beskrivit i kapitel 5. Eva har nu inga kam
rater som sporrar henne och efter en tid är hon relativt ensam och utanför. 

I familjen finns ingen som kan ge Eva direkt stöd i studierna.^ På lektionerna 
i åttan tillåts Eva bokstavligen gå bakåt i k lassrummet, åtminstone i fysik. Evas 
egen gamla entusiasm vaknar dock ibland och då får hon gensvar. Hennes in
tresse för kemi bibehålls och ambitionerna får nytt liv i n ian. 

5 Wölpe (1988) som intervjuat flickor om förälskelser, sexualitet och pojkvänner visar att flick
ors intresse för pojkar i h ögstadieåldern kan ha negativ effekt på deras studier. Se spec kap 
6, Sex and everyday life. 

6 Se kapitel 4, s 63f. 
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Inför gymnasievalet kommer Evas attityd till sig själv tydligt fram. Hon talar 
mycket om att hon inte tror sig orka med N-linjen och hon är inställd på ett 
misslyckande. Mamman sporrar henne inte att ta det, som Eva anser, mer krä
vande alternativet utan håller henne snarare tillbaka. När Eva till slut väljer N-
linjen beror det enligt henne själv mycket på att läraren Anita uppmuntrar 
henne.7 

Exemplet Eva visar på de möjligheter som läraren har att hjälpa och påverka, 
men också på styrkan av andra faktorer, framför allt hembakgrunden. 

Sammanfattande reflektioner 

Att veta sin plats 
Flickors och framförallt pojkars val är i hög grad könsbundna. Tretton av de 
sjutton pojkarna väljer någon form av teknisk eller naturvetenskaplig linje, öv
riga någon av de få linjerna i gymnasiet med relativt jämn könsfördelnig. Även 
flickorna väljer linjer som antingen var övervägande kvinnliga eller med jämn 
könsfördelning. 

Föräldrarnas, särskilt pappornas, åsikter lyser igenom när flickorna talar om 
gymnasievalet. Även om eleverna säger sig få välja fritt är flera medvetna om 
påverkan av framför allt föräldrar men också av syskon, i samtliga fall systrar. 
Studiens resultat beträffande valet överensstämmer i stort med den sortering ef
ter klass och kön av grundskoleeleverna som beskrivs i studier med större mate
rial som behandlar övergången till gymnasieskolan» samt i statistik över köns
fördelningen på olika gymnasielinjer?. Den avvikelse från de större statistiska 
materialen som kan iakttas, är att så många flickor sökt framför allt naturveten
skaplig linje men även andra teoretiska linjer, medan relativt få pojkar sökt 
dessa linjer, kan förklaras med utbildningsnivån i föräldragenerationen. 

För de flesta, flickor och pojkar, är yrkesvalet avlägset under högstadietiden, 
men idéer om linjevalet växer fram genom åren. Det är huvudsakligen samma 
elever som kan formulera sina planer i al la årskurser och några större för
ändringar inträffar inte. Kunskapen om olika linjers innehåll förefaller inte öka. 
Några tar reda på mer om de linjer de redan är intresserade av, exempelvis talar 
några pojkar om intagningspoäng. Men perspektiven har inte vidgats. Ett mar
kant resultat är att mycket få elever diskuterar val mellan teoretiska och yrkesin
riktade linjer. Eleverna vet från början sin plats i utbildningssystemet. 

De treåriga naturvetenskapliga och ekonomiska linjerna, är alternativ för 
både flickor och pojkar. Humanistisk linje, däremot, diskuteras enbart av flickor 
medan enbart pojkar funderar på teknisk linje. Bland de yrkesinriktade linjerna 

7 Jag tror också att Eva, som gärna pratade med mig, påverkades av våra samtal att fundera 
mer över valets innebörd. 

8 Se Arnman & Jönsson (1986), Malmgren (1985) samt Jonsson (1991). Jonsson (1991) visar 
att vid vad han kallar första förgreningspunkten, dvs övergången till g ymnasieskolan är för
äldrarnas utbildning en viktig faktor, något viktigare för flickor. 

9 SCB (1986). Se också Fürst (1990) och Wernersson (1991). 
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är livsmedelsteknisk linje det enda gemensamma alternativet. Könsstrukturerna 
är starka. 10 

Att kunna få ett arbete direkt efter gymnasieutbildningen är ett starkt argu
ment för många, både flickor och pojkar. Men där upphör likheterna. Pojkarna 
vill ha ett tekniskt arbete och ser också sådana "hårda" arbeten som manliga. De 
resonerar också kring lön och vilka vägar som kan vara lönsamma. Flickorna 
tänker sig vård- eller kontorsarbeten och väger inte in lönen i diskussionerna. 
Intressant är att både flickor och pojkar vet att kvinnor får lägre lön än män för 
lika arbete. 

Utfallet av gymnasievalet gör att beteckningen "val" måste ifrågasättas. Är 
sortering mer adekvat? Jag vill emellertid se eleverna som aktörer, se hur de an
passar sig eller gör motstånd, söka se möjliga sprickor i sorteringsmönstret efter 
klass och kön och om det finns möjligheter att bryta det. 

Kan mönstret brytas? 
Den kunskap eleverna har om olika yrken och utbildningar kommer framför allt 
från föräldrarna eller den närmaste omgivningen vilket framgår av intervjuerna 
och av gymnasievalets starka band till familjebakgrunden. Vilka möjligheter får 
flickorna genom skolan att skaffa sig andra uppfattningar om yrken och arbeten, 
speciellt inom teknisk och naturvetenskaplig sektor? Teoretiskt kan detta ske 
inom ramen för no-ämnet, genom studie- och yrkesvägledning och genom den 
propaganda för att "välja otraditionellt" som når flickorna via skolan. 

Klara sade vid ett tillfälle att hon inte visste på vilka arbetsplatser och i vi lka 
yrken man håller på med naturvetenskap eller teknik. Hon menade att de gjorde 
experiment som saknade verklighetsförankring. Enligt läroplanen skall även 
lärarna delta i studie-och yrkesorienteringen. Det står också i läroplanen för no-
ämnet att eleverna på högstadiet skall behandla "olika yrken där kunskap i bio
logi, fysik, kemi och teknik är betydelsefull". Detta sker inte.n Än mindre får 
flickorna se kvinnliga yrkesföreträdare för dessa områden.12 Läroböckerna ger 
heller inte någon vägledning, snarare ger de en skev bild av verkligheten och en 
snäv uppfattning om kvinnors yrkesarbete. 13 

Flickorna får dubbla budskap från skolans studie-och yrkesorientering. Â ena 
sidan känner flickorna och pojkarna att "dom" vill att flickorna skall välja tek
niska yrken samtidigt som något motsvarande budskap för pojkarna inte uppfat
tas. Det är enbart flickor som berättar för mig om reklamen för vårdutbildning. 
Varken den reklamen eller den för teknisk utbildning går hem hos flickorna. 
Broschyrerna, de får om tekniska yrken, uppfattar de som förljugna och ett led i 
trycket på att de skall bli bilmekaniker. 

10 Pojkarnas traditionsbundna val är kanske ett större problem för jämställdheten om denna ses 
som ekvivalent med en jämn könsfördelning på linjerna (se kapitel 1), men detta står inte i 
fokus för studien och lämnas därhän. 

11 Att lärarnas påverkan är liten beträffande yrkesvalet stämmer med andra undersökningar. Se 
Åsemar (1985) och Riis et al (1988, s 381). 

12 Besök och demonstrationer av kvinnliga naturvetare och tekniker är annars i de n anglo
saxiska världen vanliga medel för att intressera flickor. Se Kahle (1985) och Whyte (1986). 

13 Benckert & Staberg (1988). 
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Å andra sidan ger fördelningen av PRAO-platserna ett annat besked. Pojkar 
får de tekniska arbetena, mycket få av dessa går till flickorna. De få gånger 
flickor kommer på någon arbetsplats som kan kallas teknisk fungerar det dåligt. 
Kraven både på när-PRAO och tre olika sorters PRAO kolliderar. Antalet tek
niska praktikplatser är få, åtminstone i närområdet. När pojkarna vill undkomma 
daghemmen och flickorna inte strävar efter de tekniska platserna tar de starka 
strukturer som bestämmer vad som är kvinnligt och manligt överhanden. Även 
familjebakgrunden spelar roll. Alla, oavsett bakgrund, praktiserar visserligen på 
monotona och lågavlönade arbeten, men i nian märks att elever med goda kon
takter kan få intressantare platser. För pojkar, men inte för flickor, innebär detta 
ofta platser med teknisk anknytning. 

Flickorna får inte den inblick i tekniska yrken via praktikarbetet som är ett av 
syftena med studie- och yrkesvägledningen. De får snarare bekräftat att tekniken 
inte är deras värld. SYO-verksamheten förmår inte motverka de könsbundna 
valen. 14 SYO-arbetet har kommit att bli huvudsakligen administrativt och arbetet 
med att fördela praktikplatser tar tid från vägledningen, vilket inte är något spe
ciellt för Nordskolan. 15 

I enlighet med studiens problemställning är en intresssant aspekt av valet till 
gymnasieskolan flickors frånval av tekniska linjer. En annan är det starka sam
bandet mellan flickornas val av naturvetenskaplig linje och deras familje
bakgrund. 

Naturvetenskaplig linje ger framtidsmöjligheter 
Naturvetenskaplig linje är en högstatuslinje, som lämnar vägen öppen till de 
flesta postgymnasiala utbildningarna. De fäder som uppmuntrar sina flickor att 
söka linjen känner utbildningssystemet och vill att döttrarna skall få en bra ut
bildning. I elevernas ögon är linjen en "plugglinje" som många av studiens poj
kar tar avstånd från.16 Flickornas syn på naturvetenskaplig linje hänger samman 
med deras olika förhållningssätt till fysik och kemi, som summerades i k ategori
seringen i kapitel 6. En kategori flickor är intresserade och ser inte ämnena som 
manliga, en annan kategori ointresserade, ser ämnena som manliga och sig själv 
som kompetenta på andra områden och den tredje gruppen är ointresserad, ser 
ämnena som manliga och sig själva som intellektuellt inkompetenta. 

När valet väl görs är det ingen överraskning vilka flickor som väljer natur
vetenskaplig linje. Det är de flickor som har fäder inom naturvetenskap, teknik 
eller matematik och den flicka vars pappa uppmuntrat henne genom att ge henne 
tekniska leksaker. Jag har i tidigare kapitel visat hur den gruppen flickor har 
stöd hemifrån, att de inte låter sig underordnas pojkarna, antingen de irriteras av 
pojkars vilja att dominera eller ignorerar den, och att de bibehåller ett intresse 

14 Även om en av SYO:ns uppgifter är att motverka könsbundna val har dess inverkan varit 
marainell i de tta avseende konstaterar Åsemar (1985). 

15 Se Åsemar (1985), samt Franke-Wikberg & Jonsson (1981), som i si n rapport A tt vägleda 
elever menar att det är ett stort gap mellan idé och verklighet när det gäller vägledningens 
omfattning och innehåll, i st ort sett beroende på utanförliggande ramar som den enskilde 
SYO-funktionären inte kan påverka. 

16 Se diskussionen om mentalt arbete som kvinnligt, kap 5, s 107. 
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för naturvetenskap i skolan. Dessa flickor anpassar sig till familjeförväntning
arna men ser sig inte anpassade till en stereotyp kvinnobild. Att välja naturve
tenskaplig linje innebär ändå inte något brott mot den kvinnliga normen. Endast 
en flicka utan högutbildade föräldrar väljer - efter stor tvekan - naturvetenskap
lig linje. De flickor som gör andra val har inga naturvetare eller tekniker i 
familjen. 

De ointresserade flickorna som anser sig intellektuellt kompetenta väljer 
andra treåriga teoretiska linjer. Även i deras familjer finns oftast högutbildade 
föräldrar och uppmuntran att välja en teoretisk linje. Flickorna är nöjda med att 
bli av med naturorienteringsämnet när de kommer till gymnasieskolan. Några 
planerar tom sina val så att de skulle slippa naturvetenskaperna helt. De flickor 
som vill minimera studiet av matematik och naturvetenskap har alla sin erfaren
het av dessa ämnen enbart från skolan. De gör snarare motstånd mot kravet att 
flickor skall var intresserade av pojkars värld än anpassar sig till en traditionell 
kvinnlighet. 

Flickor som känner sig osäkra inför fysik och kemi, som ser ämnena som 
manliga och accepterar pojkarnas hegemoni väljer givetvis inte naturvetenskap
lig linje. Den linjen har aldrig varit något alternativ för dem. Diskussionen har 
hela tiden gällt yrkesförberedande linjer. Flickorna har inte den familjebakgrund 
som tycks nödvändig för ett val av naturvetenskaplig linje. Både könstillhörighet 
och familjebakgrund är hinder. Deras ambitioner är inte intellektuella, men de 
har yrkesambitioner. 17 

Ett val av naturvetenskaplig linje innebär fortsatta studier efter gymnasiet. 
Valet innebär att framtidsplanerna skjuts upp och möjliggör en framtida 
karriär.is De flickor som valt andra teoretiska linjer kan också planera att fort
sätta sina studier. Men åtminstone de som valt ekonomisk linje ser linjen som en 
möjlighet att börja yrkesarbeta direkt efter gymnasiet, liksom de flickor som valt 
yrkesinriktade linjer. Dessa olika förutsättningar kan sättas i relation till flickor
nas uttalande om en framtida familj. Naturvetarflickorna tror på ett framtida 
jämställt äktenskap medan de övriga är mer inställda på ett huvudansvar för fa
miljen. Vägen står i framtiden emellertid inte lika öppen for dem inom den na
turvetenskapliga världen som för pojkar, vilket statistiken visar. 19 Att d en ömse
sidiga konstruktionen av genus och fysik fortsätter på akademisk nivå har visats 
av Kim Thomas, som studerat studenter och undervisning i fysik och engelska.20 

17 Flickorna påminner också om de arbetarklassflickor Walkerdine & L ucey (1989, s 199) 
beskriver, ansvarsfulla flickor som vill hjälpa andra och flickor som följer det sociala 
regelverket. 

18 Malmgren (1985, s 144) skriver att elever från socialgrupp I och Ila hål ler fler vägar öppna 
och laborerar med fler framtidsmöjligheter än elever från socialgrupp IIb och III. D et som är 
säkert för över- och medelklassbarn är att de skall satsa på utbildning och studier. 

19 Se t ex SCB (1986; 1991 a; 1991 b). 
20 Thomas (1990). Hon visar hur en numerisk minoritet kvinnor som studerar fysik också kän

ner sig och betraktas som en minoritet och måste anpassa sig till d en manliga normen. 
Asymmetrin i g enussystemet framgår av att den minoritet män som studerar engelska sna
rare än att ses som en minoritet i n egativ bemärkelse, upplevs av sig själva och andra som 
speciellt intressanta. Se även kap 2, s 34. 
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Den maskulina tekniken 
Flickorna säger nej till tekniken. De grundar sitt ställningstagande på konkreta 
erfarenheter i klassrummet, dåliga eller inga erfarenheter av den praktiska 
yrkesorienteringen men även på ett vidare socialt sammanhang, där tekniken 
tillhör männen. Förhållandet till teknik är mer entydigt än forhållandet till fysik 
och kemi och varken flickor som väljer teoretiskt gymnasium eller flickor som 
väljer yrkesinriktad utbildning kan tänka sig en teknisk gymnasielinje. Däremot 
finns en skillnad i den mening de ger tekniken. Innan jag går in på flickornas 
konstruktion av teknik och teknisk utbildning vill jag gå tillbaka till den 
propaganda som förts för att flickor skall säga ja till tekniken. 

De satsningar som gjorts för att få fler flickor till tekniken är problema
tiska^ Lite schematiskt uttryckt skildras flickor som en homogen, i och för sig 
kapabel, grupp som kännetecknas av att de inte riktigt vet sitt bästa, är rädda för 
tekniken och har brister i förhållande till elevnormen, pojkar. Jämställdhetspoli
tiken förefaller i praktiken gå ut på att ta bort en del av effekterna av flickornas 
könsidentitet, att skilja individen från gruppen. Deras individuella fel kan rättas 
till genom datastugor och teknikkurser. 

Det kvinnliga könet ses, i motsats till det manliga, som ett problem. Det 
kvinnliga måste ändras för att passa, normen, det manliga. I jämställdhetsmålet 
ligger att även på de kvinnliga utbildningarna skall könsfördelningen bli mera 
jämn. Men det talas då inte om att pojkar skulle ha några brister som skall av
hjälpas innan de kan klara av de kvinnliga utbildningarna. Budskapen är snarare: 
pojkar behövs i vård och barnomsorg och flickorna behöver tekniken. 

Samtidigt som flickornas problem ses som individuella ses flickorna fristå
ende från sin sociala bakgrund. Under jämställdhetsretoriken som vill intressera 
flickor för teknik måste rimligen finnas en medvetenhet om att flickor har olika 
social bakgrund och en kännedom om att skolan i stort sorterar efter familjebak
grund. Det dolda budskapet är därför att flickor från hem med manuella yrken 
uppmanas att välja de yrkesinriktade tekniska linjerna medan flickor från hem 
med studietradition råds att söka den fyra-åriga tekniska linjen. 

Det skulle således vara bland de flickor som valt yrkesinriktade linjer vi 
skulle finna någon eller några som kunde tänkas välja en yrkesteknisk linje. Men 
i jus t den gruppen är flickor starkt medvetna om sin könstillhörighet.22 De visar 
detta både genom sitt beteende i k lassrummet och genom sin klädsel.23 Bland 
dessa flickor, som säger sig vilja arbeta med människor finns också den tydligast 
utvecklade ansvarsrationaliteten. De ser tekniskt arbete som meningslöst me-
kande, i motsats till de meningfulla arbeten de själva strävar efter. Den smutsiga 
overallen blir symbol för det icke-kvinnliga. De har inte känt sig välkomna i den 
manliga tekniska världen, snarare har de mött motstånd men talar inte i termer 

21 Se t ex SÖ (1985;1988). Se även kap 1, s 15f. 
22 Malmgrens (1985) uppsatsmaterial visa att i de n här gruppen flickor slår könstillhörigheten 

hårt. Malmgren har visserligen en annan indelning av sitt material, men min grupp flickor med 
lågutbildade föräldrar har ungefär samma bakgrund som Malmgrens flickor från socialgrupp 
IIb och III. 

23 Pubertet och sexualitet är förmodligen faktorer av stor betydelse. Mina data är dock otillräck
liga på den punkten. För diskussioner av dessa frågor se Lees (1986) och Wölpe (1988). 
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som att våga välja tekniskt.24 När flickorna inte väljer de tekniska linjerna är det 
för att de tar avstånd, kvinnlighet och teknik låter sig inte förenas. 

Flickor som väljer treåriga teoretiska linjer konstruerar tekniken på samma 
sätt. Men de lägger in ytterligare en värdering. Teknisk utbildning är för pojkar 
som har svårt för sig i skolan. Sammansättningen av elever i den studerade 
gruppen med många flickor med högutbildade föräldrar och den övervägande 
delen pojkar med lågutbildade föräldrar bäddar för en förenklad bild av teknik. 
Pojkar med lågutbildade föräldrar väljer ofta teknik som tillval vilket gäller även 
i den här elevgruppen.25 Tekniken framstår som förbunden med denna typ av 
pojkar. 

Flickorna är medvetna om jämställdhetsmålet att flickor bör välja manliga ut
bildningar. De tolkar detta så att de borde bli bilmekaniker, vilket de inte vill. 
När flickorna talar om att bli tekniker är overallerna symboler för tekniska ar
beten och reklamens rena pastellfärgade overaller tecken på att man vill lura in 
flickorna på en bana som de skyr. Den erfarenhet de får av skolans teknikverk
stad förstärker bilden av teknik som något smutsigt och praktiskt, som kräver 
overall, en okvinnlig utstyrsel. 

Den grupp flickor som valt teoretisk linje märker inte ens det budskap som 
säger att de kan bli civilingenjörer. Flickorna dömer efter verkstadstekniken och 
pojkar som har teknik som tillval. Ingenstans möter de en kvinnlig civilingenjör 
och de ser heller inte många exempel på tekniskt arbete. Teknologin som ingår 
på fyra-årig teknisk linje tror de, på lösa grunder, att de inte är intresserade av. 
Tekniken ses inte som en möjlighet att förverkliga höga ambitioner. 

Att teknik både i tvårig och treårig utbildning kan innebära datateknik, som 
inte kräver overall, kommer aldrig på tal. Men den möjligheten till välvlönade 
jobb ser pojkarna. Även datateknik är ett område som är ockuperat av poj
karna.26 Den stora gruppen pojkar konstruerar emellertid tekniken som hård, 
tung och maskulin och ledande till riktiga yrken. 

Konstruktionen av genus och teknik sker ömsesidigt och på Sandra Hardings 
tre nivåer. På individplanet menar flickorna att teknik inte ligger för dem och de 
har inga goda erfarenheter. Strukturellt i vuxenvärlden och i skolan fortsätter 
tekniken att vara männens och pojkarnas. Symboliskt står femininitet och teknik 
i mot sats till varandra, medan maskulinitet överensstämmer med teknik. Det 
mjuka står mot det hårda, det rena mot det smutsiga, intresse för människor mot 
intresse för maskiner och för en grupp flickor intellektuellt mot manuellt. 

Flickorna ser den hegemoniska maskulinitet som är associerad med maskiner 
och fysisk styrka.27 De ser inte andra former av maskulinitet, associerade med 

24 I rea liteten kräver det mod att ge sig in i de n manuella tekniska världen. Se Cockburn 
( 1987; 1991 ). "For a giri to break into "men's work* she was obliged to enter an all male 
workshop training /.../against a barrage of questioning, testing, mockery and 
rejection "(Cockburn 1991, s 44). Se även Fürst (1990, s 12). 

25 Se t ex Amman & Jönsson (1985, s 104). 
26 Pojkars och mäns makt över datatekniker behandlas t ex av Cockburn (1985;1987), Erson 

(1992), Griffith (1988), Mörtberg (1986) och Turkle (1988). Se även kapitel 4, s 68f. 
27 Begreppet hegemonisk manlighet har jag hämtat från Wajcmans (1991) diskussion om tek

nologi som maskulin kultur. Hegemonisk manlighet är den kulturellt dominanta formen av 
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tekniska aktiviteter som styr utvecklingen av tekniken och därmed inriktningen 
på framtiden. Den teknik- och manskultur som flickorna ser är förvaltarnas, 
imperiebyggarna ser de inte.28 Flickorna konstruerar tekniken som manuell, 
därför ser de inte den makt som ligger i att behärska tekniken. 

maskulinitet uppkommen genom organisationen av det privata livet och genom kulturella pro
cesser. Denna maskulinitet överensstämmer inte nödvändigtvis med de egenskaper majorite
ten verkliga män har. 

28 Waldén (1990, s 48) karakteriserar manskulturen genom begreppen funktion och prestation 
och skapar prototyperna imperiebyggare, förvaltare och agenter som karakteriserar olika för
hållningssätt. 
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Kapitel 8 
Diskussion 

Under tre läsår har jag följt två elevgrupper på Nordskolan från deras möten i 
årskurs 7 med fysik, kemi och teknik fram till valet av gymnasielinje. Jag har 
försökt förstå de konkreta händelserna i klassrummet och den betydelse framför 
allt flickorna ger sina erfarenheter i och utanför klassrummet. Jag avslutar redo
visningen av min studie med en diskussion om flickors villkor inom naturorien-
teringsämnet' och hur dessa villkor skulle kunna förändras. 

Varför ser det ut som det gör? 

Mina data bekräftar att det finns ett socialt konstruerat könssystem, ett genus-
system, som redan från början av högstadiet innebär olika villkor för flickor och 
pojkar inom naturorienteringsämnet. Konstruktionen och rekonstruktionen av 
détta system fortsätter under högstadietiden i et t komplext samspel med många 
inblandade aktörer, flickor, pojkar, föräldrar, lärare, syo-konsulenter och andra 
vuxna. Parallellt med denna genuskonstruktion pågår en annan process, en kon
struktion och rekonstruktion av naturorienteringsämnet, flickor och pojkar ska
par föreställningar om naturorienteringen och de olika ämnen som ingår i denna, 
på grundval av den betydelse de ger sina erfarenheter. Konstruktionen av genus 
och av de naturorienterande ämnena är ömsesidigt beroende processer. För att 
förstå vad som händer måste vi också reflektera över skolan i ett historiskt per
spektiv och över kvinnors och mäns platser i olika verksamheter. 

Flickor och pojkar 
I jämförelse med pojkar är flickor sämre förberedda för mötet med skolans un
dervisning i fysik, kemi och teknik. Erfarenheter från lek och fritid ger pojkarna 
en praktisk förtrogenhet med ämnena som de kan utnyttja i undervisningen. 
Flickors erfarenhetssfär, deras intressepreferenser och inlärningsstil har inte 
samma relevans, åtminstone inte som undervisningen är upplagd i dag. Innehåll 
och metod är mer anpassade till pojkars intressen, tävlingslust, praktiska kun
nande och kanske också till deras till naturorienteringsämnet mindre ifrågasät
tande attityd. Flickors verbala förmåga kommer inte till sin rätt och deras sam
arbetsförmåga utnyttjas inte konstruktivt till deras egen förmån. 

I stället kan vi t o m säga att skolan använder flickors mognad och den an
svarsrationalitet de är bärare av som sammanhållande kraft i syfte att få skolar-

1 I sy fte att göra framställningen enklare använder jag stundtals begreppet naturorientering 
trots att jag inte observerat elevernas möte med delämnet biologi. 
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betet att flyta till pojkarnas fördel. Därmed kan vi ge ett jakande svar på en 
fråga rörande klassrummet som ställdes i HEKLA-projektet: "Blir ansvarsratio
nalitet ett hjälpmedel att uppnå effektivitet?" 

Trots flickors arbete blir mötet med skolans naturorientering ofta negativt. 
Flickor frågar sig: har detta någon betydelse för mig eller för mitt och andras 
liv? De söker en kunskap som förenar naturorienteringsämnet med livet, sitt 
eget eller andras, men tycker sig finna en fristående kunskap. I stället för att 
komma fram till en kunskap som förenar deras erfarenheter med ämnenas 
mallar, procedurer och regler stannar många av flickorna i " tystnad" eller 
"mottagen kunskap" eller glider över till "subjektivism". Flickor ställer sig 
också frågan: förstår jag det här? 

"Flickor" och "flickor" 
Flickors svar visar att "flickor" inte är en enhetlig grupp. Samtidigt som det 
finns likheter flickor emellan, inte minst i fråga om teknik, finns det stora skill
nader mellan olika flickors förhållningssätt till naturorienteringsämnet. 

Flickors familjebakgrund visade sig i m in studie vara avgörande för deras 
möjlighet att nå framgång i el ler att bli intresserade av no-ämnet. De flickor, 
som väljer att fortsätta sina naturvetenskapliga studier, ställer som de andra 
flickorna frågor om sin förståelse, men har genom sin familjebakgrund fått en 
säkerhet som förminskar problemen. För dessa flickor står inte kvinnlighet och 
naturvetenskap i motsatsställning. De har i r egel fader som backar upp dem. 
Stödjande fäder, bröder eller äkta makar, har också traditionellt varit vägen in i 
naturvetenskapen för kvinnor.2 

Merparten av flickorna konstruerar kvinnligheten som skild från intresse för 
de maskulina ämnena fysik och kemi. De inte bara avvisar fysik, kemi och tek
nik som grund för yrkesval utan också som intresse. Bland de negativa flickorna 
finns en grupp som inte bara avvisar de maskulina områdena utan även under 
högstadiets gång gör det i tron att de saknar förutsättningar. De lär sig att de 
själva inte förmår. Dessa flickor har aldrig någon reell chans att välja teoretisk 
naturvetenskaplig eller teknisk utbildning. 

Studien visar tydligt att begreppet "flicka" inte oproblematiskt kan användas i 
en diskussion om genus, naturvetenskap och teknik. Men även om det inte finns 
ett enhetligt begrepp "flicka" är det viktigt att lära känna flickors erfarenheter av 
skolan och skolans naturorientering. En förklaring till dessa erfarenheter kan vi 
få genom att se på hur läroplanerna vuxit fram och konstruerats. 

Dagens kursplaner har djupa rötter i pojkskolan 
Dagens läroplaner kan förstås genom att se i vi lka historiska kontext de ligger 
nedbäddade.3 När läroplansforskaren Ulf P. Lundgren beskriver hur ett ett na

2 Se t ex Alic (1989), Benckert & Staberg (1992) och Schiebinger (1989), som behandlar kvin
nors villkor inom naturvetenskapen i e tt historiskt perspektiv. Bengtsson (1985) visar fäder
nas betydelse i n utid. Se även kap 6, s 105f. 

3 Detta påpekas i en artikel om läroplansteori av Goodson (1990), som menar att vi måste om
fatta tanken på läroplanen som en social konstruktion på olika nivåer. 
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turvetenskapligt bildningsideal börjar göra sig gällande och en klassisk läro 
planskod får lämna utrymme för en realistisk läroplanskod gäller historieskriv
ningen pojkarnas skola, flickskolan nämns endast parentetiskt.4 Det är kring 
pojkarnas skola läroplansdiskussionerna äger rum och när frågor ställs om vems 
kultur som skall reproduceras och vems villkor som gäller rör dessa frågor soci
alklasser, inte kön. När vi får en enhetsskola har dess läroplan utvecklats ur re
alskolans. Grundskolans läroplan bygger i sin tur på den stomme enhetsskolan 
gav. Vad gäller naturorienteringen har Stellan E. Löfdahl visat att fysikdelen i 
no-ämnet går tillbaka på realskolekursen.5 Den naturvetenskap som utvecklades 
i flickskolorna har inte satt några spår i dagens skola.6 

Visserligen har en ny linje utvecklats som får uttryck i Lgr 80 och som inne
bär att målet för undervisningen i naturorientering skall vara "att ge den vanliga 
medborgaren sådana insikter att det gör henne eller honom kompetent att delta i 
och förstå debatt och beslut om natur och teknik i samhället/.../i första hand 
inte att förmedla en vetenskaplig kunskap och förståelse som behövs för den bli
vande vetenskapsmannen" J Författarna till den artikel, varifrån citatet är hämtat 
menar att no-undervisningen ändå fortfarande är anpassad till det lilla skikt som 
går vidare till de naturvetenskapliga linjerna. Även om de menar att eleven kan 
vara både "hon" och "han" diskuteras inte om undervisningen riktar sig mer till 
honom än till henne. 

Skolans utveckling i et t patriarkalt samhälle har lagt grunden för dagens läro
plan. Kanske blir det manliga tolkningsföreträdet speciellt tydligt inom fysik och 
kemi eftersom grunden för kursplanerna är vetenskaperna fysik och kemi. Dessa 
vetenskaper har utvecklats av män. Manliga preferenser och värderingar har 
stått i fokus.8 Kvinnor har fått tillträde endast under specifika historiska och so
ciala villkor. Trots att det i dag inte finns några formella hinder för kvinnor är 
naturvetenskapen fortfarande en manlig värld och ses också så av unga 
människor.9 

Teknik har manliga förtecken 
Tekniken, som är långt äldre än naturvetenskaperna, är ny som obligatoriskt 
skolämne. Teknik är betydelsefull för kvinnor och kvinnors liv och i p raktiken 
är det omöjligt att som flickorna gör konstruera kvinnlighet som skild från ar
bete med teknik, io Det går inte att tänka bort teknik varken från vårt arbete eller 

4 Lundgren (1979). 
5 Löfdahl (1987). Löfdahl behandlar inte fysiken i flic kskolorna i si n undersökning Fysikämnet i 

svensk realskola och grundskola med motiveringen att realskolans kursomfång var norme
rande också för flickskolorna. 

6 Jmfr Layton (1984, s 284 f), som beskriver hur kvinnliga värderingar och intressen beträf
fande skolans naturvetenskap fick vika för manliga när de separata brittiska kvinnliga och 
manliga lärarföreningarna i n aturvetenskap slogs samman. 

7 Citatet är hämtat från en artikel om orienteringsämnenas innehåll och den medborgerliga 
kompetensen. Se Englund, Svingby & Wallin (1986, s 149). 

8 Se t ex Easlea (1983;1986) och Keller (1985). 
9 Se t ex Weinreich-Haste (1986). 
10 Begreppet teknik borde i v issa av de sammanhang jag diskuterar bytas mot teknologi, men 

jag har valt att inte göra den distinktionen utan att använda det begrepp som används på 
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vårt privatliv oberoende av vad vi arbetar med. "My identi ty  is  truly that  of  a  
cyborg " säger den engelska forskaren Cynthia Cockburn och menar att utan all 
teknik som omger henne och som hon kan och måste använda, skulle hon inte 
vara den hon är.n 

Historiskt sett har både kvinnor och män varit skapare och användare av tek
nik. 12 Ändå är teknik i dag ett manligt område både symboliskt och strukturellt 
och det har också varit svårare för kvinnor att få tillträde till teknisk än till na
turvetenskaplig utbildning. 13 

Skillnaden mellan kvinnor och män i förhållande till teknik ligger framför allt 
i att män har makten och kontrollen över vilken teknik som är önskvärd, hur den 
skall användas och vem som skall använda den. När ny teknik införs påverkas 
kvinnor och män olika såväl i arbetslivet som privat. På arbetsplatser leder tek
nologiska förändringar som regel till att det väsentliga tekniska kunnandet stan
nar i händerna på män, medan kvinnor rekryteras för enklare uppgifter som dels 
inte kräver mycket utbildning och dels inte ger kvinnorna kunskap om hur tek
niken fungerar. 14 

Målet med den obligatoriska tekniken på grundskolan är dels att eleverna 
skall få tekniska vardagsfärdigheter och dels att de skall förberedas för ett aktivt 
medborgarskap i tekniskt-naturvetenskapliga frågor. När ämnet infördes fick 
medborgarkunskap om teknik dock inte samma genomslagskraft som mer in-
strumentella avsnitt trots att mycket av vardagstekniken redan var företrädd ge
nom ämnena hemkunskap, slöjd och bild.i5 Tekniken knöts till naturoriente
ringsämnet och därmed fick även den obligatoriska tekniken manliga förtecken. 
Det manligas dominans i no-ämnet ökade liksom de instrumentella inslagen. Så 
som tekniken faktiskt framträder motverkar den snarare än främjar 
jämställdheten. 

Könsskillnader i emotionell och fysisk utveckling skapar problem 
Huvuddelen av pojkarna är, framför allt i början men praktiskt taget under hela 
högstadiet, väsentligt barnsligare än flickorna. i6 Skillnaden i u tveckling mellan 

högstadiet och i da gligt tal. En diskussion om distinktionerna finns t ex i A ndersson (1989, 
kap 14). 

11 En "cyborg" är en cybernetisk organism, en hybrid mellan maskin och levande varelse. Tan
ken att vi alla är "cyborgare" har Cockburn hämtat från Haraway (1985). Se Cockburn 
(1991, s 45). 

12 Stanley (1983) menar att kvinnor bär upp två tredjedelar av teknikhimlen. Hon beskriver bl a 
kvinnors och mäns teknik i tid ig historia. Se även Hubbard 1979 och Haraway 1988. 

13 Se kapitel 1, s 14f. 
14 Se Cockburn (1985). Andra studier, som visar hur kvinnors arbete mekaniserats när ny tek

nik i nförts, är Feldberg & Glenn (1983) och Scott (1982). 
15 Detta påpekas av Andersson (1989, s 167 f). Se även Yvonne Andersson (1988, s 301 f), 

som visat på svårigheterna att tydliggöra mål och utveckla metoder för det nya ämnet teknik 
på mellanstadiet. Idéer finns dock. Waldén (1983) har visat på hur symaskinen kan användas 
som exempel på vardagsteknik, som ligger inom flickors intressesfär, samtidigt som den in
rymmer olika sorters "manlig" teknik. Symaskinen kan även ge upphov till d iskussion om 
vilka mänskliga resurser olika tekniker ersätter eller förstärker. Det engelska SATIS-materia-
let, som också bearbetats för svenska förhållanden, behandlar olika teman som omfattar na
turvetenskap, teknik och samhälle (Andersson 1989, s 168f). 

16 Detta problem uppmärksammades, men kom inte riktigt upp till y tan, i sa mband dels med 
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flickor och pojkar påverkar intresset for no-ämnet. Flickor får börja med fysik, 
kemi och teknik när de står på gränsen till vuxenvärlden och har som störst be
hov att uppträda enligt rådande könsnormer. Flickor som grupp lyckas i och för 
sig bra på högstadiet men det är inte samma sak som att de blir intresserade. 
Fysik, kemi och teknik är något som hör till skolan, inte till livet. 

Olikheter beträffande livsfaser leder till en i skolvärlden accepterad 
"sanning" att pojkar så småningom inte bara kommer i k app utan även överträf
far flickor. Denna syn framskymtar även i samtal med några av "mina" flickor, 
som förefaller ha internaliserat en syn på sig själva som underlägsna och framför 
som sin åsikt att om bara pojkar vill så blir de med t iden bättre än flickorP 
Pojkars spurt kan bli en självuppfyllande profetia. Det ligger utanför min studies 
räckvidd att avgöra hur det faktiskt förhåller sig. Möjligen är det en myt att 
flickor relativt pojkar lyckas sämre med tiden, liksom det visade sig vara en myt 
att engelska flickors framgång i matematik byts till motgång på högre stadier.18 

Klart är att flickor får vänta ut mindre mogna pojkar. F-gruppens mellansta
dielärare uttryckte det så att flickorna ägnade vårterminen i sexan åt att "få 
fason" på pojkarna. Flickor får i slutet av mellanstadiet och i åt minstone i början 
på högstadiet ägna mycket tid åt annat än sig själva. Kan flickor på så sätt för
lora en receptiv tid före puberteten? Kan detta bli extra kännbart i traditionellt 
manliga områden? Passar skolans stadieövergångar och dess sekvensering av 
ämnen pojkar bättre ? 

Under högstadietiden ägnar många pojkar en stor del av sin fritid till tekniska 
eller naturvetenskapliga intressen, såsom datorer eller elektronik. Flickor är 
sällan så smalspårigt inriktade att de ägnar all sin fritid åt t ex datorer.19 Dess
utom kommer flickor tidigare in i p uberteten med därtill hörande förhållnings
sätt till det andra könet. Det blir viktigt att vara duktig som flicka, söt och at
traktiv. Fortfarande finns motsättningen söt flicka/intelligent flicka och flickor 
hamnar i en situation med dubbla och motsägelsefulla krav. Att vara duktig i 
naturvetenskap och teknik är önskvärt i u tbildningssynpunkt men inte särskilt 
meriterande i po jkars eller andra flickors ögon. Tvingas flickor välja yrkesin
riktning i en ålder då könsidentitetens betydelse omöjliggör vissa val?20 

Flickors mognad och deras vilja att bete sig som vuxna bidrar tillsammans 
med deras uppfostran till flit och prydlighet. Den inskolning till ett ordentligt 
och ansvarsfullt beteende flickor fått och som jag vid flera tillfällen påpekat är 
inte oproblematisk. Pojkar i de studerade grupperna är inte de första som kriti
serar flickorna för detta beteende. Till exempel kan vi läsa i samband med 1957 
års skolberedning och differentieringsfrågan: "Läxläsningsspecialisterna och de 
osjälvständigt lojala flitiga lisorna har därför ett övertag i förpuberteten och 

grundskolans differentieringsfråga dels med avvecklingen av flickskolan. Se Nordström 
(1987, s 170) samt Elmgren et al (1959). Stafseng (1990, s 35) kastar fram tanken att poj
karnas utveckling fick vara avgörande. 

17 Se kap 5, s 100. 
18 Se diskussionen om Walkerdines Girls and Mathemathics-pro\ e k X ,  kapitel 2, s 34. 
19 Se kap 4, s 68f. 
20 Se Cwejman & Fürst (1991), som studerat flickors framtidsbilder och funnit flickor starkt ne

gativa till t ekniska yrken. 
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puberteten, som i ännu okänd utsträckning utestänger begåvningstyper av själv
ständigare men studiemässigt ännu oväckt typ från fortsatt skolutbildning" .21 
Forskare talar också gärna om prydliga skolanpassade flickor i kontrast till 
sunda protesterande pojkar.22 Flickors hårda arbete eller plugg blir problem när 
flickor och pojkar skall bedömas med samma måttstock. 

Ett resultatet av genuskonstruktionen är att flickor blir mer ansvarskännade 
och flitiga än pojkar. Detta skapar problem inom naturorienteringsämnet, liksom 
i skolan överhuvudtaget. Problem som fördjupas under högstadietiden framför 
allt för flickor från hem utan utbildningstradition. 

Är en förändring möjlig? 

Min utgångspunkt för det nu avslutade arbetet var att genom ett könsperspektiv 
söka förstå och synliggöra flickors situation och deras problem. I könsperspekti
vet ligger även en vilja att förbättra kvinnors och flickors villkor. Frågor måste 
därför ställas om vilka möjligheter en enskild lärare eller en grupp lärare har att 
påverka genussystemet i kla ssrummet? Hur kan jag som lärare hjälpa de mest 
missgynnade flickorna?23 

Vi har sett att det finns starka krafter som gynnar en reproduktion av köns
mönstret. Ramarna för undervisningen, läroplanen och dess rötter, undervis
ningstraditionerna, tidsbegränsningen, pojkarnas dominans och förmåga att ta 
till sig uppmärksamheten samt flickors och pojkars ovilja att bryta könsmönster 
inskränker lärarens handlingsfrihet. Trots att de yttre ramarna och traditionerna 
är starka är min utgångspunkt att en genusmedveten lärare har ett visst hand
lingsutrymme i fråga om innehåll och metod i n aturorienteringen, både som 
medlem i ett arbetslag och som enskild lärare. Lärare och elever är aktörer. 
Läroplanen tar slutlig gestalt dels genom förhandlingar mellan lärare på den en
skilda skolan och dels genom lärares och elevers agerande i klassrummet. 

Att kräva förändringar i syfte att förbättra flickors och kvinnors situation 
möter ofta motstånd. Motståndet blir än större om förändringarna rör maktrela
tioner mellan kvinnor och män eller omvärderingar av kvinnligt och manligt. 
Att ge flickor och pojkar ungefär lika mycket frågor är redan det svårt och leder 
till konflikter.24 Att rikta undervisningen mer aktivt till flickor i form av 

21 Nordström (1987, s 171) gjorde mig uppmärksam på denna skrivning av Trankell (1959, s 
1 53) i Skolan och differentieringen. Fyra professorer har ordet. Trankell behandlar intagning 
till högre skolformer på grundval av betyg. 

22 Callevaert & Nilsson (1980) skriver t ex på sid 79 om de självständiga pojkgrupperna och de 
passiva och underkuvade flickorna. Emanuelsson & och Fischbein (1986) menar att det är 
orättvist att flickor får högre betyg än pojkar och att det är flickornas docilitet och anpasslig-
het som är orsaken. 

23 Rönnerman (1992) visar i sina fallstudier att det lokala utvecklingsarbetet har betydelse inte 
bara för skolan utan även för de involverade lärarna och deras kollegor. I Andrae Thelin m fl 
(1987) beskrivs beskrivs exempel på lokalt utvecklingsarbete. Boken innehåller även kritiska 
synpunkter. Kallos (1987) påpekar t ex att genomgripande försök att förändra skolans vardag 
saknas och att inget försök tar sin utgångspunkt i de klasskillnader som existerar. 

24 Molloy (1987). 
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innehåll och arbetssätt är troligen ännu svårare eftersom det skulle kräva ett 
radikalt omtänkande hos både elever och lärare.25 

En övergång till ett delvis annat innehåll och en annan form i naturoriente
ringsämnet skulle säkert också välkomnas av många pojkar, dvs pojkar som 
söker ett mer mänskligt och socialt sammanhang i naturvetenskap och teknik och 
som inte trivs med den traditionellt manliga betoningen på tävlan. Men några 
pojkar skulle få maka åt sig, nämligen de pojkar som är vana att få dominera och 
att andra skall rätta sig efter deras intressen och åsikter. 

I det följande diskuterar jag några idéer för förändring, såväl sådana som 
prövats och prövas i praktiken som mer teoretiska och sätter dessa förändrings
förslag i relation till "mina" flickor. 

Skall pojkar börja skolan senare än flickor? 
Förslag har framförts att man skulle ta konsekvenserna av flickors och pojkars 
olika utvecklingstakt och låta pojkarna börja skolan senare än flickor.26 Det kan 
låta bestickande i ljuset av den beskrivning jag gett av hur mogna flickor får 
sitta och vänta på barnsliga pojkar. Men mina data ger fler argument mot en 
sådan lösning än för. 

Hur skulle det stärka Britta, som knappast vågar svara på frågor att gå i 
samma klass som äldre pojkar? Vad händer om pojkarna "kommer ikapp", an
tingen det sker i gymnasiet eller som många lärare hävdar, på vårterminen i 
åttan? I så fall skulle yngre flickor vara klasskamrater till äldre pojkar. När poj
karna redan i dag dominerar i k lassrummen, vilken dominans skulle de inte då 
få? De flickor som börjat vara tillsammans med äldre pojkar och kanske därför 
tappat intresset för skolan kan väl inte heller få en bättre situation studiemässigt 
sett om detta förslag genomfördes? 

Ett annat argument mot att flickor och pojkar skall börja skolan i olika ålder 
är flickors inlärningsstil. När det i dag kan ses som ett problem att flickor har 
ett alltför teoretiskt och för lite lekfullt angreppssätt löser vi inte detta genom att 
förkorta flickornas förskoletid. Skulle inte också problemen med f lickors bris
tande självtillit och krav på förståelse förvärras? Hur skulle flickor kunna hävda 
sig i no-ämnet med pojkar som haft ytterligare ett år att förbereda sig för skolans 
no-undervisning? 

Förslaget att flickor skall börja skolan tidigare än pojkar är till fördel för 
pojkar. Dessa skulle slippa konkurrens från jämnåriga flickor och därmed bättre 
säkra sin position. Förslaget bottnar också i en felaktig föreställning att flickor 
och pojkar är klart åtskilda grupper och missar de stora skillnaderna inom re
spektive grupp. 

Skall naturorienteringsämnet införas tidigare för alla? 
Förslaget att samtliga elever skall börja tidigare med teknik är mer till flickors 
fördel och är dessutom i överensstämmelse med gällande läroplan.27 Det kan ut

25 Se Kellys (1985a) reflektioner över GIST-projektets mottagande. 
26 Se Levander (1991). 
27 Jmfr Yvonne Anderssons (1988) diskussion av teknikämnet på mellanstadiet. 
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sträckas även till fysik och kemi.28 Men förslaget förutsätter att såväl innehåll 
som arbetssätt måste vara väl genomtänkta så att de tillgodoser flickors intressen 
och inlärningsstil. Om ämnena oförändrade flyttas ned i årskurserna leder det 
enbart till att flickor tidigare lär sig att fysik, kemi och teknik är ovidkommande 
för dem. Men möjligheter finns t ex att ge flickor en chans att experimentera på 
ett mer lekfullt vis, vilket kanske kunde skapa en större säkerhetskänsla hos 
dem. Speciellt teknikbegreppet måste i så fall problematiseras och vidgas och 
inte självklart inriktas på den manliga världen. 

Om flickors intresse väcks på ett tidigt stadium kan det tänkas att en nedgång 
i intresset, när behovet att befästa könsidentiteten är centralt, inte skulle vara så 
förödande. Det finns dock inga studier som undersökt just den frågan. 

Skall flickor särundervisas? 
En ofta framförd lösning är att införa särundervisning. Särundervisning kan in
nebära ren flickskola, speciella flickklasser, eller särskilda grupperingar, mer 
eller mindre temporära i ämnen som matematik och naturorientering. Argumen
ten för en sådan lösning kommer från två håll. 

Feminister som Dale Spender menar att flickor behöver slippa pojkars domi
nans.29 Samskolan, menar Spender, bidrar till att undergräva jämställdheten 
genom att flickor får lära sig att bara män har uträttat något och att mäns intres
sen och aktiviteter är mer värda än kvinnors. Argumenten gäller inte enbart na
turvetenskapliga och tekniska ämnen utan skolan över huvud taget. I flickskola 
eller flickklass får flickor chansen att utveckla sin potential, de kan arbeta på det 
sätt de föredrar och de kan få möjlighet att lära sig vad kvinnor uträttat. Det 
finns belägg för att flickor från flickskolor i högre grad än flickor från samsko
lor väljer fysik och kemi på gymnasie- eller universitetsnivå.30 

Andra argument är att flickor skall få chansen att lära det pojkar kan?i Det 
är ett kompensatoriskt tänkande med pojken som norm. Ett viktigt syfte är att 
öka flickors intresse för naturvetenskapligt/tekniskt arbete och därmed få en 
större tillströmning till naturvetenskaplig/teknisk utbildning. 

De försök som görs i pra ktiken baseras ofta på en blandning av de båda ar
gumenten. Försöken görs lokalt och oftast saknas möjligheter till en ordentlig 
utvärdering, vilket gör att spridningseffekten blir ringa. Inga Wernersson finner 
i sin genomgång av forskningen kring särundervisning att resultaten är motsä
gelsefulla och underbyggnaden otillräcklig för båda argumenten för särundervis
ning.32 Hon menar att det är olyckligt om debatten fastnar i sä r- eller samunder

28 Tanken diskuteras t ex av Bjerrum Nielsen & Rudberg (1987) med hjälp av ett utveck-
lingspsykologiskt perspektiv. 

29 Spender 1982b. 
30 Deem (1978, s 75) hävdar att flickskoleflickor inte identifierar matematik och naturvetenskap 

som manliga världar lika tydligt som övriga flickor. Thomas (1990, s 43) finner i sin studie 
om studenter i fysik och engelska att flickor som läser fysik på universitetsnivå ofta gått i 
flickskola. 

31 Positionen kommer t ex till uttryck i att regeringen 1986/87 gav SÖ uppdrag att utöva för
söksverksamhet med enkönade grupper. Se SÖ (1988). 

32 Wernersson (1988, s 85ff). 
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visningsfrågan vilket hindrar en bredare analys. 
Ett starkt argument mot särundervisning är att denna oftast innebär att åtgär

der enbart skall riktas mot flickor. Flickor skall antingen skyddas från pojkar 
och mansdominerad kunskap eller ändras på ena eller andra sättet. Pojkars ut
bildning skall inte påverkas. Det är flickorna som är problemet och inte ämnet 
eller metodiken. En annan nackdel med flickgrupper är att de kan skapa eller 
förstärka de problem de vill lösa, genom att befästa kategorien flickor som avvi
kande från de riktiga eleverna, pojkarna. 

Flickorna i m in studie var negativa till speciella flickgrupper, men några ob
servationer, t ex från lektionen i teknikverkstaden, visar att det kan finnas behov 
av åtminstone temporära flickgrupper för att bryta könsmönstret. Detta förut
sätter att en medveten pedagogik tillämpas för både flick- och pojkgrupper. 
Sådana försök har gjorts på mellanstadiet. Ett lyckat försök är det danska Pro
jekt Pigeklasse-Drengeklasse, i vilket en kvinnlig och en manlig lärare under två 
månader delade sina två 5.e klasser i en flick- och en pojkklass.33 

Kanske en flicka som Britta i et t sådant arrangemang skulle få möjlighet att 
synas och höras mer? Och Eva kanske inte skulle tappa greppet lika lätt? 

Gynnar ett konstruktivistiskt undervisningssätt flickorna? 
Den svenska undervisningsmodellen i no-ämnen går under benämningen "det 
undersökande arbetsättet". Eleverna skall genom experiment och observationer 
bilda kunskap. Kunskapssynen är empiristisk, tanken är att vi får säker kunskap 
genom observationer och logiska slutledningar.34 i högstadiets pressade tids
schema finns inte möjlighet till fria undersökande experiment, varför laboratio-
nerna tillrättaläggs i syfte att eleverna skall ta till sig korrekta 
naturvetenskapliga begrepp. Detta ger lätt den känsla av meningslöshet och 
alienation som flickorna beskriver. Ett exempel är den observerade laborationen 
när Ohms lag introducerats för eleverna.35 De laborationer som ligger mer i 
linje med det i läroplanen föreskrivna undersökande arbetssättet, ger inte heller 
självklart resultat. Vad är det man skall se och upptäcka? Det finns ett träffande 
engelskt uttryck för detta. Elevens uppgift är att "guess what the teacher has in 
mind". Den episod från årskurs 7 när Gunilla och Pernilla (med min hjälp) 
"upptäcker" att bara det ena av två liknande vita pulver leder ström kan 
illustrera problemen.36 När de just sett skillnaden är det dags att plocka ihop. 
Även om flickorna haft mer tid hade uppgiften att själva resonera sig fram till 
orsaken varit övermäktig. 

Svein Sjöberg diskuterar de många pedagogiska inriktningar som går ut på att 
eleverna själva skall utveckla de "riktiga" naturvetenskapliga idéerna genom att 
göra försök och avvisar den formen av aktivitetspedagogik. Han säger klargö

33 Se Kruse (1990; 1992), som beskriver Projekt Pige-klasse-Drengeklasse och andra projekt. 
Ett pågående svenskt försök sker i Holmsund, Umeå. 

34 Se Anderssons (1989) kritiska granskning av det traditionella arbetssättet. Se även Ekstig 
1991. 

35 Se kap 6, s 132. 
36 Se kap 6, s 11 6. 
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rande: "La oss bare slå fast at elever kan trille kuler til de blir blå i ansiktet 
uten att de "oppdager" Newtons loverai 

Björn Andersson menar att en övergång från det empiristiska sättet att under
visa till ett konstruktivistiskt skulle gynna flickorna.38 Enligt en konstruktivis-
tisk kunskapsyn konstruerar varje individ själv sin förståelse. När eleven skall 
lära sig något nytt bygger hon på det hon redan vet eller tror sig veta. Lärarens 
uppgift är att utgå från dessa förföreställningar. Det följer dock inte automatiskt 
att detta gynnar flickor. Det blir, som Sjöberg påpekar, pojkars foreställningar 
och erfarenheter som gäller eftersom läroboksförfattare och lärare (åtminstone i 
fysik) oftast är manliga.39 

I kapitel 6 visade jag hur framfor allt de osäkra flickorna inte tycker sig ha 
någon kunskap att bygga vidare på. Flickornas kunskap blev ofta "mottagen 
kunskap" eller en "mallkunskap" som inte integrerades med de egna erfarenhe
terna. Aven om konstruktivistisk kunskapssyn kanske gör det lättare för läraren 
att uppmärksamma skillnader i flickors och pojkars villkor och erfarenheter är 
det inte så enkelt för flickor att konstruera ny kunskap i 
naturorienteringsämnet.40 

Flickvänlig naturorientering 
En idé i syfte att få fler flickor intresserade av naturvetenskap och teknik är att 
ämnena och undervisningen skall göras "flickvänliga". Den flickvänliga natur
orienteringen kan tänkas existera i både enkönade och blandade grupper. Flickor 
sätts i fokus och både innehåll och metod omprövas M 

Uttrycket "flickvänlig" naturvetenskap myntades av Barbara Smail. Hennes 
förslag innebär bl a att experimenten skall sättas i samband med praktiska 
tillämpningar av vetenskapliga principer. Fysik och kemi skall knytas till den 
mänskliga kroppen, säkerhet betonas mer än faror och vetenskapens och tekno
logins betydelse för samhället diskuteras. Läraren bör göra estetiskt tilltalande 
experiment och utställningar och eleverna bör få skriva och utnyttja sin fantasi. I 
flickvänlig pedagogik ingår dessutom ofta att flickor skall få träffa eller läsa om 
kvinnliga naturvetare eller tekniker, att flickor skall få kvinnliga förebilder. 
Dessa förslag överensstämmer med de önskemål och preferenser "mina" flickor 
uttrycker. 

I målskrivningen för naturorienteringsämnet finns uttryck som "människans 
ansvar för sin och kommande generationers livsmiljö", "vilka risker använd
ningen (av ämnen) kan medföra", "kritiskt granska och aktivt ta ställning", 

37 Citatet är hämtat från en artikel i N ordisk pedagogisk tidskrift nr 4 1987, "Naturfag i sk olen -
et kognitivt perspektiv". Se också Sj0berg (1992) samt Driver (1983) för en diskussion av 
aktivitetspedagogiken. 

38 Andersson (1989, kap 9). 
39 Se not 37. 
40 Ekstig (1991, s 14) påpekar att det finns många delar av skolkursen där alla elever saknar 

eller har mycket diffusa förföreställningar. 
42 Se Smail (1984), som bygger på konkreta erfarenheter, egna och andras. Beyer et al (1988, 

s 226f) menar på grundval av egna erfarenheter att en flickvänlig naturvetenskap bör grundas 
på en konfluent pedagogik. 
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"insikt i olika yrken och i människors arbetsförhållanden" och "träna sådana 
vardagsfärdigheter som är viktiga för dem som konsumenter både dä det gäller 
varor och hushållning med naturresurser". En del av den flickvänliga natur-
orienteringen finns således i den svenska skolan - åtminstone på papperet. 

Kritiker menar att flickvänlig naturvetenskap innebär att skolans naturveten
skap modifieras ytligt så att flickor lockas att ta sig in på på den maskulina 
arenan till en naturvetenskap som dock i det stora hela är oförändrad. Man pro-
blematiserar inte att flickor aktivt kan avvisa naturvetenskap eller teknik efter
som flickorna inte finner att dessa områden ökar människors livskvalitet.42 

Ett problem är att flickor ses som en grupp med helt gemensamma intressen 
och att flickor betraktas som avvikande från de normala eleverna, pojkarna. Den 
flickvänliga strategien är, trots många fördelar, kompensatorisk till sin natur. 
Målet är en förändring på individuell nivå, utan att strukturerna ifrågasätts. 

Inkluderande naturorientering 
Tankarna med "genusinkluderande naturorientering" (gender-inclusive science), 
en australiensk inriktning i arbetet med flickor och naturorientering, innebär att 
undervisningen skall ta hänsyn till flickors speciella intressen och behov. Flick
ors sätt att tänka ses inte som problematiskt utan som en resurs. Innehåll och 
metoder förskjuts mot flickors intressen. Pedagogiska nyckelidéer är aktiv inlär
ning, kooperativ inlärning, kreativ skrivning och träning i "tinkering" (grejande, 
mekande) för flickorna. Flickvänlig och genusinkluderande naturorientering har 
mycket gemensamt, men skillnader finns. T ex den australienska modellens 
starka betoning på att lära tillsammans, ofta i lekfulla former.43 Jag kan tänka 
mig att många av "mina" flickor skulle uppskatta både inlärningsmetoderna och 
innehållet. 

Men även i denna pedagogik betraktas flickor och flickors könsidentitet som 
problem. Pojkars val och aktiviteter är den norm ifrån vilken flickor avviker. 
Det belyses av att man även talar om "inclusive" pedagogik, utbildning, natur
orientering m m och då syftar även på andra marginaliserade grupper som 
australiens urinnevånare, aboriginerna. Normen är de vita medelklassmännen. 

Den australienska pedagogen Lyn Yates påpekar att det inte är tillräckligt att 
naturvetenskapen blir bättre för marginaliserade grupper, utan det är nödvändigt 
att förändra det som den dominanta gruppen, de vita männen, värderar och har 
kunskap om. För att detta skall vara möjligt räcker det inte att luta sig på en
skilda lärare eller enskilda skolor. Det krävs läroplansreformer, dvs för
ändringar på strukturell nivå.44 

42 Se Bentley & Watts (1987), som i s tället talar för en feministisk naturvetenskap. Frågan om 
en feministisk naturvetenskap är möjlig diskuteras bl a av Harding ( 1986; 1991 ), Keller 1984, 
och Rose ( 1983; 1988). Se även Rotschild (1988). 

43 Idéer har utvecklats av enskilda lärare som organiserat sig i ko operativet McClintock 
Collective. Kollektivet, som har både federalt och statligt stöd driver ett resurscentrum och 
ger ut ett nyhetsbrev tre gånger om året. Kollektivet har presenterat sina idéer i bo kform. Se 
Gianello (1988). Se även Lewis & D avies (1988). 

44 Yates (1991) i e tt fördrag på en lärarkonferens. Se även Yates (1985). 
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Vi mäste se på både flickors och pojkars utbildning 
När kvinnor strävat efter utbildning har vi, ofta av nödvändighet, argumenterat 
for att få tillgång till männens utbildning, utan att ifrågasätta denna. Detta har 
varit mycket tydligt i kampanjerna for att få fler flickor till teknisk utbildning. 
Ett underliggande antagande i de hittills behandlade förslagen, som lagts fram i 
syfte att öka flickors intresse för naturvetenskap och teknik, är också att inga 
speciella åtgärder behövs för pojkar. Visserligen påverkas pojkar vid samunder
visning om det görs speciella åtgärder för flickor. Men det brukar då påpekas att 
dessa åtgärder inte är till nackdel för pojkar. Förbättringar för flickor får inte 
ske på pojkars bekostnad och pojkar anses inte behöva förändras. Men är det 
inte just detta som är problemet? Flickors och pojkars utbildning i många förslag 
ses statiska i förhållande till varandra. Man problematiserar inte det växelspel 
som pågår i samhället mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Ändras 
flickors utbildning har det också inverkan på pojkars utbildning. 

Detta har uppmärksammats av den amerikanska utbildningsfilosofen Jane 
Roland Martin, som med utgångspunkt i Rousseaus utbildningsfilosofi visar hur 
Émiles och Sophies utbildning är relaterade till varandra.45 Pojkens utbildning, 
som skall följa hans fria utveckling till människa har ett komplement i flickans 
inskolning i lydnad. Han skall göras till en god samhällsmedborgare och hon till 
en lydig och vårdande hustru. Emil es utbildning förutsätter Sophies. Om Sophie 
kräver och får tillträde till den manliga utbildningen och Émiles utbildning inte 
påverkas och tar intryck av detta rubbas förhållandet mellan dem. 

Martin pläderar för att traditionella kvinnliga "dygder" såsom förmågan att 
bry sig om, att ha omsorg och se sammanhang måste föras in även i pojkars ut
bildning. Hon formulerar dem som tre C, caring, concern, connection, analogt 
med de tre R-en, basfärdigheterna reading, 'riting, 'rithmatic. De kvinnliga 
dygderna är inte medfödda, de är inlärda och måste odlas om de skall finnas 
kvar. Och de skall läras ut även till pojkar!46 Detta måste beaktas i skolans läro
planer. Och inte i särskilda kurser utan som grundbultar i varje skolämne. Den 
för flickor och pojkar gemensamma utbildningen, som Martin kallar gender-
sensitive skall omfatta inte bara samhällets produktiva utan även dess 
reproduktiva funktioner. 

Få projekt har en sådan dubbel målsättning. Ett exempel är dock det norska 
jämställdhetsprojektet i klass 1-3 i Bergens grundskolor. Projektet, som leds av 
Hildur Ve syftar inte bara till att ge teknisk träning för flickor utan även om
sorgsträning för pojkar.47 En teoretisk utgångspunkt är att flickor och pojkar 

45 Martin (1985) diskuterar teorier om flickors utbildning i Reclaiming a Conversation. En ut
gångspunkt är att tankar och idéer om flickors utbildning inte är synliga i ut bildningshistorien. 

46 Det är i d etta vi ser skillnaden på Martins position och den position som kommer till u ttryck i 
tankar som att flickor behövs i te kniken för att göra arbetsklimatet mjukare. Ett synsätt som 
Andersson (1989, s 92) uttrycker i "en förhoppning att den kvinnliga dygden omvårdnad 
alltmer utvidgas till att omfatta inte bara hem, familj och närstående utan också det globala 
ekosystemet". Kvinnorna som skall se till a tt samhället fungerar på alla nivåer, precis som 
det är flickornas uppgift i k lassrummet att se till a tt arbetet löper. Martin menar att alla bör 
ha dessa färdigheter. 

47 Projektet styrs inte uppifrån utan de deltagande lärarna utvecklar metoderna. Min information 
om projektet kommer framför allt från Hildur V es föreläsningar och personliga kommunika-
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socialiseras till skilda rationaliteter, till olika sätt att tänka, som är inlärda och 
inte medfödda. Att ändra på pojkar visade sig vara det inslag som stött på mest 
motstånd och inte bara från pojkar. Även för lärare var det från början mycket 
provocerande att behöva söka ändra pojkars förhållningssätt. 

Projektet visar på asymmetrin i könssystemet. När flickor får tillgång till den 
manliga världen verkar det statushöj ande, eftersom manligt värderas högre än 
kvinnligt. Pojkars svårigheter med den kvinnliga sfären beror på att de förväntas 
anamma kvinnliga egenskaper och färdigheter som värderas lägre än manliga. 
Projektet visar även på nödvändigheten av att diskutera förändringar i både 
flickors och pojkars utbildning. 

Även om Jane Martin inte speciellt uttalar sig om naturorienteringen och dess 
innehåll och metoder har hennes synsätt relevans för denna. Flickors strävan ef
ter en sammanbunden kunskap liksom deras samarbetsförmåga visar att deras 
sätt att tänka och vara kan relateras till Martins tre C. Pojkars beteende i k lass
rummet kan också tolkas så att de skulle behöva lära dessa färdigheter. Om vi 
ser på hur målen för naturorienteringen utformats och hur de avspeglar läropla
nens allmänna del finner vi att betoningen på solidaritet, samarbete och ansvar 
delvis ger utrymme åt det Martin efterlyser. Men, enligt Martin är detta inte till
räckligt. De tre C-en måste in i k lassrummet. Det är svårt att tänka sig elever 
som värnar om kommande generationers livsmiljö men inte värnar om kamra
terna och skolmiljön. 

Jane Martins utbildningsfilosofi kan sägas gripa in på alla de tre nivåerna i 
skapandet av genus som Sandra Harding formulerat. Idéerna syftar långsiktigt 
till en uppluckring av både av de genusrelaterade motsatsparen och könsarbets
delningen. På individnivå innebär en könsmedveten utbildning förändringar 
både för lärare och elever. Hennes tankar synliggör att genus är ett relationelit 
begrepp. En könsmedveten utbildning ställer dock skilda problem för flickor 
och pojkar, på det sätt som det norska projektet visat, dvs den belyser 
asymmetrin i genussystemet. Men den ger inga konkreta förslag till förändring 
av naturorienteringen. 

Fortsatt arbete behövs 
Min studie har visat att flickors förhållningssätt till naturvetenskap och teknik är 
komplext. Flickor influeras av hur genus och naturvetenskap/teknik framträder 
både i deras familjer, i skolan och i det yttre samhället. Detta förklarar att speci
fika kampanjer riktade enbart mot flickor och deras utbildning och yrkesval får 
mycket liten genomslagskraft i det långa loppet. Men flickor får inte ses som ett 
problem, utan deras krav på sammanbunden och meningsfull kunskap bör ses 
som en resurs i arbetet på att förändra naturorienteringsämnet, så som det fram
träder i pr aktiken. Flickor - och många pojkar - kommer att avvisa naturveten
skap och teknik så länge de uppfattar den kunskap dessa områden ger som ovä
sentlig för deras eget och andras liv. Men, som Cynthia Cockburn« har påpekat 

tion, t ex en föreläsning 13 sept 1990 i sa mband med Umeå kommuns jämställdhetsprogram. 
Se Ve (1991), samt kap 2, s 25. 

48 Cockburn (1991, s 46f). 
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beträffande tekniken, vilket gäller även naturvetenskapen, finns det ingen väg 
for flickor bort från tekniken till människors liv. Vi är alla beroende av natur
vetenskap och teknik och därför måste både kvinnor och män få möjlighet att 
påverka dessa områdens utveckling och användning i samhället. 

Grundskolans naturorientering har en nyckelroll när det gäller att engagera 
flickor. Ett könsmedvetet arbete behövs på alla plan, i klassrummet, i u tbild
ningsplaneringen och i lärarutbildning och -fortbildning. Även om jag påpekat 
brister i flickvänlig och i i nkluderande naturorientering är dessa idéer till stor 
hjälp för det konkreta arbetet i klassrummet, liksom en insikt i hur flickor och 
pojkar konstruerar sin förståelse. 

Större kunskap behövs emellertid om de processer som skapar genus i skolan 
och i samhället. Den feministiska kunskapsuppbyggnad om genus och om genus-
systemet i naturvetenskap och teknik som pågår ökar insikten om flickors för
hållande till dessa områden. Det är därför viktigt att denna kunskapsuppbyggnad 
får fortsätta och att resultaten sprids även till skolans aktörer. 
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Summary 

Starting-points 

The starting-points for this study were, on one hand, the international ambition 
in the 80s to attract more girls into science and technology and, on the other, my 
own experiences as a science teacher. Efforts to draw more women into 
untraditional fields were also made in Sweden, where the upper secondary and 
higher educations are strongly sex-segregated. The equity work carried out by 
the National Board of Education and by the Government during this period was 
often synonymous with attracting more girls into, especially, the field of 
technology. This was a new phenomenon. As a matter of fact, it is not more 
than some 60 years ago that girls were given the same formal rights to upper 
secondary education as boys. Higher education in technology has been 
especially difficult of access. From being, often on biological grounds, excluded 
from education women are now, partly for labour market reasons, invited to 
study science and technology. 

My personal experiences as a science teacher resulted in an interest in girls' 
views of science education and classroom interactions as well as in doubts about 
short-term campaigns, given the historical context. This longitudinal study was 
planned after two pilot studies hinting at differences between girls and boys 
concerning participation in classroom interactions and in their attitudes towards 
their own performance and understanding, differences which seemingly 
increased in grades 7-9. The study, partly sponsored by the National Board of 
Education, focuses on physics and chemistry and, to a certain extent, on 
technology and on girls' thoughts about and actions in these subjects. I was, to 
begin with, interested in classroom interaction patterns and in the science 
curriculum, but I also wanted to study pupils in a broader context. In the course 
of the work the questions became more precise and connected with the 
masculinity of the subjects. Are boys the norm for pupils? What is the impact on 
girls' attitudes to science and technology of the gender segregation of work, 
paid or unpaid, where science and technology are male domains? What are the 
consequences for girls of the fact that people have deep-rooted views of 
femininity and masculinity and that the feminine is subordinate to the masculine? 

Frames of reference 

At the onset of my work I was influenced by studies performed in the early 80s 
on "girls, science and technology" and "girls in the classroom". These studies 
were mainly British, e. g. the work of Alison Kelly, and Scandinavian. The 
GASAT (Girls/gender and science and technology) conferences enabled me to 
establish personal contacts. During this period the concept sex role was often 
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used, but later on the concept gender was regarded as a better tool of analysis. 
In my study the distinction sex/gender is central as well as the idea that gender 
is a relation structuring society. 

I have tried to keep up with the expanding and varied production in the field 
of gender, classroom and science. The explanations of girls' relations to science 
and technology can be divided into three main categories; the first, at a more 
individual level, drawing on psychoanalytical theories, the second focusing on 
the gender division of labour, science and technology as male domains and the 
third a discourse analysis, mainly developed by Valerie Walkerdine, examining 
how "truths" about girls and mathematics/science are constructed. 

More general theories of gender, knowledge and science have also 
contributed to my work. The feminist criticism of science facilitated criticism of 
science as a school subject instead of trying to find faults with the girls. The 
concepts symbolic, structural and individual gender, asymmetrical forms of 
gender produced by interrelated processes, have been valuable for the analysis 
of my data. These concepts have been defined by Sandra Harding, who stated 
that the reason why the campaigns to attract more girls into the field of science 
usually fail in the long run , is that these campaigns are often concerned only 
with individual gender. The theory of "women's ways of knowing", developed 
by Mary Field Belenky et al, proved to be useful in explaining girls' thinking as 
well as differences between girls. 

My reason for studying the processes in the science classroom in compulsory 
school is that I consider it important to strengthen women's participation in 
science and technology. It is important for equity reasons, but it is also a means 
of changing power relations between men and women. I look upon girls as 
active agents participating in the continuous social construction of the three 
above-mentioned asymmetrical forms of gender. My interpretation of the reality 
in the classroom is based on my feminist perspective. 

The research field and methodological questions 

Two teaching groups, initially consisting of altogether 32 pupils, were followed 
from the start in grade 7 in compulsory school, when they were 13 years old, 
until they made their choice of study programme in upper secondary school in 
grade 9. Six teachers were involved, most of them experienced and working in 
the Swedish tradition of science teaching. The school is situated in the suburban 
area of a small university town. The average age of the 7,500 inhabitants of this 
suburb is lower than the national average, while the average income for both 
women and men, of whom many work at the university, is higher than the 
national average. 

The study is mainly qualitative even if some quantitative methods were also 
used. The main methods were semi-structured classroom observations and 
interviews. Questionnaires were also administered to the pupils. Taped talks and 
interviews with the pupils were, in most cases, performed with pairs of 
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children, sometimes in groups of three or even individually. Questionnaires 
concerning the pupils' interests in and outside school were handed out at the 
beginning of each grade and at the end of the second term of each grade. 
Quantitative data concerning participation in classroom interactions have been 
analysed with non-parametrical methods. The transcribed tapes and the 
fieldnotes are presented as quotations and summaries of interviews and 
observations. 

Results 

The results are divided into four parts. The first part is a presentation of the 
pupils' family background and spare time interests, the second and third are 
analyses of classroom interactions and of the pupils' interests and learning 
styles, defined as different kinds of habits and reactions in the learning situation 
in science, with special emphasis on girls' views of understanding. The fourth 
and last part examines their choices of study programmes in upper secondary 
school. All results are interpreted in the light of the social constructions of 
gender and science/technology. 

Different worlds 
Girls and boys have, to a great extent, different experiences and different 
interests. Children are assorted into "she" and "he" long before they meet 
science and technology. Their different worlds are, however, determined both 
by gender and social background. 

Half of the pupils had at least one parent with a higher education, defined as 
post-secondary education. This proportion, which is above the national average 
can be explained by the structure of the town and the area where the study was 
carried out. More girls than boys have at least one parent with a higher 
education, several girls even had fathers with high academic positions in 
science/mathematics. The differences in background show that all girls cannot 
be treated alike in relation to science/technology. 

About one third of the pupils' fathers, but only one mother, worked in the 
field of mathematics, science and technology. Most mothers had stayed at home 
when the children were small but at the time of the study all mothers had some 
kind of gainful employment, either full-time or part-time. 

The differences between girls and boys are relevant for their possibilities to 
participate in or take an interest in science/technology. Boys had many tinkering 
activities, rejected by the girls, even if some fathers with a higher education 
tried to interest their daughters in e. g. electronics. Girls read much more than 
boys and their reading is also more varied. Boys' reading centred on horror, 
action, phantasy or science fiction, whereas girls' reading can be said to focus 
on different kinds of relations. Girls look upon themselves as grown-ups 
compared with boys, a fact which may affect girls' interest in science and 
technology, since these areas are strongly connected with what girls regard as 
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childish boys' interests. 

We put up our hands, don't we?! 
The difference between girls and boys does not lie in the teachers' attention as 
expressed by their questions to the pupils, but in the frequent free comments 
from the boys. In most cases girls followed the classroom rule to put up their 
hands before speaking and their activity is more private than that of boys. The 
boys' comments were either aimed at the teacher or the classmates. In one of the 
groups these remarks served the purpose of forming a hierarchy among the 
boys. The top layer of this hierarchy was powerful and controlled part of the 
classroom events. In order to avoid chaos the teacher must turn to them and 
cater for their interests. Girls and quiet boys get less teacher time. In the other 
group, where the shouting was less frequent and where a couple of clever girls 
also dominated, most comments were made in connection with the teachers' 
demonstrations. 

In both groups boys booed when girls gave the wrong answers and sighed 
when girls asked questions. When girls gave lengthy answers or introduced a 
subject, boys showed their disapproval by talking loudly. One consequence of 
this was that few girls volunteered to answer or to ask questions. Another was 
that boys could influence and, thus, masculinise the content. 

Girls reacted in three different ways to the boys' dominance or to their 
attempts to dominate. Some successful girls ignored this dominance. They look 
upon themselves as competent and they do not find a connection between talking 
out loud and mastering the subjects. Other competent girls were irritated and 
some of them even took up the fight for the power in the classroom. A third 
group accepted the dominance of the boys finding it natural that boys should 
know more about chemistry, physics and technology. These are the silent and 
invisible girls. 

The most active and successful girls, who either ignore or are irritated by the 
dominance of the boys, have parents with a higher education. The fathers of 
some of these girls have even made a career in science. The majority of the 
silent girls, who accept boys' dominance, have parents without a higher 
education. To have parents with a higher education seems to be a necessary, but 
not a sufficient, condition for girls' activity in the classroom. 

Girls and boys come to the upper level of compulsory school with socially 
constructed gendered ways of behaving and with ready-made notions of 
femininity and masculinity. This social construction of gender continues in and 
outside the classroom in grades 7-9. Girls construct femininity as responsibility, 
expressed as diligence with homework and in following classroom rules, taking 
upon themselves the task to keep the lessons together. The teachers also rely on 
girls for keeping order. The girls were, and continued to be, schooled into 
carriers of responsible rationality. They also regarded their own behaviour as 
grown-up in contrast to the boys' childishness. Femininity was constructed as 
associated with maturity. Boys construct their masculinity as acting and 
competing publicly. They also construct masculinity as separate from girls' 
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school ambitions, which they criticize. Diligent boys are ridiculed since this 
behaviour is regarded as feminine. Girls are criticized both for being successful 
and for failing. Boys with parents without a higher education see toughness and 
technical know-how as important components of masculinity at the same time as 
they belittle girls' mental work. Other boys regard physics and chemistry as 
masculine fields and feel threatened by girls' success. 

The classroom interactions can be regarded as a construction of gender at the 
three levels mentioned above. At the symbolic level the polarity 
femininity/masculinity is constructed as the dichotomies private/public, 
still/noisy, soft/hard and defensive/offensive. Structural gender, i.e. society's 
different positions for women and men is reproduced and constructed in the 
classroom. Boys construct the "hard subjects" and the public arena as their 
domains and girls get further training in caring labour, labour that fosters a 
responsible rationality. Individually, however, girls conform to or protest 
against male dominance in the classroom. 

It is unclear whether girls are actually aware of the gender asymmetry. They 
regard themselves as wiser than the boys and a rejection of boys' dominance in 
science and technology is not necessarily synonymous with awareness of the 
status of these subjects in society. 

We want to understand! 
Girls and boys have different preferences and learning styles. Girls prefer 
knowledge connected with their own and others' lives, while boys are interested 
in apparatus, things and in making things. Girls question the overwhelming 
amount of concepts, to be covered in a very short time, which make no sense to 
them, even if they can be absorbed in purely theoretical matters. Girls' interest 
or disinterest is related to their wish to understand. 

Girls' learning style is characterized by work and boys' by play, which is 
particularly obvious in laboratory work. Girls prefer working together and they 
rely on books, on reading and writing. Boys play with the apparatus and with 
each other. They compete more than they collaborate and, according to 
themselves, they study less than the girls. 

I found that boys' interests and learning style were favoured, often because 
they manage to masculinise the content and to influence the teaching methods. 
Girls' capacity to collaborate is not being used in their own favour. Their need 
to use the language is not really taken into account. Girls' theoretical way of 
approaching the subjects, partly owing to their unfamiliarity with tinkering and 
partly to their learned diligence, is one of the reasons for their craving to 
understand, another is their longing for overall comprehension. 

Three categories have been identified in relation to girls' beliefs in their own 
understanding and competence and in their ways of knowing concerning 
chemistry and physics. Interested girls who, even if they are successful, still 
want to understand better. Their way of knowing could, in the terms developed 
by Belenky et al, be called "procedural", even if "received knowledge" persists. 
Signs of "constructed knowledge" can also be discerned. The knowledge of 
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disinterested girls who, although competent, do not think that they understand 
and therefore reject the subjects and construct them as unfeminine, tends to be 
"subjective". Insecure girls regard the subjects as masculine, but they also 
regard themselves as incompetent. These girls represent "silence" or "received 
knowledge". 

The girls who ignore boys' dominance or their will to dominate in science 
are found among the interested girls, while those who became irritated are found 
both among the interested and the disinterested. Those who accept boys' 
dominance belong either to the insecure or the disinterested girls. Almost all the 
accepting insecure girls have parents without a higher education, in contrast to 
the interested girls, who come from families where, especially the father, has a 
higher education. 

The attitude of girls towards technology is that it is boring and exclusively 
for boys. 

The social construction of chemistry, physics and technology as masculine 
domains continues in the classroom mutually with the construction of gender. At 
the individual level the notions of physics and chemistry vary. Successful girls 
from families with a higher education refuse to regard these subjects as 
structurally masculine. However, the majority of the girls have, over the years, 
come to construct femininity - and maturity - as being opposed to enjoying the 
experiments, which came to be seen as boys' play and as part of the masculine 
world. Since the content is strongly connected with boys' activities and since 
boys demonstrate their power over the content and the apparatus, they also 
reconstruct the subjects as masculine. This is even more obvious in technology. 

Girls' search for a meaningful comprehension and for "connected 
knowledge" became associated with femininity, but also with maturity, and can 
be seen as a rejection of masculine and "separate" knowledge. All girls, even the 
successful ones, tend to question their own understanding. This can be 
interpreted as knowledge, conscious or unconscious, of the relation between 
gender and science at the symbolic level. Girls are aware of the notions in 
society of women as illogical, irrational, soft and subjective, and thus unfit for 
science. Girls therefore doubt their own competence in science. 

We want a proper job 
The "choices" of study programmes in upper secondary school were strongly 
gender-bound, but they were also determined by family background. Girls' 
choices were more dependent on social background than boys', while boys' 
choices were more gendered. 

Thirteen boys, but no girls, out of the 17 boys and the 16 girls in grade 9 
chose some form of technological studies, mostly vocational. Six girls chose 
vocational study programmes, traditionally female, directed towards care work, 
office work or dressmaking. These girls have been defined as insecure in 
relation to science. Ten girls chose theoretical study programmes, the high 
proportion being the result of the family background patterns in the studied 
groups. Four of these girls, defined as uninterested in science, chose theoretical 
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study programmes directed towards languages or economy. One reason for this 
choice was to minimize the amount of studies of mathematics and science. 

Six girls chose natural sciences, the most prestigious study programme in 
upper secondary school and, according to public opinion, the toughest. Four of 
these girls had fathers with a very high education, three of the fathers even in 
science or mathematics. These are the girls defined as interested in science. 
Only one girl, who can sometimes be defined as interested, sometimes as 
insecure, had parents without a higher education. This girl's possibilities and 
experiences are discussed in some detail. The choice of natural sciences, where 
50 per cent of the students are girls, does not violate the female norm, even if 
the interested girls do not regard themselves as conforming to this norm. They 
conform more to family expectations, also with regard to the fact that this study 
programme opens most ways to future studies and careers. However, the 
statistics show that the prospects for girls in science studies are not as good as 
for boys. 

Girls reject technology. Their reasons are based on bad experiences in 
school, both in the classroom and in career guidance, and on the notions of 
technology as a masculine world. The girls are aware of the propaganda for 
"more girls into technology", and they interpret this as if "they" want them to 
become car mechanics. They do not regard technology as a means to get status 
jobs. 

The propaganda also blurs the question of social background. The hidden 
message is that girls who have chosen vocational study programmes should have 
chosen technological vocational programmes. But this group of girls are the 
ones who conform most strongly to the female stereotype. They find 
technological work meaningless and they regard dirty overalls as a symbol of 
unfemininity. Femininity and technology are not compatible. Girls who have 
chosen theoretical study programmes also look upon education in technology as 
more suitable for those who are not so clever. 

The construction of technology and gender coincides at all three levels. At 
the individual level girls say "I don't like technology, I want to work with 
people". They know that, structurally, in and outside school the technological 
world belongs to men. Their experiences so far have not contradicted this view, 
they have only strengthened this argument. Symbolically, the opposition 
femininity/technology can be expressed by the dichotomies soft/hard, 
clean/dirty, interest in people/interest in machines and for one group of girls 
also mental/manual. The gender asymmetry, i.e. men's power over technology, 
is not visible, since girls regard work in the field of technology as purely 
manual. However, girls are aware of the fact that men have higher salaries, even 
if women and men have the same jobs. 

Discussion 

The study illustrates the mutual construction of gender and science/technology 
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and the resulting different possibilities, experiences and preferences of girls and 
boys. The study also shows that "girls" do not form a homogeneous group and 
that girls who take an interest in science often have supporting scientist fathers, 
a traditional way into science for women. 

I still find it meaningful to look upon "girls" as a group in relation to 
science/technology. First, the science curriculum of today is deeply rooted in 
boys' grammar school and, second, chemistry and physics in compulsory school 
are strongly connected with the academic subjects chemistry and physics, which 
were developed and constructed mostly by men in an environment which was 
and still is masculine. Third, men have the power over technology, a technology 
which rules our lives in many respects. 

Another reason for talking about "girls" in contrast to "boys" is that the 
social construction of diligent, working, responsible girls opposed to more 
childish and playful boys, together with group differences in physical and 
emotional development, create problems for girls in science, especially for girls 
whose parents lack a higher education. I question if the differentiations and 
sequencing of subjects in compulsory school are better suited for boys, since 
boys have always been the norm for "pupils". 

The study also includes a discussion about ideas for change, both practical 
and theoretical. The starting-point for this discussion is that teachers and pupils 
are active subjects, even if they are strongly restricted by socially constructed 
gendered frames. 

The suggestion that girls should start school at an earlier age than boys is 
rejected since this would have negative consequences for silent and insecure 
girls. This idea is also based on the false assumption that girls and boys are 
clearly separate groups. 

Gender segregation is often suggested in order to strengthen girls' position in 
science. It is pointed out in this study that the underlying notion of such an idea 
is often that girls need to be compensated for assumed deficiencies. Girls are the 
problem and boys are the "proper" pupils. There may still be need for at least 
temporary segregation, e. g. in order to support insecure girls, but such a 
segregation should also have special aims for the boys. 

Educationists believe that a constructionist view of learning and knowledge 
meets girls' needs better than the more common empiricist view. Teachers who 
view knowledge as constructed by the individual pupil may have greater 
opportunities to discover girls' beliefs and to act on them, even if this is not 
necessarily the case since pupils' experiences and beliefs are often synonymous 
with those of boys. I have also shown that it was not easy for girls to construct 
their own knowledge in science. 

"Girl friendly science" and "gender inclusive science" are two interrelated 
ideas developed in Great Britain and Australia. Both ideas concern content and 
method and agree with the preferences of the girls in this study. These ideas will 
also make it easier to slow down the tempo, criticized by the girls. 

However, according to the critics, these ideas do not really question the 
masculine science as such, they only modify the image. Boys are still the norm 
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from which girls deviate, even if girls' way of thinking is regarded as a 
resource. The aim is individual change, not structural. Even so, these ideas can 
be very useful for the individual teacher or school. 

The idea of "gender-sensitive education" is more general and theoretical. 
According to this idea changes in girls' education must be accompanied by 
changes for boys. Girls' access to masculine domains should be combined with 
boys' access to feminine virtues. According to the philosopher Jane Martin, who 
formulated these virtues as caring, connection and concern, they should be 
included in the curriculum in all subjects, i.e. even in science. Interestingly 
enough, there is scope for these ideas in the science curriculum of today, even if 
they are not actually put into practice. 

This philosophy affects not only the individual level of the mutual 
construction of gender and science/technology. Symbolically, it attacks the 
gendered dichotomies characterizing our society and, structurally, its aim is to 
break up the gendered division of labour. Gender-sensitive education focuses on 
the relational aspect of gender, on the power relations and on the gender 
asymmetry. Girls are asked to enter high-status masculine fields, while boys are 
asked to acquire feminine traits with a lower status in society. 

The study ends with a plea for using girls' search for connected knowledge 
and their ways of learning as resources in changing science and technology 
education. This requires further research on the processes constructing gender in 
school and in society. The expanding feminist knowledge of the mutual 
construction of gender and science/technology must continue if we are to 
increase our awareness of girls' relations to science and technology. It is my 
hope that this knowledge will also reach the actors in our schools. 
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Bilaga 1 

DELTAGANDE ELEVER. NAMNEN FINGERADE 

F-gruppen P-gruppen 

Anna Annika 

Britta Johanna 

Carola Klara 

Eva Lena 

Gunilla Malena 

Lotta Malin 

Maria Ulrika 

Pernilla 

Sara 

Sofia 

Stella 

Gustav Anders 

Henrik David 

John Hans 

Krister Karl 

Kurt Lars 

Magnus Mikael 

Martin Roger 

Patrik Petter 

Urban Stefan 

Sten 
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Bilaga 3a 

OBSERVATIONER I F-GRUPPPEN 

Ak Nr Amne Tid Datum 
7 1 (Enkät) - 21-aug-85 •k 

2 Fysik 80 min 30-aug-85 

3 Kemiteknik 80 min 19-sep-85 

4 (Samtal) - 11 -okt-85 * 

5 Kemi 80 min 31-okt-85 

6 Fysik 80 min 22-nov-85 
7 Fysik 80 min 6-feb-86 

8 (Samtal) - 21-mar-86 * 

9 Teknik 80 min 17-apr-86 • * 

8 1 Kemi 60 min 21-aug-86 

2 Kemi 60 min 8-sep-86 

3 Fysik 60 min 23-okt-86 

4 Fysik 60 min 13-nov-86 

5 Fysik 60 min 8-dec-86 

6 Kemi 60 min 5-feb-87 
7 Fysik 60 min 27-apr-87 • * 

8 Fysik 60 min 14-maj-87 

9 Fysik 60 min 21-maj-87 

9 1 Fysik 60 min 8-sep-87 

2 Fysik 60 min 2-okt-87 * * 

3 Kemi 60 min 24-nov-87 

4 Kemi 60 min 22-jan-88 

5 Kemi 60 min 29-jan-88 * • 

Korta observationer i förbifarten 
** Observationer utan formulär 



Bilaga 3b 

OBSERVATIONER I P-GRUPPEN 

Åk Nr Amne Tid Datum 
7 1 (Enkät) - 22-aug-85 • 

2 Fysik 80 min 6-sep-85 
3 Kemiteknik 80 min 12-sep-85 
4 (Gruppsamtal) - 16-okt-85 • 

5 Kemiteknik 80 min 7-nov-85 
6 Fysikteknik 80 min 28-nov-85 
7 Fysik 80 min 21 -feb-86 
8 Fysik 80 min 16-maj-86 

8 1 (Enkät) - 21-aug-86 • 

2 Kemi 60 min 11-sep-86 
3 Fysik 60 min 9-okt-86 • • 

4 Kemi 40 min 27-okt-86 • • 

5 Kemi 60 min 6-nov-86 
6 Fysik 60 min 20-nov-86 
7 Kemi 60 min 1-dec-86 
8 Fysik 60 min 12-feb-87 
9 Fysik 60 min 26-feb-87 

10 Fysik 60 min 13-maj-87 

9 1 Fysik 60 min 8-okt-87 
2 Fysik 60 min 15-okt-87 
3 Kemi 60 min 19-jan-88 
4 Fysik 60 min 4-feb-88 

* Korta observationer i förbifarten 
** Observation utan formulär 



Bilaga 4 

INTERVJUTEMAN 

Ak 7/8 De olika no-ämnena 

Skolan i allmänhet 

Fritiden, läx or 

Linje- och y rkesval 

Betydelsen av natu rvetenskap och teknik 

Åk 9, Förändring i synen på skolan och no-ämnet 

hösten Nyttan av n aturvetenskap och teknik 

Svårigheter, förståelse 

Betyg, res ultat 

Läxor, fritid 

Praktisk yrkesorientering (PRAO) 

Yrkesval 

Åk 9, Tankar kring valet 

strax före Påverkan (PRAO, skola, föräldrar...) 

valet Kön och val 

Inställningen till no i skolan 

Tillbakablick på n o-ämnet (med läroböcker som stöd för minnet) 



Bilaga 5 
INTERVJUER 

Gruppsamtal oktober 1985 
Sara/Anna 13 februari 1986 
Eva 20 februari If 

Pernilla/Carola 26 mars M 

Gunilla/Gustav 24 april M 

Klara 30 april II 

Lena/Annika 7 maj II 

Malin/ Johanna 14 maj II 

Krister/Martin 20 februari II 

Urban/Patrik 21 m ars II 

John/Magnus 27 mars II 

Karl/Roger 29 maj II 

Ulrika/Malena 6 november M 

Sara/Anna/Gunilla 14 december 1« 

Eva 12 januari 1987 
Maria/Britta 5 mars ti 

Gruppsamtal (P-flickoma) 17 mars M 

Sofia/Gunilla 6 april II 

Stella/Carola 7 maj II 

Pernilla 25 maj M 

Michael/Hans 9 oktober 1986 
David/Anders 19 november 
Petter/Stefan/Lars 20 november 
Krister/Martin 5 mars 1987 
Urban/Gustav mars 
Kurt/Magnus 16 mars 

Malin/Annika 11 september 
Klara/Lena 25 september 
Ulrika/Johanna 3 november 
Anna/Sara 21 ja nuari 1988 
Eva/Sofia 21 ja nuari " 

Britta/Maria 21 j anuari " 

Gunilla/Pernilla 4 februari •• 

Carola/Lotta 4 februari " 

Ulrika/Johanna/Malin 9 februari " 

Klara/Lena/Annika 9 februari 

Michael/Stefan 3 november 1987 
Karl/Roger 27 november " 

Petter/Anders 4 december M 

Hans 15 december " 

David 2 februari 1988 



Bilaga 6a 

Åsikter i början av åk 7 

Vad heter du? 
Vad tycker du bäst om att göra? 

Vad tyckte du bäst om att göra när du var mindre? 

Har du några favoritböcker? 

Vilken mus ik lyssnar du helst till? 

Vilka är dina favoritartister? 

Vilka ämnen tycker du bäst om? 

Vilka ämnen tror du blir svårast på högstadiet? 

På vilket sätt tror du att det blir annorlunda att gå på hög
stadiet? 

Vad vill du bli?, 
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Bilaga 7 

Åsikter i slutet av höstterminen i åk 7 
Frågorna 1 -4 handlar om vad du har tyckt om de natur
vetenskapliga och tekniska ämenna denna temrin. Du kan svara 
med områden, enstaka laborationer eller fakta men inte bara fysik 
t ex. 

Vad minns du speciellt bra? 

Vad tyckte du var speciellt roligt? 

Vad tyckte du var tråkigt? 

Vad tyckte du var svårt? 



Bilaga 8a 

ÅSIKTER VID SLUTET AV ÅRSKURS 7, VT 1986, 
NAMN: 

Roligt Tråkigt Så där Svårt Minns ej 

Smältning och stelning 

Ångbildning och kondensation 

Utvidgning genom värme 

Elektriska laddningar 

Elektrisk spänning och ström 

Elektriska kopplingar 

Elströmmens faror 

Mätövningar (jordens form) 

Skala (jordens form) 

Jorden roterar, tid 

Rörelse av olika slag 

Hastighetsproblem 

Massa och densitet 

Jordens dragningskraft 

Fysik och trafik 

Tryck 

Data 

"Ledningsprovaren" 

Verktyg 

"Kapsylöppnaren" 

Att u ndersöka ämnen 

Fysikaliska och kemiska förändringar 

Kemiska reaktioner (ex förbränning) 

Försök med stålull och våg 



Bilaga 8b 

ÅSIKTER VID SLUTET AV ÅRSKURS 8, VT 1987, 
NAMN: 

Roligt Tråkigt Så där Svårt Minns ej 

Ellära 

Magneter 

Elektromagnetism 

Elektrisk en ergi 

Hur l jud uppkommer 

Hur ljud sprids 

Ljusets allmänna egenskaper 

Ljusets br ytning 

Ljus som vågrörelse 

Syror 

Atomer och joner 

Ämnen med basisk reaktion 

Salter 

Viktiga födoämnen, kolhydrater 

Viktiga födoämnen, fetter 

Viktiga födoämnen, protein 



Bilaga 8c 

ÅSIKTER VID SLUTET AV ÅRSKURS 9, VT 1988, 
NAMN: 

Roligt Tråkigt Så där Svårt Minns inte 

Atomens byggnad 

Radioaktivitet 

Kärnenergi 

Mekanisk energi och värme 

Elektrisk energi och effekt 

Vår energiförsörjning 

Solsystemet 

Stjärnor och galaxer 

Elektronik 

Plaster 

Pappersmassa och papper 

Tvål och tvättmedel 

Kemiska bindningar 

Periodiska systemet 

Elkemi 

Från malm till metall 

Vår livsmiljö 



Bilaga 9 

MEDELANTAL FRÅGOR FRÅN LÄRAREN PER ELEV 
OCH 80-MINUTERS LEKTION 

F-gruppen 

åk 7 åk 8 åk 9 

Elev Fy 
(3)* 

Ke 
(2)* 

Fy 
(5)* 

Ke 
(3)* 

Fy 
(1)* 

Ke 
(2)* 

Anna 2,7 0,5 7,5 4,9 2,7 4,7 

Britta 1.7 0,5 2,4 0,4 1,3 0 

Carola 1,7 0 0,3 0,7 * *  0 

Eva 3 1.5 2 6,7 1,3 4,0 

Gunilla 1,3 1 2,7 0,4 **  0,7 

Lotta - - - - 0 0,7 

Maria 2,3 1,5 2,9 1,7 1,3 2 

Pernilla 1,3 0 1 0,4 1,3 4 

Sara 4 3,5 6,1 3,6 2,7 5,3 

Sofia - - 0,5 0,4 0 0,7 

Stella - - 0,5 0 - -

Gustav 0,7 1,5 1,3 0,4 4 0,7 

Henrik - - 2,9 1.3 - -

John 2,3 1 1,3 0 0 0 

Krister 3 2,5 5,9 3,7 1,3 2,7 

Kurt 1,3 6 2,7 2 1.3 0 

Magnus 0 1 0,3 0,9 0 0,7 

Martin 1,7 1,5 0,5 2,3 0 0 

Patrik 0,7 0,5 1,1 0,9 - -

Urban 6 3,5 4 6,7 0 4 

antal lektioner 
** frånvarande vid den enstaka timmen 



Bilaga 10 

MEDELANTAL FRÅGOR FRÅN LÄRAREN PER ELEV 
OCH 80-MINUTERS LEKTION 

P-gruppen. 

åk 7 åk 8 åk 9 

Elev Fy 
(4)* 

Ke 
(2)* 

Fy 
(4)* 

Ke 
(3)* 

Fy 
(3)* 

Ke 
(1)* 

Annika 1,2 2 0 0,7 0,4 0 

Johanna 2,2 1 0,3 2,2 3,1 1,3 

Klara 1,8 2 2 2,7 4,9 0 

Lena 1,5 0,5 0,7 2,7 0 0 

Malena 0,5 0,5 - - - -

Malin 1,7 1 0,7 2,7 0,9 4 

Ulrika 1,8 0 0,7 0,4 0 0 

Anders 2 1,5 0,3 1,3 2,7 0 

David 1,2 4 0,7 1,1 0 0 

Hans 2,3 2 1,3 0,4 0 1,3 

Karl 2 1 3,7 3,1 2,7 1,3 

Lars 0,3 0,5 2,4 1,8 2,2 0 

Mikael 3,5 2,5 1,1 2 4 4 

Petter 0,8 1 1,1 1,3 0 0 

Roger 1,8 3 1,3 4 2,7 0 

Stefan 0,8 1 0,3 0,4 2,7 0 

Sten - - 2 1,3 0 0 

antal lektioner 



Bilaga 11 

INTERAKTIONSFÖRÄNDRINGAR U NDER HÖGSTADIETIDEN. 
Antal frågor/lektion från lärare till e lever, åk 7-9 

Friedmans två-vågsanalys. 
Kritiskt värde=6,0 (2 frihetsgrader, 5% signifikansnivå) 
*= signifikant förändring x2 

F-gruppen, flickor fysik 0,3 
kemi 2,3 

pojkar fysik 3,7 
kemi 2,6 

P-gruppen flickor fysik 3,0 
kemi 4,0 

pojkar fysik 0,2 
kemi 4,2 

Flickor, samtliga fysik 3,2 
kemi 4,4 

Pojkar, samtliga fysik 0,9 
kemi 6,8' 

Flickor, lågutbildade föräldrar fysik 7,9' 
kemi 0,1 

Flickor, högutbildade föräldrar fysik 0,6 
kemi 2,0 

Pojkar, låg utbildade föräldrar fysik 1,4 
kemi 0,6 

Pojkar, högu tbildade föräldrar fysik 0,3 
kemi 4,0 

Ovanstående resultat säger ingenting om eventuella förändringars riktning el ler 
när de inträffar. Jag anser inte att siffermaterialet håller för ytterligare beräkningar 
utan tolkar resultatet med hjälp av medelvärden som redovisas i b ilagorna 9 och 
10.  
Pojkarna i grupp F tenderar att få färre frågor genom åren. Antalet frågor är 
speciellt litet i åk 9. Visserligen är lektionerna få i nian, men r esultatet stämmer 
med den allmänna bild gruppen ger under observationer och intervjuer. A ntalet 
frågor till f lickorna tenderar öka något i kemi men förefaller rätt så konstant i fysik. I 
P-gruppen är antalet frågor till f lickorna speciellt litet i fysik i åk 8, medan antalet 
frågor till p ojkarna är konstant. F lickorna får något fler frågor i kemi i åttan. 
Kemilektionerna är få och jag avstår därför från att kommentera dem ytterligare. 
För samtliga flickor jämfört med samtliga pojkar finns en större tendens till 
förändring, en minskning, i fysik, medan trenden är den motsatta i kemi. 
Betraktas flickor och pojkar med högutbildade respektive lågutbildade föräldrar 
var för sig, syns att gruppen flickor med lågutbildade föräldrar med tiden får allt 
färre frågor i fysik. En flicka i den gruppen är frånvarande den fysiklektion som 
ingår i underlaget. Fältanteckningarna visar dock att hon med åren deltog mindre 
och mindre i de t offentliga skeendet. 



Bilaga 12 

MEDELANTAL FRÅGOR TILL LÄRAREN PER ELEV 
OCH 80-MINUTERS LEKTION 

F-gruppen. 

åk 7 åk 8 åk 9 

Elev Fy 
(3)* 

Ke 
(2)* 

Fy 
(5)* 

Ke 
(3)* 

Fy 
(1)* 

Ke 
(2)* 

Anna 0,7 7,5 1,3 0,4 2,7 5,3 

Britta 0,3 0 0 0 0 0 

Carola 0,3 0 0 0 • * 0 

Eva 3,3 3 2 2,7 0 0 

Gunilla 0 0 0 0 * * 0 

Lotta - - - - 0 0 

Maria 2 1,5 0 0 0 1,3 

Pernilla 0,3 0 0,4 0 0 3,3 

Sara 0 2,5 2,4 1,3 1,3 4 

Sofia - - 0 0 0 0 

Stella - - 0 0 - -

Gustav 0,3 1 0,3 0 0 0 

Henrik - - 0 2,2 - -

John 0 2 0 0,9 0 0,7 

Krister 2,3 1,5 1,1 4,4 0 2,7 

Kurt 0,3 2 0,7 2,2 0 0 

Magnus 0 1 0 0 0 0 

Martin 0 1 0 0,4 0 0 

Patrik 0,3 1,5 0 0 - -

Urban 0 3,5 1,6 4 0 0,7 

antal lektioner 
** frånvaro 
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MEDELANTAL FRÅGOR TILL LÄRAREN PER ELEV 
OCH 80-MINUTERS LEKTION 

P-gruppen. 

åk 7 åk 8 åk 9 

Elev Fy 
(5)* 

Ke 
(1)* 

Fy 
(4)* 

Ke 
(3)* 

Fy 
(3)* 

Ke 
(1)* 

Annika 0 1,5 0,3 0 0 0 

Johanna 2 2,5 0 0 1,3 1,3 

Klara 3 8 0,3 0,9 0,4 0 

Lena 1,2 0,5 0 2 0,9 0 

Malena 0,2 0,5 - - - -

Malin 0,5 0 0 0 0 0 

Ulrika 0 1 0,3 1,3 0 0 

Anders 1 0 0 0 0 0 

David 0 2 0 0 0,4 0 

Hans 2 2,5 1,7 3,1 0 1,3 

Karl 0,8 1 1,8 2,2 0,4 0 

Lars 0 1 1,3 3,1 0,4 0 

Mikael 1 6,5 3 2,7 0,4 1,3 

Petter 0,2 0,5 0,3 0,9 0 0 

Roger 1,5 3 0,4 1,3 0,4 0 

Stetan 0 0 0 0,7 0 0 

Sten - - 0,3 0,9 0 0 

antal lektioner 
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INTERAKTIONSFÖRÄNDRINGAR UNDE R HÖGS TADIETIDEN. 
Antal frågor/lektion från eleve r till lärare , åk 7-9 

Friedmans två-vägs variansanalys. 
Kritiskt värde = 6,0 (2 frihetsgrader, 5% signifikansnivå) 
*= signifikant förändring 

x2 
F-gruppen, flickor fysik 1,0 

kemi 3,5 
pojkar fysik 0,7 

kemi 5,4 

P-gruppen flickor fysik 2,2 
kemi 3,6 

pojkar fysik 0,6 
kemi 8,4* 

Flickor, samtliga fysik 2,4 
kemi 4,2 

Pojkar, sam tliga fysik 0,9 
kemi 13,5* 

De beräknade x2-värdena och medelvärdena av antalet frågor/lektion visar 
en tendens till at t både flickor och pojkar frågar mindre och mindre i kemi. För 
pojkarna är aktivitetsminskningen tydlig . Aktiviteten är minst i nian utom för 
flickorna i F-gruppen som har en svacka i åttan. 
I fysik finns inte motsvarande tendens för pojkar, me n möjligen en svag sådan 
för fl ickor. Antalet fr ågor i f ysik är hela tiden lite t och en minskning är knap past 
möjlig. 

INTERAKTIONSFÖRÄNDRINGAR UNDER HÖ GSTADIETIDEN. 
Antal kommentarer/lek tion , åk 7- 9 

Friedmans två-vägsanalys. 
Kritiskt värde=6,0 (2 frihetsgrader, 5% signifikansnivå) 
*= signifikant förändring 

x2 
F-gruppen, flickor fysik 0,6 

kemi 2,4 
pojkar fysik 1,1 

kemi 0,5 

P-gruppen flickor 

pojkar 

fysik 2,1 
kemi 7,0* 
fysik 3,2 
kemi 0,7* 

En tyd lig tendens till för ändring kan iakttas i kemi för P-g ruppens flickor. 
Bilaga 16 visar att flickorna i åttan kommenterar mer än i övrig a årskurser. 
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MEDELANTAL KOMMENTARER PER ELEV 
OCH 80-MINUTERS LEKTION 

F-gruppen. 

åk 7 åk 8 åk 9 

Elev Fy 
(3)* 

Ke 
(2)* 

Fy 
(5)* 

Ke 
(3)* 

Fy 
(1)* 

Ke 
(2)* 

Anna 2 2,5 2,7 0 5,3 3,3 

Britta 0 0 0 0 0 0 

Carola 0 0 0 0 * *  0 

Eva 1 2,5 0 0 0 0 

Gunilla 0,3 0 0 0 * *  0 

Lotta - - - - 0 0 
Maria 0 0 0,3 0 0 2 

Pernilla 0 0 0 0 0 0,7 

Sara 0,7 2,5 2,7 0,4 9,3 1,3 

Sofia - - 0 0 0 0 

Stella - - 0 0 - -

Gustav 0,3 0 0 0 0 0 
Henrik - - 0 0 - -

John 2 0,5 0,3 0 0 0 

Krister 9 0,5 10,4 4 10,7 2 

Kurt 2,1 2,5 7,3 4 0 7,3 

Magnus 0 2,5 0,5 0 0 0,7 

Martin 1,3 2 1.3 2,7 0 1,3 

Patrik 3 0 1,3 0,4 - -

Urban 3 6,5 5,6 5,7 6,7 2 

antal lektioner 
" frånvaro 
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MEDELANTAL KOMMENTARER PER ELEV 
OCH 80-MINUTERS LEKTION 

P-gruppen. 

Åk 7 Åk 8 Åk 9 

Elev Fy 
(5)* 

Ke 
(1)'  

Fy 
(4)* 

Ke 
(3)* 

Fy 
(3)* 

Ke 
(1)* 

Annika 0,2 0 3,7 5,3 0,9 0 

Johanna 0,2 0 0 0 0 0 

Klara 2 2 1,7 2,2 4,4 0 

Lena 0,8 3,5 5,3 6,7 3,1 1,3 

Malena 0,5 0,5 - - - -

Malin 0 0,5 0 0,9 0 0 

Ulrika 0 0 0,3 0,9 0 0 

Anders 0 0,5 0,3 0 0,4 0 

David 0,5 0 0 0 0 0 

Hans 5 6 9,1 15 4,9 14,7 

Karl 4,8 8 7,1 6,7 3,6 5,3 

Lars 0 2,5 17,0 16,4 9,8 17,3 

Mikael 11,8 15,5 15,3 12,4 13,8 5,3 

Petter 0,8 1 2 1,3 3,6 6,7 

Roger 3,2 3,5 0,9 4 6,7 6,7 

Stefan 0,2 0 5,3 3,1 3,1 1 , 3  

Sten - - 3,7 4,9 1 , 7  6 , 7  

antal lektioner 
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SKILLNADER MELLAN DE TRE FORMERNA FÖR 
INTERAKTIONER. 

Kruskal-Wallis en-vägs variansanalys, åk 7-9. 
Kritiskt område Hobs >6,0 (p<0,05, d.f. =2) 

Flickor Pojkar 
fy ke fv ke 

F-gruppen 
åk 7 9,5* 3,5 6,7* 0,5 

8 10,3* 11,1* 2,1 0,2 
9 2,5 2,6 1,7 1,5 

P-gruppen 
åk 7 4,4 1,2 3,1 0,7 

8 2,1 2,2 6,2* 4,8 
9 0,7 0,4 10,5* 11,3 

Vid tolk ningen av tabellen har jag använt både beräknings
underlaget, medelvärdena och själva beräkningen, som tydligt 
visar var de eventuella skillnaderna ligger. 
För F-gruppens flickor finns en signifikant skillnad mellan olika 
interaktionsformer i fysik i åk 7 och åk 8 samt i kem i i åk 8 . 
Skillnaden ligger i att fli ckorna kommenterar i my cket mindre 
utsträckning än de ställer och får frågor. Samma tendens finns i 
åk 7 och i åk 9 i bå da ämnena. Vi m åste dock komma ihåg att, 
liksom när det gäller frågor till lära ren, är det några få flickor som 
svarar för de flesta interaktionerna. 
Pojkarna i F- gruppen frågar läraren signifikant mindre än de 
deltar i övr iga interaktioner i fysik, åk 7. Samma slags tendens 
finns i fysik i åk 8 . I kemi är det mera jämnt mellan de olika 
formerna av interaktioner. I nian tenderar pojkarnas frågor till 
läraren i b åda ämnena vara färre än övriga interaktioner. 
I P-gruppen pratar eleverna mer allmänt rakt ut, men endast 
pojkarna kommenterar alltid i h ögre utsträckning än de talar efter 
att ha fått ordet. Skillnaden är signifikant i fysik i åk 8 och i bå de 
fysik och kemi i åk 9. Flickorna kommenterar mindre än de frågar i 
sjuan, medan de i åttan liksom pojkarna gör tvärtom. I nian är 
flickornas olika former av agerande ungefär lika stora. 
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ÅSIKTER VID SLUTET AV ÀK 7, VT 1986. 
Sammanställning av flickornas resp pojkarnas svar 
Antal svarande: 15 flickor, 14 pojkar 

Roligt Tråkigt "Så där" Svårt Minns 
inte 

Flick-
Pojk 

Flick-
Pojk 

Flick-
Pojk 

Flick-
Pojk 

Flick-
Pojk 

Smältning och stelning 9 - 8 0 - 0 4 - 5 ^ 1 - 0 1 - 1 

Angbildning och 
kondensation 

8 - 1 2 - 1 3 - 11 1 - 0 

"  0 - 0  
I 

1 - 2 

1 -3 Utvidgning genom värme 8 - 2 1 - 0 4 - 8 

1 - 0 

"  0 - 0  
I 

1 - 2 

1 -3 

Elektriska laddningar 8 - 8 3 - 1 3 - 6 4 - 0 

5 - 0 

1 - 1 . 

2 - 1 ~ Elektrisk spänning och 
ström 

4 - 9 3 - 1 4 - 4 

4 - 0 

5 - 0 

1 - 1 . 

2 - 1 ~ 

Elektriska kopplingar 6 - 11 2 - 1 6 - 3 4 - 2 0 - 0 

Elströmmens faror 8 - 7 2 - 1 3 - 7 1 - 0 1 - 0 

Mätövningar (jordens 
form) 

2 - 3 4 - 6 6 - 4 0 - 1 2 - 1 

Skala (jordens form) 3 - 1 4 - 5 5 - 7 2 - 0 1 - 1 

Jorden roterar, tid 5 - 2 1 - 6 6 - 5 2 - 2 2 - 1 

Rörelse av olika slag 4 - 3 3 - 3 4 - 7 1 - 2 3 - 1 

Hastighetsproblem 4 - 5 2 - 1 7 - 5 0 - 0 3 - 1 

Massa och densitet 4 - 3 6- 4 4 - 3 5 - 4 0 - 1 

Jordens dragningskraft 5 - 3 

4 - 5 

4 - 3 

~Ö~~2~ ~ 
4 - 8 

4 - 3  

3 - 2 

1 - 0 

1 - 1 

2 - 2  Fysik och trafik 

5 - 3 

4 - 5 

4 - 3 

~Ö~~2~ ~ 
4 - 8 

4 - 3  

3 - 2 

1 - 0 

1 - 1 

2 - 2  

Tryck 4-3 

D a t a  I  1 3 - 1 3  

1 - 1 

0 - 0  

8 - 8 

1 - 2  

3 - 2 

1 - 1 

1 - 1 

i 0 - 0  
j 

"Ledningsprovaren" [ 7-13 

Verktyg i 1-9 
i 

0 - 0 

7 - 1  

6 - 2 

4 - 3 

1 - 1  7  1 - 0  

0 - 0  i 2 - 2  
j 

"Kapsylöppnaren" 6 - 1 4 

10 - 3 

3 - 1 

T - 4 

4 - 0 

2 - 7  

2 - 0 

1 - 1  

0 - 1 

1 - 1 Att undersöka ämnen 

6 - 1 4 

10 - 3 

3 - 1 

T - 4 

4 - 0 

2 - 7  

2 - 0 

1 - 1  

0 - 1 

1 - 1 

Fysikaliska och kemiska 
förändringar 

8 - 6 

9 - 8 

4 - 3 

1 - 1 

1 - 6 

2 - 4 

2 - 2 

1 - 0 

1 - 1 

2 - 2  Kemiska reaktioner (ex 
förbränning) 

8 - 6 

9 - 8 

4 - 3 

1 - 1 

1 - 6 

2 - 4 

2 - 2 

1 - 0 

1 - 1 

2 - 2  

Försök med stålull och 
våg 

9 - 6 2 - 1 2 - 6 0 - 0 2 - 2 

Summa markeringar 157-158 57 - 50 97 - 129 43 - 22 32 - 27 

Andel av antalet möjliga 0,45-0,41 0,16-0,13 0,28-0,34 0,12-0,06 0,09-0,07 

markeringar 



Bilaga 19 

ÅSIKTER VID SLUTET AV ÅK 8, VT 1987 
Sammanställning av flickornas resp pojkarnas svar 
Antal svarande: 13 flickor (1 frånvarand e), 17 pojkar (1 frånvara nde) 

Roligt Tråkigt "Så där" Svårt Minns 
inte 

Flick-
Pojk 

Flick-
Pojk 

Flick-
Pojk 

Flick-
Pojk 

Flick-
Pojk 

Eliära 6 - 1 1  3 - 0  4 - 4  1 -2 0 - 1  

Magneter 11 -8 0 - 1  2 - 8  1 - 1 0 - 0  

Elektromagnetism 6 - 9  0 - 1  4 - 5  3 - 2  1 -0 

Elektrisk energi 4 - 1 0  2 - 1  7 - 5  1 - 1 0 - 1  

Hur ljud uppkommer 9 - 7  0 - 2  4 - 7  0 - 0  0 - 1  

Hur ljud sprids 6 - 6  2 - 4  6 - 4  0 - 0  0 - 2  

Ljusets allmänna egenskaper 9 - 4  0 - 6  3 - 7  4 - 4  1 -1 

Ljusets brytning 8 - 9  1 - 1 

0 - 4 

2 - 6  6 - 1  0 - 0  

Ljus om vågrörelse 8 - 6  

1 - 1 

0 - 4 3 - 3  0 - 3  2 - 1  

Syror 

Atomer och joner 

8 - 1 1  

7 - 0 

1 - 4 

'  2 - 1 0  
i 

4 - 2  

4 - 6  

1 -3 

3 -5 
I 

0 - 0  

Ö - 0 i 

Ämnen med basisk reaktion 6 - 2  1 - 7 

5 - 5  

6 - 7  

1 7 

0 - 3  

0 - 2  

0 - 0  i 
I 

Salter 7 - 3  

1 - 7 

5 - 5  

6 - 7  

1 7 

0 - 3  

0 - 2  0 - 3  i 

Viktiga födoämnen, kolhydrater 1 1 - 5  0 - 6  2 - 5  0 - 0  0 - 0  

Viktiga födoämnen, fetter 1 1 - 5  0 - 7  2 - 4  0- 1 0 - 1  

Viktiga födoämnen, protein 1 1  - 4  0 - 6  2 - 7  0 - 0  0 - 0  

Summa markeringar 128 -
100 

17 - 70 56 - 86 20 - 28 4 - 11 

Andel av antalet möjliga 

markeringar 

0,61 -0,37 0,08 - 0,26 0,27 - 0,32 0,08-0,10 0,02 - 0,04 Andel av antalet möjliga 

markeringar 

0,61 -0,37 0,08 - 0,26 0,27 - 0,32 



Bilaga 20 

ÅSIKTER VID SLUTET AV ÅK 9, VT 1988 
Sammanställning av flickornas resp pojkar nas svar 
Antal svarande: 15 flickor (1 frånvarand e), 14 pojkar (3 frånvarande) 

Roligt Tråkigt "Så där" Svårt Minns inte 

Flick-Pojk Flick-Pojk Flick- Pojk Flick-.Pojk Flick -Pojk 

Atomens byggnad 1 1  - 2  0 - 1  0 - 7  4 - 1  0 - 3  

Radioaktivitet 7 - 5  0 - 2  7 - 7  1 - 0 0 - 0  

Kärnenergi 3 - 2  3 - 4  7 - 6  2 - 1  2 - 1  

Mekanisk energi och värme 2 - 3  2 - 1  6 - 6  1 - 0 5 - 4  

Elektrisk energi och effekt 1 -5 3 - 1  6 - 5  3 - 1  3 - 2  

Vår energiförsörjning 1 -7 4 - 0  8 - 6  1 -0 2 - 3  

Solsystemet 

Stjärnor och galaxer 

3 - 1  Elektronik 0 - 7  2 - 1  7 - 3  Ï - 1 3 - 1  

Plaster 

Pappersmassa och papper j 

Tvål och tvättmedel 

" 3 - 7 1  3 - 4  7 - 5  

i 

2 - 2  1 - 1  I  
j 

Kemiska bindningar " 3 - 7 1  3 - 4  7 - 5  

i 

2 - 2  1 - 1  I  
j 

Periodiska systemet 4 - 2  1 - 5 7 - 6  1 - 0 3 - 1 

Elkemi 2 - 6  0 - 1  5 - 4  1 - 1 5 - 2  

Från malm till metall 6 - 6  2 - 3  6 - 3  

3 - 6  

0 - 1  

"0-0 

1 -1 

Vår livsmiljö 6 - 5  2 - 1  

6 - 3  

3 - 6  

0 - 1  

"0-0 2-.2 

Summa markeringar 46 - 51 ro
 

ro
 

ro
 

73 - 64 13 - 8 27 - 21 

Andel av antalet möjliga 0,27 - 0,30 0,12 - 0,14 0,41 - 0,38 0,07 - 0,05 0,15-0,12 

markeringar 
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