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Abstract 
 

I centrum för denna studie finns en önskan om att bidra till ett mer jämställt samhälle och en 

vidgad syn på maskulinitet. Ett flertal forskningsrapporter och utredningar har under de 

senaste åren pekat på det problematiska sambandet mellan en smal och stereotyp maskulinitet 

och skolframgång. Studiens utgångspunkt är att genus är något konstruerat. Det är de 

egenskaper, attribut och förväntningar som knyts till kön utan att det för den skull finns något 

logiskt samband. 

 

Skolans praktiska genusarbete är föremål för vår studie. Vi frågar oss om det praktiska 

genusarbetet bidrar till att vidga maskulinitetsbegreppet och därigenom i förlängningen även 

bidra till ett mer jämställt samhälle. Syftet med studien är därför att undersöka vilka 

meningsskapande beskrivningar, diskurser, om maskulinitet som artikuleras, fixeras och 

normaliseras i de givna dokumenten. Det empiriska materialet som ligger till grund för 

studien är ett urval av kommunala jämställdhetsdokument för skolorna i Halmstad kommun. 

De är alla dokument som på något sätt använts i det praktiska genusarbetet för en mer 

jämställd skola.  

 

R.W. Connells maskulinitetsteori om de multipla maskulinitetsidentiteterna har utgjort den 

genusteoretiska basen för vår uppsats då vi, liksom Connell, anser att maskulinitet inte är 

något enkelspårigt och på förhand givet. Även Marie Norbergs syn på maskulinitet har 

inspirerat vår studie. Den metod (och teori) som används för vår analys utgår från Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Mer specifikt är det hans tredimensionella analysmodell som har 

anammats och vidareutvecklats för att bättre passa vårt syfte. Metoden har en central roll för 

denna uppsats.   

 

Vad vi fann i vårt resultat är inte bara att en smal och stereotyp maskulinitet ständigt kopplas 

till kategorin pojkar i de analyserade dokumenten. Vi fann också att kategorin pojkar 

återkommande och frekvent återfinns i negativa sammanhang och i negativa berättelser.  

Vi ser framförallt två problem med det genusarbete som kommit till uttryck i de analyserade 

dokumenten. Det första är den stereotypa och smala maskulinitet kopplad till kategorin pojkar 

som artikuleras och som vi befarar, i praktiken, innebär att de politiskt fastslagna 

jämställdhetsmålen motverkas. Det andra problemet är att dokumenten, genom att de så 

tydligt uttrycker hur pojkar som kategori är, fokuserar på olikheter mellan könen och därmed 

bidrar till att förstärka den förmodade klyftan mellan dem.   

 
Keywords: Jämställdhet, Genus, Genuspedagogik, Maskulinitet, Kritisk diskursanalys.  
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Tack. 
 
Vår uppsats har utvecklats och växt fram med hjälp av många duktiga människor. Dessa har 

gett oss konstruktiva och ovärderliga synpunkter allteftersom arbetet tagit form. Det är till er 

vi nu vill rikta vårt tack. Utan er hjälp och ert stöd hade denna uppsats inte blivit vad den idag 

är. Vi vill tacka alla som på något sätt varit delaktiga i denna process, särskilt medstudenterna 

i vår handledningsgrupp. Ett speciellt tack till våra handledare Birgitta Svensson och Jan-Olof 

Johansson för mycket god handledning. Vi vill även tacka Marie Nordberg som i ett initialt 

skede gav oss inspiration och goda råd på vägen.  

 

/Pernilla & Elise  
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Del 1.  

INLEDNING 

 

Intresset för genusfrågor i allmänhet och maskulinitetsskapande i synnerhet har funnits hos 

oss under lång tid. Det har aktualiserats och befästs under vår lärarutbildning och i synnerhet 

genom vår verksamhetsförlagda utbildning på skolor i Halmstad kommun. Under samma 

tidsperiod har vi tagit del av ett flertal rapporter som belyser och problematiserar en smal och 

stereotyp definition av maskulinitet kopplad till kategorin pojkar. Dessa rapporter 

konkretiserar, inom respektive forskningsfält, konsekvenserna av en sådan begränsad 

definition och sätter denna i relation till exempel till skolframgångar, läsvanor och 

reproduktion av den komplementära könsförståelsen.  

 

Pojkar lyckas sämre än flickor i skolan. Det är i alla fall kontentan av den senaste tidens 

rapportering om skolprestationer från den svenska skolan. Vi ställer oss frågande till detta i 

många avseenden oproblematiserade samband mellan kön och prestation. Kan den 

generaliserade bilden av pojkar som kategori och ”pojkars könsproblematik” ha betydelse för 

hur de bemöts, positionerar sig och agerar/presterar i skolan? Är det möjligt att just dessa 

generaliseringar i slutändan bidrar till att låsa fast och reproducera den smala och stereotypa 

manlighet som man i samma rapporter och uttalanden vill komma åt? Kan det vara så att 

dagens genus- och jämställdhetsarbete, trots dess goda intentioner, många gånger genom ett 

dikotomiskt språk och praktik snarare befäster könsskillnader än luckrar upp dem? 

 

Vi anser att det är av stor relevans att vi, som blivande pedagoger, har ett medvetet och 

kritiskt förhållningssätt till hur skolan, genom sitt uppdrag som social och fostrande 

institution, i sin praktik konkretiserar, konstruerar och vidareför många av de 

normföreställningar som finns knutna till bland annat genuskonstruktion och genusordning. 

 

1.1 ETISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 

Denna uppsats är av sådan karaktär att djupare etiska dilemman inte aktualiseras. De 

dokument som vår analys grundar sig på är offentliga och inga enskilda individer pekas ut 
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eller är studieobjekt. Men då detta är en utvärdering av specifika kommunala projekt anser vi 

att det ligger i allmänt och pedagogiskt intresse att ange projekt och metod vid dess autentiska 

namn. Det är vår önskan att uppsatsen ska kunna användas inom kommunens praktiska 

genusarbete i framtiden.  

   

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

 

Vi är medvetna om att skolan inte är den enda, eller kanske inte ens den mest betydelsefulla, 

kontext i vilken genus skapas. Det är inte heller vår avsikt att ge en helhetsbild av 

genuskonstruktion, då varken ramverk eller utrymme tillåter detta. Dock är skolan, för oss 

som blivande pedagoger, den mest intressanta platsen för hur genus formas, produceras och 

reproduceras. Detta är också orsaken till vår medvetna begränsning av studiekontext. Vi har 

valt att utelämna faktorer som etnicitet, klass och sexualitet då vi anser att dessa inte har 

någon direkt relevans för givna frågeställningar och syfte. Vi är medvetna om den kritik som 

riktas mot en ensidig fokusering på kön i forskning kring genuskonstruktion men anser att vi 

kringgår denna kritik genom att vi diskuterar och problematiserar genus med utgångspunkt i 

nyare forskning. Vi menar dock att detta är faktorer som är medskapande i individers 

identitetsgörande. Genus existerar med andra ord inte som en separat ordning utan som en 

integrerad del. 

 

Frågan om vad som är ett socialt uttryck för manlighet och kvinnlighet och vad som är 

biologiskt har under mycket lång tid präglat både den akademiska och den allmänna debatten. 

Denna debatt är något vi valt att utesluta från vår uppsats eftersom vi utgår från 

utgångspunkten att genus är något konstruerat och att den biologiska delen är försumbar i 

detta sammanhang. Detta är också en utgångspunkt som vi delar med många andra som 

behandlar liknande frågor, till exempel, Nordberg, Connell och Hirdman.   

 

1.3 FÖRFÖRSTÅELSE 

 

Då vi själva är en del av samhället och själva formas av dess struktur har det många gånger 

varit en intellektuell utmaning att kunna se utanför densamma. Vi bär naturligtvis, genom vår 

uppväxt i det svenska samhället med oss en bild av hur världen fungerar. Det ger oss, efter att 
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vi lyft blicken bortom detta, en inblick och förförståelse om de mekanismer som konstruerar 

den västerländska genusordningen. Med detta säger vi dock ej att vi inte längre befinner oss 

och på många sätt är en del av densamma. Vi är alla styrda av de strukturer vi lever i och det 

styr också vår förståelse och vårt tänkande kring fenomen, begrepp och verkligheten. Dock 

tror vi att det finns en möjlighet att vidga vårt tänkande genom att kartlägga vad vi ”vet” och 

därigenom synliggöra de strukturer vi önskar tänka bortom och förändra.  

 

1.4 ARBETSFÖRDELNING 

 

Vi har valt att inte göra en uppdelning av arbetet och skrivandet gällande denna uppsats. För 

att skapa ett sammanhang och en helhet, vilket är särskilt viktigt i en diskursanalytisk studie, 

har vi därför tillsammans författat samtliga delar. Vi är därför lika ansvariga för alla delar av 

uppsatsen. Vi ser dessutom stora pedagogiska fördelar med att skriva tillsammans eftersom 

interaktionen i skapandet kan ge oss en än större kunskap än vi själva - individuellt -  kan 

tillägna oss.  
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Del 2.  

VARFÖR DET ÄR SÅ VIKTIGT 

2.1 TEORETISK BAKGRUND 

 

Rapportunderlag till rapport 287, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval (2006) 

från Skolverket, Mats Björnssons rapport publicerat av Myndigheten för skolutveckling, Kön 

och skolframgång tolkningar och perspektiv (2005) och Gunilla Molloys bok När pojkar läser 

och skriver (2007) presenterar alla en problematik relaterat till generaliserade och stereotypa 

beskrivningar av kategorin pojkar.  

 

Mats Björnssons analyserar i sin rapport sambandet mellan kön och skolresultat i 

grundskolan. Syftet är att undersöka vad resultatskillnaderna mellan kategorin flickor och 

kategorin pojkar beror på. Slutsatsen är att kön som faktor har en faktisk inverkan på 

studieresultatet och att pojkar som kategori generellt sett presterar sämre studieresultat än 

flickor som kategori. Björnsson menar att flickor som kategori har breddat sin könsidentitet 

och att förändringen kan ses som ett resultat av samhällets uppmuntran och uppmärksamhet. 

Pojkar som kategori har under samma period inte breddat sin könsidentitet med samma 

synbara resultat vilket resulterar i en snävare manlig diskurs. Björnsson sätter denna 

förändring och ickeförändring av könsidentitet i relation till skolframgång. Han menar utifrån 

denna slutsats att könsdifferensen i skolresultat måste tas på allvar samt att detta är en 

jämställdhets- och likvärdighetsfråga.
1
  

 

 Ulla Forsberg skriver i ”Maskuliniteter på spel” i rapportunderlaget till Könsskillnader i 

måluppfyllelse och utbildningsval att pojkar som kategori under det senaste decenniet 

tillkortakommit i utbildningssammanhang i förhållande till flickor som kategori. Detta är 

något som har uppmärksammats i såväl Sverige som andra delar av världen. 

Rapportunderlaget tillkom på begäran av Skolverket i syfte att undersöka vad konstruktion av 

maskulinitet kan betyda för pojkars skolarbete. Forsberg problematiserar, vad hon definierar 

som, den rådande manliga diskursen i skolan.  Hon drar slutsatsen att maskulinitet kopplat till 

skolframgång är komplext och består av många olika komponenter men att kön bör betraktas 

                                                 
1 Björnsson 2005 
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som ett av dessa. Med utgångspunkt från detta hävdar hon att det är av stor vikt att den 

manliga diskursen omdefinieras.
2
  

 

Birgitta Svensson beskriver i den första delen av Gör klassikern till din egen från 2008 den 

aktuella svenskdidaktiska diskussionen och belyser i denna att litteraturdidaktisk forskning i 

Sverige bland annat uppvisar en tydlig könsskillnad i avseende läsvanor. Konsekvenserna blir 

en könsspecifik läsning där pojkar som kategori läser mindre skönlitteratur än flickor som 

kategori.
3
 Detta är också något som Gunilla Molloy uppmärksammat i sin bok När pojkar 

läser och skriver. Hon problematiserar pojkar som kategori och pekar på den krackelerade 

bilden av en enhetlig maskulinitet vilket ger konsekvensen att man endast kan tala om ”some 

boys” istället för pojkar. Hon menar också att pojkar som kategori visst läser men att de ofta 

konsumerar texter som inte ryms inom det traditionella svenskämnet. Hon menar således att 

det inte finns ett specifikt uttryck för maskulinitet.
4
 Molloys stora förtjänst är synen på 

maskulinitet och ”some boys” där hon öppnar upp begreppet på ett, enligt oss, önskvärt sätt.  

Vi anser dock att hon i sin önskan om att finna en lösning till hur man ska kunna attrahera 

pojkar som kategori att läsa skönlitteratur tenderar att själv koppla pojkar som kategori till en 

smal och stereotyp maskulinitet.   

 

2.2.  SKOLPOLITISK BAKGRUND 

 

Den svenska jämställdhetspolitiken utgår från politiskt fastställda mål och kontrolleras av den 

statliga myndigheten Jämo. Jämo definierar jämställdhet som lika villkor för män och 

kvinnor. De övergripande politiska målen är att kvinnor och män ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv samt ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter 

inom livets alla områden. Utifrån dessa övergripande mål har fyra delmål definierats. Dessa 

är:  

 
  Jämn fördelning av makt och inflytande. 

 Ekonomisk jämställdhet. 

 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

                                                 
2 Forsberg 2006 
3 Svensson 2008 
4 Molloy 2007 
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 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.5  

 

Det offentliga skolväsendet i Sverige regleras av de läroplaner, nationella mål och riktlinjer 

som riksdag och regering fastställer. Enskilda kommuner avgör själva hur de inom dessa 

ramar väljer att bedriva den pedagogiska verksamheten. Hur arbetet utformas presenteras i 

den kommunala skolplanen. 

 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med  

grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 

 inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde  

och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar  

inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt  

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning  

och rasistiska beteenden.6 

 

Skolans uppgift är utifrån bland annat skollagen att främja jämställdhet mellan könen. Detta 

konkretiseras i läroplanerna för de olika skolformerna enligt följande: 

 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och  

förväntningar som ställspå dem bidrar till att forma flickors och pojkars 

 uppfattning om vad som är kvinnligtoch manligt. Förskolan skall  

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar  

skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla Förmågor 

 och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.7 

 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och  

möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan  

fördomar om vad som är manligt och kvinnligt.8 

 

Jämställdhet är ett centralt mål som ska genomsyra all undervisning. Hur enskilda kommuner, 

skolor och pedagoger iscensätter detta varierar naturligtvis men de skolpolitiska dokumenten 

definierar den politiskt beslutade utgångspunkten i förhållande till genus- och 

jämställdhetsarbete. Skolorna är således obligerade enligt lag att aktivt och medvetet följa 

politiskt definierade genusmål.  

 

I Halmstad kommun har man i Barn- och ungdomsplanen definierat riktningen för 

jämställdhetsarbetet enligt följande:  

 

 Vår vision (20). Barn och ungdomar skall ha ett jämställdhetstänkande byggt  

    på respekt för mäns och kvinnors lika värde och rätt till lika möjligheter.9 

                                                 
5 www.jamo.se (2008-04-01) 
6  Skollagen kap 1§2 
7 Lpfö 98 kap.1 
8 Lpo 94 kap.1 
9 Halmstads Kommuns barn och ungdomsplan 2002:8 
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I Kvalitetsredovisning läsåret 2006/2007 för Genuspedagoger (i Halmstad kommun) 

återspeglas de utgångspunkter som artikuleras i ovannämnd plan som prioriterade mål för 

lärande i 1-16-årsverksamheten. Redovisningen beskriver att personal ska se följande punkter 

ur ett genusperspektiv: 

 

 Barn och pedagoger arbetar i reflekterande miljöer, där språklig utveckling  

är en grundpelare.  

 Alla i verksamheten bidrar till att utveckla begreppen inflytande, delaktighet 

 och ansvar speglat mot våra styrdokument. 

 Vi tar våra utgångspunkter i barns erfarenheter och förutsättningar och bemöter  

dem utifrån det. Lärandet sker i ett socialt sammanhang där barn och pedagoger  

uppmuntras att lära av varandra och lära tillsammans10.  

Från och med 2008 blir det obligatoriskt med genusutbildning för samtliga skolledare inom 

förskola/grundskola i Halmstad kommun. 

Gymnasieskolorna i Halmstad kommun har genom BEST-projektet
11

 med start 2005 arbetat 

aktivt med bland annat genus- och jämställdhetsfrågor i vad kommunen anser vara en skiss 

för framtiden. Man har i samband med detta arbete pekat ut elva utredningsområden. 

Områdena är av varierande karaktär och syftar till att i likhet med projektet verka för bildning, 

entreprenörskap, samverkan och tillväxt. Genus- och jämställdhetsarbetet är genomgående 

men artikuleras tydligast och mest frekvent i utredningsområdet hälsa och välbefinnande.   

(…) Av detta kan vi dra slutsatsen att jämställdhetsfrågorna måste                            

uppmärksammas  och integreras i det dagliga arbetet.12 

 

Vi anser att läroplanens riktlinjer och Halmstad kommuns visioner kring genus- och 

jämställdhetsarbete, som bland annat iscensätts med genuspedagogernas verksamhet, BEST-

projektet och den obligatoriska skolledarutbildningen, bör betraktas som tydliga markörer för 

att detta är ett prioriterat och ej valbart arbetsområde för all skolverksamhet i kommunen.   

 

 

                                                 
10 Kvalitetsredovisning läsåret 2006/2007:5 
11 Projektet beskrivs närmare i del 5. Material.  
12 Elva utredningar – sammanfattningar och förslag 2005:9 



11 

 

Del 3  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Med utgångspunkt i ovannämnd problematik, där en begränsad maskulinitetskonstruktion 

kopplas till skolframgång, undrar vi hur det faktiska genusarbetet definieras och iscensätts i 

de kommunala dokument som återfinns hos genuspedagoger och i kommunala genusprojekt. 

Vi undrar också om dokumenten verkar för en omformulering av den normaliserade 

definitionen av maskulinitet eller inte. Diskursanalys är ett utmärkt verktyg för att undersöka 

detta eftersom denna metod möjliggör ett synliggörande av dolda och många gånger 

oreflekterade strukturer. 

 

Pedagogisk forskning kan bedrivas med fokus på individen, gruppen eller på samhälle. Vi 

avser i den föreliggande undersökningen att studera genus och genusarbete på strukturnivå. Vi 

anser att tidigare genusforskning i pedagogisk praktik ofta fokuserar på individ och 

gruppnivå. Det innebär att strukturnivån många gånger endast omnämns som bakgrund, i 

förlängningen problematiseras den dock inte som en möjlig orsaksförklaring. Vi anser att 

strukturnivå bör definieras som det ramverk inom vilket bestämda diskurser rör sig. Det är 

således detta ramverk som skapar möjligheter och begränsningar för vad som är möjligt, i 

detta fall kopplat till genus. Resonemanget kan synliggöras och förenklas genom följande 

liknelse: Ett hus består av flera rum. Man kan gå från rum till rum för att undersöka hur varje 

rum i huset ser ut men för att kunna se varför varje rum ser ut som det gör och hur allt hänger 

samman krävs en förståelse för husets uppbyggnad vilket kan tydliggöras genom en ritning.  

Ritningen ska i detta sammanhang vara en symbol för den strukturnivå vi ämnar belysa och 

synliggör den (genus)ordning som vi som människor måste förhålla oss till.  

 

Syftet är således att undersöka vilka meningsskapande beskrivningar, diskurser, om 

maskulinitet som artikuleras, fixeras och normaliseras i de givna dokumenten. För att kunna 

uppfylla vårt syfte frågar vi oss vilka maskuliniteter som artikuleras i givna dokument? Och 

syftar dokumentens innehåll till att skapa en förändring eller reproduktion av det maskulina 

diskursinnehållet?  
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Del 4.  

MASKULINITET, JÄMSTÄLLDHET OCH ANDRA 
CENTRALA BEGREPP 

 
Kön och genus. Begreppen genus och kön är två ofta debatterade och definierade begrepp. I 

vår definition av begreppen ges kön betydelsen av det biologiska könet medan genus ges 

betydelsen av det socialt och kulturellt konstruerade könet. Vi gör således en medveten och 

betydande skillnad på de båda begreppen. Dock måste vi reservera oss för att dessa begrepp 

kan användas på annat sätt i de texter vi analyserar och i de texter som återfinns i de bifogade 

bilagorna. Utifrån denna åtskillnad skapas också betydelsen i begreppet genusordning som 

innebär den strukturella ordningen som finns, exempelvis i skolor, på arbetsplatser och i 

hemmen, kopplat till genus.    

 

Traditionell maskulinitet och utvidgad maskulinitet. Med begreppet traditionell maskulinitet, 

som kan likställas med den maskulina diskursordningen, avser vi de egenskaper, attribut och 

förväntningar som knyts till manligt kön utan att det för den skull finns något logiskt 

samband. Det kan exempelvis innebära att samhället förväntar sig att pojkar som kategori 

slåss, är fysiskt aktiva, tävlingsinriktade, har svårt att prata om känslor och är mindre verbala 

än flickor som kategori. Bo Nilsson (2001) beskriver att den traditionella manligheten 

prioriterar kärnfamiljen, det heterosexuella parförhållandet och hårt fysiskt arbete. Det, som 

enligt Nilsson, kännetecknar manlighet är homofobi, ojämställdhet och rigida uppfattningar 

om världen.
13

 Enligt Michael Kimmel sammanfattas västvärdens föreställning om traditionell 

maskulinitet enligt följande: 

 

 Att inte vara kvinnlig. 

 Att vara en baddare. 

 Att vara som en stenstod, att inte visa känslor. 

 Att räcka ut en hjälpande hand och utkämpa alla sorters krig.
14

 

 

Begreppet utvidgad maskulinitet är till skillnad från traditionell maskulinitet ett öppet begrepp 

som inte låser pojkar som kategori till specifika rollegenskaper kopplat till kön. Pojkar som 

                                                 
13 Nilsson 2001:107 
14 Tallberg Broman 2002:90 
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kategori innebär som begrepp inte varje enskild pojke utan förekommer i sammanhang där 

pojkar blir en grupp och generaliseras till att inneha samma egenskaper. Samma definition har 

vi också av flickor som kategori.  

 

Jämställdhet. När vi använder oss av begreppet jämställdhet syftar vi till ett kvalitativt 

begrepp som innebär att alla människor ska ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter. Det innebär inte att alla människor är lika, snarare tvärtom. I en jämställd värld 

spelar det biologiska könet ingen roll.  

 

I den bästa av världar hade vi inte behövt kategorisera människor, egenskaper och handlingar 

utifrån begrepp som i värsta fall låser tanken och därmed också vår syn på världen. Men då 

syftet med vår studie bland annat är att delta i samtalet kring några av dessa kategoriserade 

fenomen finner vi ingen språklig väg att gå än att själva, till viss del och med stor försiktighet, 

använda oss av rådande terminologi.  
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Del 5.  

MATERIAL 

 

Vi har valt att genomföra en kritisk diskursanalys på material från genuspedagoger i Halmstad 

kommun samt det gymnasiala BEST-projektet som pågått i kommunens gymnasieskolor 

sedan 2005. Urvalet har delvis skett på grunden av att genuspedagogernas arbete samt 

ovannämnda projekt ger tydlig indikation om Halmstad kommuns riktning och 

förhållningssätt till genus och genusarbete i gymnasieskolor och förskolor. Anledningen till 

att grundskolorna i kommunen inte finns representerat i vårt empiriska material beror på 

avsaknad av dokument som mer specifikt tar upp, behandlar och definierar genus och 

genusarbete . Urvalet har även skett på grunden tillgänglighet. Dessa dokument är på grund av 

genuspedagogernas samt gymnasieskolornas geografiska närhet direkt tillgängliga och 

effektiviserar därför vårt arbete.  

 

BEST-projektet är ett kommunalt projekt för framtidens gymnasieskola. Det står för: 

Bildning, Entreprenörskap, Samverkan och Tillväxt. Syftet med projektet är: 

 

 Att ta fram förslag för att Halmstads gymnasieskola ska bli en  

hälsobefrämjande arbetsplats för både elever och personal. En  

arbetsplats där alla får möjlighet att lyckas.15 

 

 Hälsa, arbetsmiljö och lärande är ett av projektets tre prioriterade områden. Inom detta 

område har genus fått ett stort utrymme, framförallt i relation till hälsa. Projektet är under 

uppsatsens tillblivelse pågående med start våren 2005. Projektet ställer två utredande frågor 

kopplat till genus och jämställdhet: 

 

 Hur jämställdhetsfrågor ska integreras i skolans dagliga arbete samt vilka  

stödstrukturer som kan behövas.  

  Hur genusperspektivets betydelse och påverkan ska uppmärksammas.16  

 

Bakgrunden till att jämställdhet- och genusfrågor ses som ett högprioriterat område har sin 

utgångspunkt i utbildningsförvaltningens elevhälsobokslut.
17

 Det framkommer i detta att det 

                                                 
15 BESTprojekt - Delrapport 1. Hälsa, arbetsmiljö och lärande, 2006:2 
16 Ibid. 2006: 2 ff.  
17 Ibid 2006:4 
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inom Halmstad kommun finns betydande skillnader mellan flickors/kvinnors och 

pojkars/mäns hälsa. Resultatet visar att flickor/kvinnor som kategori i högre grad mår sämre 

än pojkar/män som kategori. Vi har valt att analysera dokumenten som finns tillgängliga från 

BEST-projektet eftersom de speglar gymnasieskolornas arbete med genus från och med 2005. 

 

Halmstad kommuns genusarbete riktat mot skolans verksamhet bedrivs genom två 

genuspedagoger. Deras uppdrag definieras som: 

 

 Genuspedagogerna skall arbeta skolområdesövergripande mot förskolan. 

 Genuspedagogerna skall medvetandegöra förskole- och ledningspersonal om  

       genus.  

 Genuspedagogerna skall stödja och stimulera pedagoger till att aktivt arbeta  

med genus och  jämställdhet i barngrupperna.  

 Genuspedagogerna skall inbjuda föräldragrupper till att diskutera och delta i  

       utvecklingsarbetet.  

 Genuspedagogerna skall erbjuda skolledarna utbildning i genusfrågor.
18

 

 

Då genuspedagogerna återfinns inom den offentliga skolverksamheten använder de sig av 

Yvonne Hirdmans teori om genusordning och definition av genus. Hirdman var med och 

utformade jämställdhetsavsnittet i den demokratiutredning som Sveriges riksdag beslutade om 

på 1990-talet. Genuspedagogerna anser dock inte att synen på genusteori i sig är centralt i 

deras arbete utan sätter måluppfyllelse i relation till läroplanen i fokus.
19

 

 

Ett av genuspedagogernas mål är att motverka traditionella könsmönster genom att förskolans 

personal tillsammans med barnen arbetar med kompensatorisk pedagogik i återkommande 

cykler.
20

   

Genuspedagogernas arbete ska leda och handleda genusarbetet på kommunala förskolor. Vi 

har fått tillgång till genuspedagogernas dokumenterade arbete och vi kommer att analysera en 

specifik arbetsbeskrivning. Den är utarbetad av genuspedagogerna i samarbete med personal 

på en förskola i Halmstad kommun. Då tillgången på dokumenterat material från 

genuspedagogerna visat sig vara mycket begränsat har vi valt att också använda oss av 

komplimenterande material som på olika sätt direkt är kopplat till genuspedagogernas 

praktiska arbete. Samma komplimenterande material visade sig också förekomma och till stor 

                                                 
18 www.utb.halmstad.se/adm/genuspedagoger/Vart_arbete/ (080414) 
19 Till skillnad från genuspedagogerna anser vi att det är av stor vikt att ha ett medvetet förhållningssätt och ett 

medvetet ställningstagande till genus och dess konstruktion eftersom genusarbete alltid i slutändan har sin grund 

i teorier.  Det genusarbete som bedrivs grundar sig därmed alltid direkt eller indirekt på genusteori. 
20 Kvalitetsredovisning läsåret 2006/2007 
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del ligga till grund för BEST-projektets genusarbete. Materialet återfinns inom ramen för 

Elfte steget som är ett metodologiskt inriktat material fokuserat på genusarbete, vilket i detta 

sammanhang inbegriper både föreläsningar, textmaterial och praktiska övningar. Vi kommer 

att använda oss av ett urval av det skriftbaserade materialet som finns tillgängligt.  

Elfte steget är en metod utvecklad av Charlotta John och Pamela von Sabljar som bland annat 

presenteras i boken Elfte Steget – vägen dit (2005). Metoden tillhandahåller praktisk 

genuspedagogik till förskolor, skolor och gymnasier. Målet med deras genusarbete är att 

medvetandegöra deltagarna i de olika projekten om flickors och pojkars villkor i skolan samt 

se sin egen del i skapandet av stereotypa genusmönster. Utbildningen önskar vara både en 

konkret metod, genom en mängd övningar och tips, samt en teoretisk bakgrund i vilket 

genusarbetet formas
21

.    

Metoden som presenteras i Elfte steget är indelad i tre steg: 

1. Det första steget handlar om att lära sig att se vad som händer i 

barngruppen/klassrummet och att se sin egen roll i det hela. Det sker bland annat 

genom litteraturstudier och observationstekniker.  

2. Andra steget tar upp hur man konkret kan göra för att bryta rådande mönster och 

strukturer kopplat till genus.  

3. Tredje steget går ut på att sprida vidare den kunskap och de metoder man tillägnat sig 

till andra inom verksamheten. För att göra detta upprättas och presenteras en 

pedagogisk handlingsplan som grundar sig på olika mätbara delmål (steg).
22

  

Elfte steget har direkt utformat material och tillvägagångssätt för BEST-projektets 

genussatsning. Det innebär att Elfte stegets metod och teoretiska utgångspunkt blir 

representativt för det genusarbete som bedrivs på gymnasieskolor i Halmstad kommun. 

Relationen mellan Elfte steget och genuspedagogernas arbete är inte lika tydligt men vi anser, 

trots detta, att det ändå bör ses som en tydlig indikation för den riktning och det mål som 

genuspedagogernas arbete syftar till. Denna slutsats har vi dragit med utgångspunkt i:  

                                                 
21 www.elftesteget.com (2008-04-01) 
22 www.elftesteget.com (2008-04-01) 
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 Genuspedagogerna ansvarar för den nu obligatoriska genusutbildningen för 

skolledare. Denna utbildning har utgångspunkt i Elfte steget och Charlotta John och 

Pamela von Sabljar har varit anlitade som föreläsare.  

 Genuspedagogerna använder i sitt praktiska arbete övningar hämtade från Elfte steget 

– vägen dit. 

 Under året 2007 har genuspedagogerna avslutat en fortbildning tillsammans med 

Elfte steget.
23

  

    

5.1 ETT URVAL 

 

De samlade materialet, utifrån vilka ett urval har skett, är Kvalitetsredovisning läsåret 

2006/2007 för Genuspedagoger från Barn- och utbildningsnämnden i Halmstad kommun, 

Hälsa, arbetsmiljö och lärande Delrapport 1, 2006-09-04. Delrapport 2, 2007-09-27, Elfte 

Stege t- vägen dit, material som Elfte steget använt i BEST-projektet och e-postkorrespondens 

med genuspedagogerna. Samtliga dokument har, i olika grad, relevans för vår studie men med 

hänsyn till utrymme, syfte och vald metod har vi valt de delar av dokumenten som bäst kan 

besvara vår frågeställning. De dokument som återfinns i BEST-projektet och förekommer i 

vår analys är: Fallbeskrivning 1, fallbeskrivning 2, fallbeskrivning 3
24

 och Övningen Heta 

stolen.
25

 Övningar från Elfte steget är valda med tanke på att de representerar det 

förhållningssätt som präglar metodbok samt ligger till grund för de utbildningar där Elfte 

steget återfinns. Utifrån detta har vi valt att analysera en inledande och beskrivande bild, 

Klassrumssituation
26

, samt ett avslutande rollspel, kallat Forumspel
27

. Vi anser att dessa 

övningar är representativa för metodboken och Elfte steget. Från genuspedagogerna har vi fått 

ta del av dokumentationen från jämställdhetsarbete på en förskola i Halmstad kommun, vi 

benämner detta som Praktiskt genusarbete
28

. Genuspedagogerna anser att detta är 

representativt för deras arbete.   

 

 

                                                 
23 Kvalitetsredovisning läsåret 2006/2007 
24 Fallbeskrivning 1, 2 & 3 återfinns i bilaga nr.4. 
25 Bilaga nr. 5. 
26 Bilaga nr.3. 
27 Bilaga nr.2. 
28 Bilaga nr.1. 
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5.2 MATERIALPOBLEMATIK 

 

Som vi tidigare nämnt har vi stött på svårigheter, främst i form av tunn dokumentation kring 

genusarbetet kopplat till genuspedagogernas verksamhetsområde. Det är främst utifrån 

frågorna vad och hur som det har varit svårt att få del av dokumentation. Vad detta beror på 

är självklart mycket svårt att svara på och faller utanför ramarna för detta examensarbete. Men 

i insamlingen av material har vi funnit en generell och återkommande svårighet med att 

tydligt och konkret definiera vad och hur genus- och jämställdhetsarbete är samt vad det 

grundar sig på. För att komplettera vårt material med vad man faktiskt gör i genusarbetet blev 

därför lösningen att söka externt material som direkt och indirekt är kopplat till det 

kommunala genusarbetet. Därför anser vi inte heller att bristen på, det i förhand tänkta, 

materialet utgör en svaghet för uppsatsen. Tvärtom har det under resans gång snarare, på 

grund av ett utökat material, gett en mer mångfasetterad och troligen en mer autentisk bild av 

det arbete vi önskar spegla.       
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Del 6.  

FORSKNINGSLÄGE 

 

Marie Nordberg är verksam vid Centrum för genusforskning/genusvetenskap, Karlstad 

universitet. 2005 publicerades hennes avhandling Jämställdhetens spjutspets. Nordberg är 

aktiv inom nordisk mansforskning och har publicerat artiklar i antologierna Sprickor i fasaden 

(2001), Manlighetens många ansikten (2003) och Män i rörelse (2007). Hon är dessutom 

redaktör för antologin Manlighet i fokus (2005). För närvarande arbetar hon i ett projekt med 

fokus på pojkar, maskulinitet och skola.  

 

I sin avhandling Jämställdhetens spjutspets (2005) avslutar Norberg med att efterfråga nya 

historier om manlighet. Detta är något som också artikuleras i Manlighet i fokus (2005) där 

Nordberg redan i inledningen sätter manlighet i relation till den genuspedagogik som ofta 

bedrivs i svenska skolor. Författarna i antologin uppmärksammar samtidigt den divergens 

som råder mellan den genusforskning som bedrivs idag och arbetet i skolan. Norbergs 

avhandling är ett bidrag till den kritiska mansforskningen.  

 

Syftet med avhandling Jämställdhetens spjutspets är att undersöka jämställdhetsdiskursen 

samt vilka begränsningar, villkor och möjligheter som är bundna till densamma och 

beteckningarna maskulinitet och femininitet. Hon önskar också studera vilka konsekvenser 

jämställdhetsdiskursen skapar på ett antal arbetsplatser genom att studera hur de upprepas, 

förskjuts och förenas med andra diskurser samt vilka arbetstagarpositioner och praktiker som 

då skapas. Nordbergs mål är att formulera en ny diskurs om män i kvinnoyrken vilket i 

förlängningen ska leda till att omforma den rådande jämställdhetsdebatten samt bidra till 

teoriutveckling inom den kritiska mansforskningen. Materialet som ligger till grund för 

undersökningen är främst intervjuer med män som befinner sig på arbetsplatser och i yrken 

som är starkt kvinnligt kodade. Exempel på detta är manliga sjuksköterskor, manlig 

barnomsorgspersonal samt manliga damfrisörer. I sin forskningsansats återfinns Nordberg i 

det som kallas translokala eller multilokala studier. Det innebär att hon undersöker och följer 

en företeelse genom nedslag i olika sammanhang. Hon intresserar sig för diskursflöden och de 

normer som upprepas, inte de enskilda individer som praktiserar, repeterar och lever dem. 

Avhandlingen behandlar således en strukturnivå snarare än en individnivå. Nordberg 
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använder sig av en poststrukturalistisk diskursanalys utarbetad av Laclau & Mouffe 

(1985/2001) med fokus på föränderliga identifikationer med ett antal föränderliga 

subjektspositioner. Nordbergs teoretiska utgångspunkt är poststrukturalistisk feministiskt 

vilket innebär att hon ser maskulinitet och femininitet som något som blir till genom 

upprepade praktiker. 

 

På de arbetsplatser som Nordberg undersökt har män ofta rekryterats för att verka som ett 

komplement till det feminina och det är också denna roll som de ofta intar. Resultatet 

indikerar, trots stora variationer, att män i kvinnligt starkt kodade yrken inte utmanar en 

könad arbetsfördelning. Studien visar att en könsbaserad arbetsfördelning snarare befästs än 

utmanas. När kön anses vara en viktig egenskap på arbetsplatsen, såsom manliga 

förskolelärare som förmodas kompensera någon brist på maskulinitet i verksamheten, 

aktiveras samtidigt könsgörande.    

 

Idéhistorikern Helena Hill studerar i sin doktorsavhandling Befria mannen! (2007) den 

svenska mansrörelsen som växte fram under 1970-talet. Hon tar sin utgångspunkt i begrepp 

som mjukisman och velourpappor. Syftet med avhandlingen är att med utgångspunkt i 1970- 

och det tidiga 1980-talets mansrörelse och dess idéer analysera varför mansrörelsen 

utvecklades i riktning mot att befria mannen från det rådande maskulinitetsidealet till att 

hävda rätten att vara ”man”. Hennes teoretiska utgångspunkt är poststrukturalistisk genusteori 

och metoden är en kvantitativ och kvalitativ analys av de dokument (debatter och artiklar) 

som får representera mansrollsdebatten vid den aktuella tidpunkten. Hills slutsatser är bland 

annat att mansrörelsen verkligen utmanade särskiljandet av könen och en heteronormativ 

sexualordning. Mansrörelsen tenderade att se på manlighet som något negativt och hotfullt 

och kvinnlighet som något positivt och idealiserat. Dock bidrog talet om mans- respektive 

kvinnoroller till att de komplementära könsrollerna i viss mån befästes. Vad Hill också 

kommer fram till är att när kritiken mot mansrörelsen tilltog och männen pekades ut som 

fjolliga, feminina och omanliga, togs initiativ till att återupprätta könens polariserade och 

tydligt åtskilda roller. Genusordningen omformulerades igen till det heteronormativa idealet.   

 

Ann-Sofie Holm studerar i sin avhandling Relationer i skolan (2008) feminiteter och 

maskuliniteter i år 9. Studien är baserad på observationer och intervjuer i två niondeklasser, 

den ena befinner sig på en mindre ort och den andra i en större stad. Utgångspunkten för 

avhandlingen är ett intresse för hur kön konstrueras i relation till lärare, kamrater och skolans 
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rådande normer. Holms syfte är att genom observationer och intervjuer studera feminiteter 

och maskuliniteter så som de framträder i de två skolkontexterna. Metoden som används är att 

studera både tal och praktik för att tillägna sig en så helhetstäckande bild som möjligt. Holms 

teoretiska utgångspunkt är framförallt Connells maskulinitetsteori om de flertalet, vid samma 

tidpunkt existerande, maskuliniteterna. Holm utvidgar också detta till att gälla feminiteter. 

Resultatet som framträder är att det övergripande och till stor del var samma normer som 

uttrycktes för både pojkar och flickor, i alla fall gällande popularitet och status. Holm pekar i 

detta avseende också mot betoning av likhet mellan könen, istället för skillnader. Maskulinitet 

och femininitet är här inte en fråga om skilda domäner utan om en förskjutning. Dock finner 

Holm att man på skolorna befäster maskulinitet som norm. Det finns också en lokal variation 

mellan ”könsskapande” på de olika skolorna som hon direkt kopplar till de lokala villkoren på 

respektive skola.    

 

Robert W. Connell är en ofta refererad till och internationellt erkänd auktoritet inom 

maskulinitetsforskning. I sin artikel ”Att undervisa pojkar” (2005) belyser han 

genusrelaterade problem i skolan kopplade till pojkar. Han exemplifierar problematiken 

genom disciplin, läs- och skrivresultat samt bristen på manliga pedagoger men anser också att 

detta inte är en ny problematik. Artikelns syfte är att erbjuda ett ramverk för 

maskulinitetsskapande med fokus på genus och undervisning. Artikeln består av tre delar där 

Connell i den första önskar sammanfatta forskningsläget i det aktuella ämnet. Han skiljer i 

detta arbete på skolan som agent i maskulinitetsgörandet och på elevers 

agentskapskonstruktion. I andra delen undersöker Connell logiken i några genus- och 

jämställdhetspedagogiska projekt. I den tredje delen går han avslutningsvis återigen in i 

debatten om pojkars skolproblematik. Connell menar att skolan genom sitt uppdrag främst 

påverkar maskulinitetsgörandet på ett oreflekterat och outvecklat sätt. Med detta som 

utgångspunkt anser Connell att skolan och enskilda lärare har ett viktigt uppdrag i att 

uppmärksamma maskulinitetsfrågor och sin egen roll i elevers maskulinitetsskapande. Om 

skolan medvetet jobbar med genus- och maskulinitetsproblematik med fokus på möjlig 

förändring anser Connell att skolan kan bidra till en framtid med rättvisare könsrelationer.   

 

När vi orienterat oss i tidigare forskning kring genus och skola har vi mött en uppsjö av 

forskningsrapporter som behandlar genus i pedagogiken med utgångspunkt i tvåköns-

modellen. Exempel på detta är Holms studie om feminiteter och maskuliniteter i år 9. Trots att 

Holm rör sig inom tvåkönsmodellen anser vi att studien är viktig då denna pekar på att 
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egenskaper knutna till kön till stor del skapas genom den kontext i vilken individen befinner 

sig i. Holms resultat visar att genus är något som ständigt formas och omformas och kan 

därför inte betraktas och definieras som ett statiskt tillstånd. Genom att Holm förbiser de 

bakomliggande faktorerna i relation till vilka genusskapande sker, saknar hennes slutliga 

resultat den djupare problematisering samt medvetenhet av genuskonstruktion som, enligt vår 

mening, är nödvändig för att föra genusarbetet framåt. Behovet av ett medvetet 

förhållningssätt till skolans agentskap i elevers genuskonstruktion är något som Connell 

understryker i sin artikel. Connells förtjänst är att han, i motsats till Holm, lyckas med att inte 

bara konstatera ett tillstånd i skolans genusproblematik utan också identifierar en del av 

grundproblematiken och utifrån detta visar på lösningar och vägar framåt.    

 

Vi anser att Hill, i sin studie om mansrörelsens förändring, bidrar med ett viktigt perspektiv, 

nämligen att maskulinitetsgörandet inte är något statiskt utan går att förändra. Hon påpekar 

dock att denna förändring många gånger möter ett massivt motstånd, inte minst från män 

själva. Hills studie lyfter i likhet med Nordbergs fram och uppmärksammar en utvidgad 

maskulinitetsnorm som vi anser är avgörande för möjligheten att berätta nya historier om vad 

manlighet, kopplat till kategorin pojkar, är och har möjlighet att vara. Därmed inte sagt att 

detta är ett lätt arbete. Som både Nordberg och Hill betonar möter också detta på motstånd 

framförallt genom en konsekvent, och i många fall omedveten, genusindelning efter kön.  

  

Den studie som vi funnit mest givande är Marie Nordbergs Jämställdhetens spjutspets i vilken 

hon problematiserar tvåkönsmodellen. Nordberg har, trots att skolan inte är hennes främsta 

studieobjekt, genom sina diskussioner kring vikten av nya berättelser om pojkar haft stor 

betydelse i utformandet av vårt examensarbete.   
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Del 7.  

TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

7.1 SOCIALKONSTRUKTION 

 

Vårt examensarbete har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Det innebär att vår syn på 

språk, som socialt och kulturellt betydelsefull handling, utgår från poststrukturalistisk 

språkteori. Vi använder oss också av ett vidgat textbegrepp där text och bild likställs och läses 

på samma sätt
29

. 

 

Socialkonstruktivism utgör inte ett enhetligt angreppssätt, det är snarare att betrakta som en 

beteckning för ett brett fält av teorier om kultur och samhälle. Vivian Burr definierar i boken 

Social Constructionism (2003) fyra premisser som binder samman fältet: 

  

1. Ett kritiskt förhållningssätt till självklar kunskap och objektiv sanning. 

2. Kunskap är alltid historiskt och kulturellt specifik samt förankrad och i förlängningen 

också en produkt av detsamma. 

3. Kunskap upprätthålls av sociala processer. Vår uppfattning av världen både skapas 

och upprätthålls i sociala processer samt i interaktionen mellan människor.   

4. Kunskap är kopplad till social handling i vilket den sociala konstruktionen av vad 

kunskap och sanning är får konkreta sociala konsekvenser. Det sker genom att dessa 

definierar vad som är möjligt och inte
30

. 

 

Premisser bidrar till att fältet intar en icke- essentialistisk hållning vilket ofta innebär, och så 

även i vår studie, att forskning inom ramen för ett socialkonstruktionistiskt perspektiv främst 

intresserar sig för hur saker och ting görs snarare än hur de är med utgångspunkt i tanken att 

den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt. Mer konkret innebär det att vi i vår 

studie primärt intresserar oss för hur maskulinitet kopplas till kategorin pojkar i de utvalda 

dokumenten då maskulinitet i sig inte är något givet. 

                                                 
29 Burr 2003:2 f. 
30 Ibid 2003:2 ff 
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7.2 DISKURSANALYS 

 

Gemensamt och återkommande för diskursanalys är att språk och text, oavsett om det är 

bilder eller skriven/talad text, är i fokus samt att det finns ett bestämt och återkommande sätt 

att se på språk och språkanvändning. Språkliga beteckningar är aldrig neutrala. De skapar och 

möjliggör bland annat vår förståelse om världen, vår identitet och vår könsbeteckning. 

Språket återger således inte bara verkligheten utan bidrar också till att forma den
31

. 

 

Diskurs är ett viktigt och centralt begrepp för denna studie, det utgör också själva grunden för 

diskursanalys. Beroende av sammanhang kan diskursbegreppet och dess betydelse förändras 

och ges olika innebörder men det kan generellt förklaras som ett specifikt ramverk som 

bestämmer vad som är möjligt att tala om och inte. Ramverket begränsar härigenom vårt sätt 

att förstå världen och våra föreställningar om vad som kan anses som möjligt i relation till ett 

givet ämne.
32

 Diskurser bidrar därför till att skapa de subjekt vi är och de objekt vi kan veta 

någonting om. Det medför att identiteter betraktas som något som är diskursivt konstruerade 

vilket i sin tur innebär att identiteter ständigt är i förändring och aldrig på förhand givna en 

specifik betydelse. 

 

Ett diskursanalytiskt angreppssätt består av både teoretiska och metodiska verktyg där teori 

och metod är tätt sammanlänkade med varandra
33

. Diskursanalys är inte en enhetlig metod 

utan består av en mängd olika riktningar som alla, mer eller mindre, bygger på 

poststrukturalistisk språkteori. En central del i det poststrukturalistiska perspektivet är språket 

och dess betydelse. Riktningen är en reaktion på och en utveckling av strukturalismen så som 

den utvecklades av Saussure. Han menade, i motsats till poststrukturalismen, att språket var 

ett stängt system som bestod av nivåerna langue
34

 och parole
35

. Poststrukturalismen anser 

istället att det är i den konkreta användningen av språket som strukturen skapas, reproduceras 

och förändras. Språket ska således inte ses som en reflekterande spegel utan snarare som den 

skärningspunkt där de två nivåerna, langue och parole, sammanstrålar
36

.   

 

                                                 
31 Bergström & Boréus 2005:305 ff. Lindgren 2005:124 ff. 
32 Winther-Jørgensen & Phillips 2000:7 f. 
33 Ibid. 2000:10 
34 Språkets fasta och oföränderliga struktur, dvs. språksystem. 
35 Det konkreta språkbruket, dvs. språkbruk. 
36 Lindgren 2005:73 f., Winther-Jørgensen & Phillips 2000:16 f 
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Foucault är den person som de flesta diskursanalysiska riktningar på något sätt förhåller sig 

till
37

. Foucault sätter makten i centrum för sina teorier och han anser att makt och kunskap 

förenas i diskurser. Makten är därför föränderlig och återfinns i de dominerande och 

normativa diskurserna.
 
Det innebär att alla människor, mer eller mindre, producerar makten 

genom sina handlingar. Diskurser fungerar utifrån detta resonemang genom maktrelationer, 

då den skapar subjektspositioner som styr subjektets handlingsmöjligheter. Det innebär också 

att makt inte enbart går att förstå i negativa termer som förbud utan också i positiva i form av 

möjligheter
38

. Mer konkret innebär det att det inte är möjligt för vem som helst att säga eller 

göra vad som helst. Det är till exempel ovanligt att pojkar/män klär sig i klänning och leker 

med barbiedockor. Detta är något som även Ambjörnsson i avhandlingen I en klass för sig 

(2003) påpekar när hon diskuterar kring begreppet normalitet. Ambjörnsson menar att 

normalitet uppstår i relation till den vardagskontext som man befinner sig i. Vad som är 

normalt blir således en maktfaktor eftersom det ständigt präglar identitetskapande och 

beteende i det vardagliga livet.
39

   

 

Foucault (1978) menar att sexualitetsdiskursen är en diskurs som införlivar tankar och makt i 

västvärlden och den är på grund av detta en viktig del av samhället i allmänhet och för 

maskulinitetsbilden i synnerhet. Parallellt med makt återfinns därför också sexualiteten i 

centrum för Foucaults diskursanalys.
40

   

 

Diskurser är ordnade efter en bestämd hierarki och genom att vissa upprepas oftare än andra 

fixeras dessa och normaliseras. Det är bland annat det som har skett när den traditionella 

maskulinitetsdiskursen kopplat till kategorin pojkar normaliserat och fixerats till vad de är 

idag. Genom detta skapas ett dominansförhållande, en hegemoni. Dominansförhållanden kan 

skapas både genom att en viss förståelse fixeras men också genom den praktik i vilket detta 

sker.
41

 Fixering av begrepp innebär alltid att andra möjliga betydelser utesluts. 

Hegemonibegreppet utgår från Gramscis resonemang om dominansförhållanden. Han menar 

att dominansförhållanden alltid ger vissa individer fördelar gentemot andra individer samt att 

dominansförhållanden vidmaktshålls genom att dess föreställning blir till en självklar och 

                                                 
37 Winther- Jørgensen & Phillips 2000:19f. 
38 Björnsson & Palmblad 2007:71f., Winther-Jørgensen & Phillips 2000:19 f. 
39 Ambjörnsson 2003:23 
40 Foucault 1978 
41 Nordberg 2005:18 f., Lindgren 2005:165 ff. 
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osynlig del av det vardagliga livet.
42

 Exempel på historiskt uppkomna normaliseringar är 

bland annat könsordningen och våra förstålelser om vad som anses vara manligt och 

kvinnligt. Hegemonier är dock alltid föränderliga och ofullständiga. Språket kan alltid genom 

sin rörlighet skapa nya normaliseringar och betydelser som ger upphov till mot- hegemonier. 

Exempel på detta är den mansrörelse som Hill beskriver i Befria mannen!.  

 

Syftet med ett diskursanalytiskt angreppssätt är att studera vad texten gör och hur detta görs 

för att senare visa hur specifika utsagor skapas, artikuleras och fixeras. Man är således 

intresserad av vilka villkor och förutsättningar som specifika utsagor existerar genom och som 

också definierar vad som är möjligt att uttala och inte.
 43

 

 

7.3 KRITISK DISKURSANALYS                                                                                                                  

 

Den diskursanalys som vi har valt att använda oss av i denna studie återfinns inom riktningen 

kritisk diskursanalys. Det som skiljer kritisk diskursanalys från andra riktningar inom 

diskursanalysen är, enligt Winther-Jørgensen & Phillips, främst fem utgångspunkter:  

 Diskursiva praktiker uppfattas som en form av social praktik som bidrar till att 

konstituera den sociala världen och såldes också sociala identiteter och relationer.                                                                                                                                                                                                 

 Diskurs är både konstituerande och konstituerad. 

 Språkbruk analyseras systematiskt.  

 Diskurs har ideologiska funktioner och följder.  

 Riktningen är kritisk och dess forskning syftar till att påvisa hur diskursiva praktiker 

upprätthåller maktförhållanden.
44

  

Kritisk diskursanalys tar bland annat avstånd från Foucaults monologism som innebär att 

endast en kunskapsregim existerar under varje historisk period. Riktningar inom den kritiska 

diskursanalysen anser istället att skilda diskurser existerar parallellt och kämpar med varandra 

om rätten att definiera sanningen.
45

Det innebär, mer konkret, att samma tecken kan få olika 

betydelser och verkningar beroende av det diskursiva sammanhanget som det återfinns i.  

                                                 
42 Lindgren 2005:168 f., Fairclough 1992:92 f. 
43 Winther-Jørgensen & Phillips 2000:7 ff. 
44 Ibid. 2000:67 ff. 
45 Ibid. 2000:20 
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Inom den kritiska diskursanalysen finns det i sin tur olika riktningar, vi kommer i detta 

sammanhang att utgå från Faricloughs kritiska diskursanalys eftersom vi anser att den passar 

väl in på vår undersökning då den kan användas i kampen för social förändring.
46

 Vi kan med 

utgångspunkt från den undersöka vilken diskurs som fixeras och normaliseras, eller om den 

förändras. Den kritiska diskursanalysen är, enligt vår mening, det bästa verktyget för att 

uppfylla vårt syfte. 

 

7.4 FAIRCLOUGHS KRITISKA DISKURSANALYS 

 

Som vi tidigare nämnt kan begreppet diskurs ha olika betydelser i olika sammanhang. 

Fairclough definierar och använder begreppet diskurs på två olika sätt. Han definierar det dels 

som språkbruk såsom socialpraktik
47

 och därigenom finns satsen ”diskurs är både 

konstituerande och konstituerad”. Det innebär att diskurser står i ett dialektiskt förhållande till 

andra sociala dimensioner och därigenom skapar objekt, kunskap och sociala identiteter 

samtidigt som de formas av andra sociala strukturer och icke-diskursiva områden. Fairclough 

definierar det också som en bestämd diskurs, ett ramverk som ger betydelse åt upplevelser 

utifrån ett bestämt perspektiv, det vill säga diskurser som kan skiljas från andra diskurser, 

exempelvis maskulinitetsdiskurser.
48

  

 

Discourse is a practice not just of representing the world, but of   

signifying the world, constituting and constructing the world in meaning.49   

 

Fairclough skiljer, i motsats till andra diskursanalytiska riktningar, på diskursiva och 

ickediskursiva element. Exempel på ickediskursiva element är den fysiska praktik som ingår i 

byggandet av en väg medan själva planeringen av vägbygget primärt är diskursivt
50

. Kritik 

riktad mot denna uppdelning presenteras bland annat av Winther Jørgensen & Phillips (2001). 

De menar att skiljelinjen mellan det som definieras som diskursivt och ickediskursivt många 

gånger är vag. En annan problemtik är svårigheten att mer konkret och utifrån frågorna var 

                                                 
46 Ibid. 2000:70 
47 Winther-Jørgensen & Phillips 2000:72  
48 Ibid 2000:71, Fairclough 1992:63 f. 
49 Fairclough 1992:64 
50 Ibid. 1992:66 
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och hur hantera dialektiken mellan de två kategorierna. Det är således svårt att se vad som 

påverkar vad samt var detta sker.   

 

Fairclough menar, i likhet med Gramsci, att relationer mellan diskurs och samhälle är en 

faktor som säkrar makt och hegemoni. Det sker genom att diskursiva praktiker bidrar till att 

fixera och reproducera ojämlika maktförhållanden. Enligt Fairclough erbjuder hegemoni-

begreppet en möjligt att analysera hur diskursiv praktik återfinns i en större social praktik, där 

även maktrelationer ingår.
51

 

  

Ett annat centralt begrepp i Faircloughs är ideologi. Enligt Fairclough är ideologi en konkret 

åsikt som ofta förekommer som underliggande antaganden i texter. Dessa bidrar till att skapa 

eller upprätthålla ojämlika maktförhållanden.
52

 Vi kommer dock inte presentera och återge 

begreppet närmare eftersom att vi inte ger det något utrymme i vår analys. 

 

7.5 FAIRLOCUGHS TREDIMENSIONELLA MODELL 

 

Enligt Faircloughs modell för diskursanalys finns det två analytiska dimensioner, språkbruk 

och diskursordning.
53

                                                                                                                 

Språkbruk är den kommunikativa händelsen och är i detta sammanhang olika kommunala 

”jämställdhetsdokument”. Varje enskilt fall av språkbruk är en kommunikativ händelse som 

bygger på tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik
54

.                                                                                                        

Diskursordning är summan av de diskurstyper, diskurser och genrer
55

, som används inom en 

social institution eller social domän. Det kan i detta fall definieras som diskursordningen i 

Halmstads kommuns ”jämställdhetsdokument”. Ett annat centralt begrepp är diskursiva 

praktiker som åsyftar det sammanhang där tal och skrift produceras och konsumeras/tolkas. 

Det definieras i detta fall som det produktionsförhållande, den mikrokontext, som 

                                                 
51 Fairclough 1992:92 f. 
52 Fairclough 1992:87 f., Lindgren 2005:135 
53 Fairclough 1992: 72ff.,Winther-Jørgensen & Phillips 2000:73 
54 Fairclough 1992:72ff., Winther-Jørgensen & Phillips 2000:74 
55 Med genre avses den definition som Kress presenterar i Genre as Social Process. Definition av begreppet går 

att likna vid en bro som binder samman diskursanalytiska riktningar och sytematisk funktionell lingvistik (SFL).  

Mer konkret innebär det att: “ Språk alltid förekommer som text, och som text, uppstår det i en ofrånkomlig och 

specifik genreform. Den specifika genreformen uppstår i händelser av sociala handlingar i specifika sociala 

situationer.” (vår översättning.) 1993:36  
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”jämställdhetsdokumenten” skapas utifrån. Dokumenten produceras genom att diskurstyper, 

diskurser och genrer, används på bestämda sätt. Diskurstyper både skapar och skapas genom 

den sociala praktiken som i detta sammanhang definieras som den makrokontext som 

studieobjekten återfinns i.
56

  

 

Faircloughs analysmodell utgör en analytisk ram där de tre dimensionerna: text, diskursiv 

praktik och social praktik knytas samman i en konkret diskursanalys av en kommunikativ 

händelse.
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur:1 

 

 

Figur.1 Faircloughs tredimensionella modell58  

 

Förhållandet mellan den kommunikativa händelsen, ”jämställdhetsdokumenten”, och 

diskursordningen är dialektiska. Det innebära att ”jämställdhetsdokumenten” dels kan bygga 

vidare på och reproducera en given diskurs kopplat till kategorin pojkar och därmed också 

fixera ett dominansförhållande, en hegemoni. ”Jämställdhetsdokumenten” har även, utifrån 

samma princip, möjlighet att omforma densamma.  

 

Vilka genrer och diskurser som är möjliga att använda styrs av diskursordningen. Det innebär 

att ”jämställdhetsdokumenten” är bundna till ett antal specifika genrer och diskurser som 

återfinns i mikrokontexten. För att kunna förändra diskursordningen krävs att det införs 

diskurser och genrer som tillhör en annan diskursordning. Ett exempel på detta är diskurserna 

velourpappan och mjukismannen som presenteras i Hills studie. Dessa tog avstånd från den 

                                                 
56 Fairclough1992:62 ff., Winther-Jørgensen & Phillips 2000:72 ff. 
57 Fairclough1992:62 ff., Winther-Jørgensen & Phillips 2000:74 
58 Fairclough  1992:73 
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hegemoniska normen om maskulinitet och införde på detta vis nya diskurser om maskulinitet 

hämtade från den traditionellt kvinnliga diskursordningen.  

 

Fairclough (1992) använder termen intertextualitet
59

 som en generell term för att visa på de 

olika sätt som en specifik text relaterar till andra texter. Definition är mycket bred och 

Fariclough delar upp den i två kategorier: ” manifest intertextualitet” och ”interdiskursivitet”. 

Manifest intertextualitet är Fairlcoughs term för de delar av en text som går att spåra till en 

verklig källa i en annan text. Det inkluderar parafrasering, kopiering och citat men även andra 

sätt varpå en text kan genljuda i en annan, exempelvis ironi. Denna form av intertextualitet 

förekommer inte i alla texter. Interdiskursivitet är Faircloughs term för ” intertextual relations 

to conventions”.
60

 Det är i motsats till intertextualitet inte möjligt att direkt spåra påverkan 

från en annan text. Det går istället i den nya texten att känna igen abstrakta texttyper och/eller 

olika konventioner som till exempel bestämda språkliga mönster/diskurser/hegemonier. Hög 

interdiskursivitet indikerar förändring och innebär att gränserna såväl inom som mellan 

diskursordningar förändras.
61

 

 

The relationship between intertextuality and hegemony is important. The  

concept of intertexuality points to the productivity of texts, to how texts  

can transform prior texts and restructure existing conventions (genres,  

discourses) to generate new ones.62  
 

7.6 GENUSTEORI 

 

De skolpolitiska riktlinjerna gällande jämställdhet i allmänhet och genuspedagogernas arbete i 

synnerhet har Yvonne Hirdmans genusteori som teoretisk utgångspunkt. Hirdman utgår i sin 

bok Genus – om det stabilas föränderliga former från att kvinnor är i underordningen vilket 

hon också förklarar genom ett flertal utgångspunkter. 

 

Hirdman presenterar principer som ligger till grund för den rådande genusordning som 

återfinns runt om i världen och som bygger på en maskulint institutionaliserad överordning 

och femininitetens konsekventa underordning. Den starkaste av dessa principer är enligt 

                                                 
59 Begreppet intertextualitet används i olika sammanhang och med olika betydelser. Begreppet myntades av 

Kristeva 1966. 
60 Fairclough1992:104 
61 Ibid. 1992:101 ff. 
62 Ibid 1992:102 
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Hirdman isärhållandets princip, vilket innebär att mannen inte är kvinna och att detta är det 

främsta tecknet på maskulinitet.
63

 Isärhållandets princip bygger på dikotomier, det vill säga 

motsatspar. Exempel på klassiska motsatspar är svart – vitt, gott – ont och man – kvinna. 

Detta synsätt leder till att män och kvinnor är varandras motsatser.
64

 Hirdman menar att man 

tydligt kan se ett konsekvent och konstant isärhållande av könen på grund av den 

genusstruktur eller genusordning som råder, nämligen att mannen är normbäraren. Detta, 

påpekar Hirdman är något som framförallt kan utläsas i genusarbetsdelningen, då yrken och 

praktiker delas in i kön/genus och att detta mönster ständigt upprepas då nya yrken skapas. 

Isärhållande är därmed något som ständigt formar vår verklighet. Det är även något som vi 

utgår från när vi handlar.
65

       

 

Princip nummer två, som Hirdman identifierar när det gäller maskulin överordning och 

feminin underordning, gäller föraktet för det feminina, det kvinnliga och för kvinnan. 

Hirdman menar att isärhållandet bygger på föraktet, att ingen man vill vara en kvinna och att 

kvinnliga egenskaper är både löjligare och mindre värda än de manliga. Exempelvis är det 

legitimt, och till och med eftersträvansbart, för en kvinna att utföra traditionellt manligt 

kodade uppgifter och anta traditionellt manligt kodade egenskaper. Så är dock inte fallet med 

män. Hirdman beskriver det såhär: 

 

Kraften i denna enkla genuslogik som ligger under här gör att man skulle 

kunna formulera en nästan lagliknande sats för arbetsbyte: där män går  

över till kvinnoområden och gör kvinnosaker, måste dessa områden och  

saker förändras, men där en kvinna går in på manliga områden och gör  

karlasaker, måste hon förändras. Hon som sig i leken ger, hon får leken tåla.66 

 

Vi ställer oss kritiska till flera delar av Hirdmans genusteori. Vår kritik består främst i att 

teorin inte problematiserar hur manligt och kvinnligt framställs i densamma utan bara 

konstaterar ett tillstånd. Vi anser att Hirdman till stor del låser fast könsrollerna genom sitt 

sätt att benämna dem (se Nordbergs kritik av Connell i maskulinitetsteori). Hon ger en statisk 

bild av de båda könen/genus och därmed litet utrymme för tolkning eller olika sorters bilder 

(diskurser) av maskuliniteter och feminiteter. Detta, anser vi, borde motverka det syfte hon 

har av att luckra upp genusordningen eftersom de rollbeskrivningar hon beskriver är 

schablonmässiga och statiska. Vi anser också att det i Hirdmans text sker en oreflekterad 

                                                 
63 Hirdman 2001:65 f. 
64 Ibid 2001: 72, Lenz Taguchi, H. 2004:30 f. 
65 Hirdman 2001:65 ff.  
66 Ibid 2001:67. 
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skuldbeläggning av maskuliniteten vilket varken förklaras eller leder till en lösning. Vi 

kommer därför inte att använda oss av Hirdmans teori i analysen av vårt resultat. Anledningen 

till att hennes teorier presenteras och kommenteras beror på dess tydliga relevans och 

grundläggande funktion i utformandet för de dokument vi ämnar analyserar.   

7.7 MASKULINITETSTEORI 

 

I nedan följande teoridel kommer vi till stor del att behandla maskulinitetsteori. Vi är väl 

medvetna om att det kan finnas en fara med att dela upp genusforskningen i två delar: 

maskulinitetsforskning och feminitetsforskning. Faran ligger i att genom att benämna dessa 

forskningsområden på detta sätt och genom att konsekvent separera dem från varandra kan 

detta bidra till det isärhållande och den separation av könen som vi vill motverka.
67

 Vi anser 

dock att det finns mycket inom maskulinitetsforskningen som är till stor nytta för vår uppsats.  

 

Filosofen Judith Butler menar att den polariserade könsuppdelningen där män och kvinnor 

blir varandras motsatser härstammar från den heteronormativa ordningen och att manligt och 

kvinnligt blir till genom att vi dagligen skapar och omskapar dessa kategorier.
68

 Det är också 

Marie Nordbergs åsikt att de normer som historiskt knutit män och kvinnor till vad som anses 

vara manligt och kvinnligt dagligen repeteras och normaliseras av oss i vår vardag. Hon 

menar att också könsskillnader inte är något som på förhand är givet och att könsskillnader 

ständigt skapas. Genom att män och kvinnor i vardagen bemöts på olika sätt, förväntas bära 

olika kläder, ha olika frisyrer förkroppsligas också dessa skilda genuskategorier.
69

 Nordberg 

noterar: 

 

 Subjektet och femininitet och maskulinitet finns därmed inte 

 fristående utanför de handlingar där kön görs. Kön är något som 

 blir till genom att normer upprepas och praktiseras, inte en  

oföränderlig psykologisk struktur eller biologisk essens som orsakar 

 vissa beteenden och expressivt levs ut.70  

 

Det är också vår mening att genus, samt mans- och kvinnoroller, ständigt återskapas av oss 

varje dag genom både språk och handling. Vi är i vår förståelse av genus inspirerade av en 

poststrukturalistisk genusteori vilket innebär att genus produceras och reproduceras genom 

                                                 
67 Folkesson, Nordberg och Smithwaite 2000:12 
68 J. Butler 1990:17 
69 Nordberg 2005:24 
70 Ibid 2005:24 
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mänskliga relationer, språket, sociala praktiker och den förståelse vi har för ”manligt” och 

”kvinnligt”.
71

   

 

Utifrån 1970-talets jämställdhetsvåg, och den debatt med feministiska förtecken som väcktes 

då, utvecklades också mansforskning som ett separat forskningsområde på 1980-talet. 

Mansforskningen var direkt kopplad till könsrolls- och genusforskning som en förgrening av 

den vid tidpunkten aktuella debatten. 
72

 

 

Sociologen R.W. Connells maskulinitetsteori är till stora delar banbrytande och nyskapande i 

förhållande till den gamla könsrollsteorin som figurerade i ett initialt skede av mansforskning. 

Connell distanserar sig tydligt från det sökande efter ”manligheten” som många före honom 

uppehållit sig vid och har genom sina teorier försökt att vidga synen på och begreppet 

maskuliniteter. Detta gör han genom att tala om multipla maskuliniteter som existerar och 

fungerar parallellt med varandra. Men Connell betonar också att det finns en rangordning 

mellan dessa maskuliniteter. 

 

Connell använder begreppet hegemoni som ett viktigt verktyg för att analysera maskuliniteter 

och dess inbördes förhållanden. Ordet hegemoni härleder Connell till Gramscis användning 

av begreppet vilket innebar ett verktyg för analys av klassrelationer. Connells definition av 

hegemoni är:  

 

 Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik 

 som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets  

 legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas gör det) mäns dominanta  

 position och kvinnors underordnande.73  

 

Den bild av hegemonisk maskulinitet som Connell visar är nära sammankopplad till auktoritet 

men dock inte till direkt våld. Våldet kan istället ses som understödjande av auktoriteter. Den 

hegemoniska maskuliniteten återfinns bland annat höga positioner inom näringslivet, militär 

och stat. Connell menar också att denna kollektiva bild av maskulinitet inte är särskilt hotad 

av varken kvinnor eller oliktänkande män.
74

 

 

                                                 
71 Lenz Taguchi 2004:15 f. 
72 Johansson 1998:7f. 
73 Connell 1999:101 
74 Ibid 1999:101 
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Connell urskiljer tre huvudgrupper inom begreppet maskulinitet: hegemonisk, delaktig och 

underordnad. Dessa tre grupper bär olika sorters egenskaper och är kopplade till vissa grupper 

av män. Dock är inte genus och maskulinitet något som fungerar i en isolerad verklighet 

istället samspelar de med och måste förhålla sig till, enligt Connell, faktorer som ras, klass, 

etnicitet och sexualitet.
75

 Samma förhållningssätt till genus och maskulinitet uttrycker också 

Fundberg (2003) i Kom igen gubbar! då han förstår maskuliniteter som situationella och 

relationella. De innebär att maskuliniteter förhåller sig till och produceras utifrån tid, rum och 

sociala sammanhang samt andra faktorer.
76

  

 

Som ovan nämnts är auktoritet en viktig egenskap för den hegemoniska maskuliniteten som 

också får vara representant för den kollektiva bilden av vad maskulinitet innebär. Det är den 

hegemoniska maskuliniteten som är både den normala och den eftersträvansvärda. Det är den 

mest statusfyllda av maskuliniteterna. Den delaktiga maskuliniteten stödjer och stärker den 

hegemoniska maskuliniteten och utgör inget hot mot den. Connell menar att majoriteten av 

männen i vårt samhälle tillhör just denna grupp. Det är de män som understödjer den 

hegemoniska maskuliniteten men inte fullt lever upp till densamma. Även om de flesta män 

inte helt och hållet lever upp till det hegemoniska idealet drar också dessa, menar Connell, 

nytta av maskulinitetens hegemoni eftersom denna säkrar den patriarkala genusordningen. 

Inom den hegemoniska diskursen har, historiskt sett, värderingen att män är det överordnade 

könet alltid förekommit.
77

 Liknande resonemang för också Thorne (1993) i Gender play. 

Girls and boys in school. Thorne har i denna studerat ”genusgörande” i skolor. Resultatet 

visade att vuxna har en tendens att synliggöra den maskulinitet och de pojkar som ligger nära 

den smala och stereotypa manligheten. Hon betonar att detta riskerar att osynliggöra den 

maskulinitet som Connell benämner som den delaktiga maskuliniteten där i praktiken de 

flesta pojkar/män befinner sig.
78

  

 

Den sista maskuliniteten är den underordnade. I denna ingår män som motsätter sig det 

hegemoniska idealet. Detta sker antingen genom att man tar avstånd från det rådande idealet 

eller genom att man aktivt utmanar det. Enligt Connell är den maskulinitet med lägst status 

den som utmanar den heterosexuella normen, dvs. den homosexuelle mannen. Han befinner 

sig längst ned i genushierarkin. När det gäller den homosexuella mannen är det ofta deras 

                                                 
75 Connell 1999:75 f. 
76 Fundberg 2003:23 
77 Connell 1999:103 
78 Thorne 1993:167 ff. 
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traditionellt sedda typiskt kvinnliga egenskaper som nedvärderas och utmålas som särskilt 

skamliga. 
79

 

 

Connells teori har varit mycket framgångsrik inom genusforskningen och maskulinitets-

forskningen. Dock har den också utsatts för en hel del befogad kritik av flera senare forskare 

som ingalunda förkastar utan snarare omdanar och kompletterar den befintliga teorin. Det är 

främst i två avseenden som det riktas särskild kritik mot Connells maskulinitetsteori. Det 

första är att Connell är alldeles för inriktad och fokuserad på den hegemoniska maskuliniteten 

som särskilt problematiseras och lyfts fram. Feminiteter och de marginaliserade 

maskuliniteterna marginaliseras således ytterligare och osynliggörs också i denna teori. 
80

 Det 

andra avseendet som kritiserats i Connells maskulinitetsteori är hans begrepp om flera 

maskuliniteter. Intentionen från Connell är att splittra den traditionella synen på en enda 

maskulinitet och därmed också kunna visa på de inbördes sambanden mellan olika 

maskuliniteterna. Dock menar bland andra Marie Nordberg (2005) och Helena Hill (2008) att 

han delvis har misslyckas med att vidga maskulinitetsbegreppet då han återigen genom sin 

teori låser fast maskuliniteten, inte vid en utan vid ett flertal identifierade och kategoriserade 

definitioner av maskuliniteter som är föga rörliga och därmed också stängda.  

 

Trots den kritik som i många avseenden riktats mot Connell, och som vi till stor del håller 

med om, ser vi också hans förtjänst i att i ett tidigt skede försöka vidga 

maskulinitetsbegreppet samt att han belyser de flertalet parallellt existerande 

maskuliniteterna. Utgångspunkten att manlighet eller maskulinitet inte är något entydigt, 

enkelspårigt eller att det finns någon cementerad sanning om vad maskulinitet egentligen är 

utgör alltså den teoretiska bakgrund på vilken vår uppsats vilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Connell 1999:102 
80 Holm 2008:24 
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Del 8. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Vi kommer i vår analys att utgå från de metodiska riktlinjer för kritisk diskursanalys som 

presenteras i Discourse and social change (1992) och som sammanfattas i kapitel 8. Vi 

kommer främst att använda oss av de analysnivåer som återfinns i Faircloughs 

tredimensionella modell men också anpassa dessa efter vår studie. Modellen utgör ett 

användbart verktyg för att påvisa förhållandet mellan språkbruk och bredare samhälleliga 

praktiker.  

 

Grundtanken är att de olika nivåerna ska analyseras åtskilda från varandra men i det konkreta 

arbetet är det många gånger svårt att uppnå detta eftersom de ofta går in i varandra. Det är 

genom diskursiv praktik, det sammanhang där människor använder språk för att konsumera 

och producera texter, som relationen mellan texter och den sociala praktiken sammankopplas. 

Det är också i detta sammanhang som texter formar och formas av social praktik.
81

Som 

tidigare nämnts är den kommunikativa händelsen för denna analys olika 

”jämställdhetsdokument” dokument som återfinns i kommunal verksamhet.   

 

Vad Fariclough avser med Diskursiv praktik, produktion och konsumtion, är i många fall 

tvetydigt. Vi kommer i vår analys inte att undersöka konsumtionen, det vill säga mottagandet 

(receptionen) av de texter som vi analyserar. Vi kommer heller inte att kartlägga vilka olika 

rumsliga, institutionella och betydelseproducerande diskurser som cirkulerar i texterna. Det 

som är intressant för oss och vår studie är att analysera ämnesdiskurser kopplat till 

maskulinitet. Det innebär att vi, i detta avseende, betraktar Faircloughs tillvägagångssätt 

snarare som tankeredskap än som strikta manualer för hur man ska gå tillväga.  

 

Vi fokuserar på produktion och likställer i detta sammanhang produktionsförhållandet till den 

samhälliga mikrokontext i vilken texterna producerats. Detta anser vi är möjligt på två 

grunder: 1) De texter som vi analyserar är metodtexter om jämställdhet. Deras funktion går att 

likna vid en manual i hur man praktiskt ska gå tillväga när man arbetar med jämställdhet i 

skolorna. 2) Alla texter är, enligt oss, mer eller mindre påverkade av den samhälleliga kontext 

                                                 
81 Fairclough 1992:71 
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i vilken texternas tillblivelse ägt rum. Texternas innehåll visar vilka mikrokontexter som de 

varit tvingade att underkasta sig och förhålla sig till för att få lov att verka som ett gott 

exempel för hur praktiska jämställdhetsmetoder ska se ut.   

 

Vi kommer utifrån detta att kartlägga de samhälleliga produktionsförhållandena genom att ha 

en textuell utgångspunkt och utifrån denna identifiera vilka maskulinitetsdiskurser texterna 

bygger på. Vi fokuserar således på hur texterna (textförfattarna) bygger på redan existerande 

diskurser.  
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Del 9.  

VEM ÄR POJKEN I TEXTEN – EN ANALYS 

 
Analysen utförs utifrån den kontext som bland annat framträder i vår teoretiska bakgrund och 

till viss del även i tidigare forskning. Denna kontext artikulerar en entydig bild av 

maskulinitet kopplat till kategorin pojkar. Denna entydiga bild av maskulinitet som 

presenteras innebär att pojkar som kategori presterar sämre än flickor som kategori i skolan, 

har disciplinsvårigheter samt en fientlig inställning till att sammankopplas med det 

traditionellt feminina.  

 

Om något i analysen uppkommer två gånger eller fler beskrivs det med en siffra efter 

egenskapen/handling/händelse. Vi vill för tydlighetens skull återigen nämna att vi utgår från 

en poststrukturalistisk språksyn och ett vidgat textbegrepp. Det ger att bilder läses, likställs 

och analyseras som skriven text i analysen.   

 

9.1 TEXT 

  

In other words, language users do not interact in order to exchange sounds  

with each other, nor even to exchange words or sentences. People interact  

in order to make meanings: to make sense of the world and of each other.  

The overall purpose of language, then, can be described as a semantic one, 

 and each text we participate in is a record of the meanings that have been  

made in a particular context. 82     
 

Språk är genom sin funktion en social struktur, det både ger uttryck för och skapar sociala 

sammanhang. All språklig form, medveten eller omedveten, ser vi som ett uttryck för 

betydelse. 
83

 Språk har därför en avgörande betydelse för vilka praktiker och upplevelser som 

är möjliga. 
84

 

 

Genom vår textanalys besvaras främst vår första frågeställning, vilken maskulinitet artikuleras 

i givna dokument? Analysen av text går således ut på att finna värderingar, handlingar och 

uttryck som säger något om vilken maskulinitet som definieras. Följande frågor ställs därmed till 

texten: 

                                                 
82 Eggins 2004:11 
83 Holmberg & Karlsson 2008:11 ff. 
84 Nordberg 2005:18 
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 Vilka egenskaper kopplas till kategorin pojkar? 

 Vilka handlingar kopplas till kategorin pojkar? 

 Vilka värdeladdade ord återfinns i texten, vem kopplas de till och vem uttrycker 

dessa? 

 Till vilka situationer kopplas pojkar som kategori och är dessa positiva eller 

negativa? 

 

De texter som ligger till grund för analysen är Fallanalys 1, 2 & 3, Heta stolen, Praktiskt 

genusarbete, Klassrumssituation och de situationer som är en del av forumspelet. Dessa 

presenteras mer utförligt i materialdelen men också i senare i analysen.  

 

För att exemplifiera hur analysen går tillväga har vi valt att på textnivån lyfta fram och 

konkretisera med ett urval av de faktiska texter vi använder. I varje del av textanalysen 

presenterar vi exempel på tillvägagångssätt där de understrukna orden får representera vad vi 

analyserat i just denna del. Genom detta önskar vi steg för steg tydliggöra analysen. 

 

Hur beskrivs pojkar som kategori? 

Beskrivningar talar i detta sammanhang om hur pojkar som kategori är.   

 

 Fallbeskrivning 3: En ”strulig” invandrarkille är kallad till samtal hos sin mentor. 

 Han vägrar tala med henne eftersom hon är kvinna, utan kräver att få träffa en  

 manlig lärare.85  

 

 Förtryckande 

 Skamsen 

 Närgången 

 Manlig (2) 

 Ointresserad 

 Bråkig (2) 

 Aktiv 

 Pratig 

 Sen (i avseende att kunna passa tider) 

 Kunnig 

                                                 
85 Bilaga nr.4. 
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 Stökig 

 Huvudperson 

 Brist på empati 

 Brist på språklighet 

 Bristande konflikthantering. 

 Strulig 

 Invandrare 

 Duktig på dataprogrammering 

 Lika duktig som tjejer på att byta blöja 

 Är en man när man är 18 år 

 Har lika starka känslor som flickor 

 Kompis med en flicka 

 

Vilka handlingar kopplas till pojkar som kategori? Begreppet handlingar syftar i detta 

sammanhang till vad pojkar som kategori i texten gör/vill göra/kan göra/har gjort/ska.  

 

 Hjälpfröknar: Eleverna har eget arbete och sitter runt sina bord och jobbar.  

 Två pojkar bråkar och väsnas. Läraren ber en flicka flytta på sig och sätta sig mellan 

 pojkarna för att få det lite lugnare. Hon vill inte men gör som läraren säger. Pojkarna  

 tjafsar lite med henne istället men det blir lugnare.86   

 

Pojkar som kategori:  

 Söker ofta spänning 

 Gör farligare saker än flickor 

 Gillar att se våldsfilmer 

 Pratar mindre än flickor 

 Är oftare (än flickor) otrogna 

 Säger hora och skrattar 

 Klottrar bögjävel och gör liknande verbala kommentarer 

 Går på estetprogrammet 

 Berättar om klotter och kommentarer (se ovan) 

 Vill vara tillsammans med många (i vänskapsrelationer) 

                                                 
86 Bilaga nr.2. 



41 

 

 Tafsar  

 Säger ”hora” 

 Skriker ”fitta” 

 Ser  

 Undrar 

 Svarar 

 Tränar dans 

 Hånar (2) 

 Smyger 

 Ställer sig väldigt nära 

 Bråkar (2) 

 Väsnas 

 Tjafsar 

 Blir lugnare 

 Pratar 

 Skrattar 

 Säger 

 Vänder sig bort 

 Är inte intresserad 

 Kommer för sent 

 Undervisar i matematik 

 Letar 

 Avbryter 

 Frågar 

 Lär sig 

 Tar mest plats 

 Tar klassrummet i besittning  

 Tar taltid 

 Tar utrymme 

 Tar uppmärksamhet 

 Vägrar tala 

 Kräver 
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Vilka värdeladdade ord återfinns i texten, vem kopplas de till och vem uttrycker dessa? De 

värdeladdade orden är intressanta då dessa bidrar till en uppfattning om både agentens och 

mottagarens position. Med värdeladdade ord avser vi som förmedlar en värdering om någon 

eller något. Med position avser vi det maktförhållande som råder mellan agenten och 

mottagaren i en text. Agent är den som är aktiv det vill säga den som utför handlingen medan 

mottagaren är den som är passiv det vill säga den som tar emot handlingen.  

 

 Fallbeskrivning 2:  En kille som går på estetprogrammet kommer till dig  

 och säger att det är klottrat bögjävel på hans skåp. Han hör också kommentarer  

 av liknande slag från andra killar i korridoren.87  

 

Agenterna i denna text är killar, närmare bestämt ”andra killar i korridoren”. Mottagare är 

killen på estetprogrammet. Det värdeladdade ord som förekommer i texten är bögjävel. Vi 

betraktar det som starkt negativt eftersom ordet är en sammansättning av två som tillsammans 

skapar ett ord med negativ innebörd. Bög är ett slang ord för homosexuella män och används 

ofta som skällsord. Tillsammans med en svordom, jävel, blir detta ett rent värdeord som säger 

mycket om agentens syn på mottagaren. Agenternas handling utgör således en negativ kraft 

som mottagaren tar emot utan möjlighet att styra.       

 

Värdeladdade ord: Fitta Hora  Hora Bögjävel Dålig 

Agent: Killgäng ”Fordonskillar” Kille Killar Kille 
Mottagare: Tjej Material Tjej ”Estetkille” Kille 

 

 

Till vilka situationer kopplas pojkar som kategori och är dessa positiva eller negativa? Vi 

kommer nedan, kortfattat, återge de situationer i texten där pojkar/pojke som kategori 

återfinns i positiv eller negativ bemärkelse.  

 

I bakgrunden till boken Elfte steget skriver författarna om pojkars och flickors olika villkor i 

skolan. Författarna talar i detta sammanhang om individuella avvikelser från det traditionella 

könsmönstret men fastslår samtidigt att den stora majoriteten uttrycker dessa traditionella 

könsmönster. De beskriver nedan en vanlig och representativ klassrumssituation:   

 

                                                 
87 Bilaga nr.4. 
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Klassrumssituation. Texten beskriver en matematiklektion. I klassrummet finns det åtta 

pojkar, fyra flickor och en lärare av manligt kön. Eleverna sitter åtskilda efter kön. Flickorna 

återfinns i periferin medan samtliga pojkar på olika sätt återfinns i centrum. För att hamna i 

centrum visar samtliga pojkar upp ett uppmärksamhetskrävande beteende som i en 

skolkontext ses som negativt, exempelvis sen ankomst eller bråk med bänkgrannen. I texten 

beskrivs kategorin pojkar uteslutande negativt.  

 

Forumspel är en uppgift i form av ett rollspel som återfinns i Elfte steget. Där ges ett antal 

situationer som elever ska spela upp och sedan ändra handlingsförfarandet. De situationer som 

uppgiften återger är tänkta att vara trovärdiga och verkliga:  

    

Kränkande situation. Texten beskriver hur en pojke kränker en flicka genom att kalla henne 

”hora”. I texten beskrivs kategorin pojkar uteslutande negativt. 

 

På skolgården. Texten beskriver hur ett gäng skriker ”fitta” efter en tjej på skolgården. I 

texten beskrivs kategorin pojkar uteslutande negativt.  

 

Fritidsintresse. Några pojkar kommenterar att en annan pojke har med sig en gympapåse till 

skolan. Det kommer fram att pojken ska träna dans och blir i samband med detta hånad. I 

texten beskrivs kategorin pojkar delvis negativt eftersom inte alla pojkar i texten utför en 

negativ handling.  

 

Närgången lärare. En matematiklärare av manligt kön tafsar på en elev av kvinnligt kön. I 

texten beskrivs kategorin pojkar uteslutande negativt.  

 

Hjälpfröknar. Två pojkar bråkar och väsnas i klassrummet. Läraren placerar en flicka mellan 

pojkarna. I texten beskrivs kategorin pojkar uteslutande negativt.  

 

Kompisar. En pojke har en flicka som väldigt bra kompis men blir hånad av de andra pojkarna 

då detta uppdagas. Pojken tar då avstånd från sin vän. I texten beskrivs kategorin pojkar 

uteslutande negativt. 

 

Följande texter är fallbeskrivningar som lärare, under jämställdhetsutbildning, fått att ta 

ställning till och välja hur de ska agera utifrån den givna situationen:  
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Fallbeskrivning 1. En tjej på fordonsprogrammet tycker att lektionerna i verkstan är jobbiga 

eftersom den vagn som används till att meka under bilar kallas för hora. Killarna säger: ”Lägg 

dig på horan!” och skrattar. I texten beskrivs kategorin pojkar uteslutandet negativt.  

 

Fallbeskrivning 2. En kille som läser på estetprogrammet blir kallad ”bögjävel” av andra 

killar och detsamma klottras på hans skåp. I texten beskrivs kategorin pojkar delvis negativt.  

 

Fallbeskrivning 3. En ”strulig” invandrarkille vägrar att tala med sin mentor eftersom hon är 

kvinna och kräver att få tala med en manlig lärare. I texten beskrivs kategorin pojkar 

uteslutande negativt.  

 

När lärare och skolledare i Halmstad kommun genomgick en jämställdhetsutbildning fanns 

följande övning med som består av en rad olika påståenden om ”att vara man” som individen 

ska ta ställning för eller emot:  

 

Heta stolen. I uppgiften finns det fyra positiva påståenden kopplat till kategorin pojkar, 

exempelvis: ”Killar har lättare att vara rakt på sak.” Det finns tre negativa påståenden kopplat 

till kategorin pojkar, exempelvis: ” Killar är oftare otrogna.” Det finns fem påståenden som 

faller under kategorin neutrala, det vill säga att vi inte kan definiera dem som varken positivt 

eller negativt kopplade till kategorin pojkar. Exempelvis: ”Byta blöjor är lika manligt som 

kvinnligt.”   

 

Praktiskt genusarbete i en förskola. Dokumentet är en beskrivning av hur en faktisk förskola, 

tillsammans med genuspedagoger, arbetat fram en genusplan med fokus på hur.  

Det praktiska arbetet innebär, enligt dokumentet, att pojkars självkänsla ska stärkas genom 

att: 

 De visar känslor och uttrycker det med ord. 

 Visar empati och hjälpsamhet. 

 De är öppna för kroppskontakt. 

 Kan föra en dialog med såväl vuxna som andra barn. 
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Denna första del av dokumentet ger varken en positiv eller negativ bild av pojkar som 

kategori utan beskriver snarare en målbild som är positiv. I dokumentet står att läsa: 

”Självklart är alla barn individer och det finns flickor som behöver träna sig i att visa känslor 

och pojkar som behöver tränas att ta egna beslut.”
88

 I direkt anslutning till detta beskrivs i 

dokumentet att förskolan vill främja detta genom:  

 

 Ha pojkbord. 

 Se till att pojkar är i minoritet vid matbordet. 

 Aldrig använda flickor som bromsklossar mellan bråkiga pojkar. 

 Alla ska komma till tals under samlingar men flickor ska premieras vid dessa 

tillfällen. (indirekt ska pojkar tystas)  

 Ibland ha pojk- och flicksamlingar. 

 Arbeta med massage, uppmuntra kroppskontakt. 

 Bekräfta alla, speciellt pojkar när de visar känslor. 

 Prata om hur vi är mot varandra. 

 Bekräfta alla, speciellt pojkar, när de visar empati, generositet eller hjälpsamhet.  

 

I punkterna återfinns sex pojkar och tre flickor. Det medför att texten, genom sitt språk, ger 

pojkar som kategori en framträdande roll samtidigt som de återkommande beskrivs med 

negativa beskrivningar. Detta sker dels direkt genom att beskriva pojkar som bråkiga. Dels 

beskrivs det också indirekt genom att lyfta fram positiva egenskaper som pojkar som kategori 

behöver öva upp. Det innebär att det är egenskaper som de inte innehar i ett utgångsläge. I 

texten sägs således att pojkar som kategori saknar empati, generositet och hjälpsamhet, inte 

kan visa känslor samt att de tar för stort talutrymme vid samlingar.   

9.2 DISKURSIV PRAKTIK 

 

I den diskursiva praktiken önskar vi analysera vilka och antalet ämnesdiskurser om 

maskulinitet som framkommer i produktionen av texten och som påverkar den sammantagna 

bilden för vad som beskrivs som normalt för pojkar som kategori . Vi vill göra detta genom 

att undersöka graden av interdiskursivitet i dokumenten. 

 Vilka diskurser om maskulinitet kommer till uttryck i dokumenten?  

                                                 
88 Bilaga 1. 
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 Vilka diskurser om maskulinitet och om pojkar som kategori skapas genom de 

egenskaper, handlingar och värdeord som framkom i textanalysen? 

 

Vi ska således undersöka vilka diskurser, vilka sätt att tala om pojkar som kategori och 

maskulinitet, som texterna både speglar och bidrar till att skapa.  

 

Man kan, utifrån Faircloughs tredimensionella modell, genomföra analysen på flera olika sätt.  

Texterna är metoder som syftar till att skapa en mer jämställd skola. I de samhälleliga 

produktionsförhållandena (mikrokontexten) återfinns flera olika diskurser, bland annat 

artikuleras skolpolitiska diskurser och jämställdhetsdiskurser. Den skolpolitiska diskursen 

bygger på politiska beslut och ger riktlinjer för hur den svenska skolan ska vara och vilka 

värden den ska utgå från. Jämställdhetsdiskursen är en del av den svenska skolpolitiska 

diskursen eftersom jämställdhet ingår i skolans värdegrund, uttrycks i skollag och läroplaner. 

Jämställdhetsdiskursen utgår från att alla människor ska ha samma rättigheter och 

skyldigheter. Mycket förenklat ger den skolpolitiska diskursen en jämställdhetsdiskurs i 

vilken en problematisk maskulinitet definieras. Vi tar utgångspunkt i texternas sammantagna 

berättelse om maskulinitet och identifierar utifrån detta vilka diskurser dessa bygger på. Vi 

har, i en majoritet av texterna, sett att det är en smal och stereotyp maskulinitet som betonas. 

Det leder till att det främst är en traditionell maskulinitetsdiskurs som framträder och som 

påverkar den slutliga och sammantagna bilden av vad maskulinitet innebär i detta 

sammanhang. 

 

Maskulinitetsdiskurser i texten 

När vi exemplifierar med en text omnämns dessa utifrån de definitioner som återfinns i 

textdelen där det också finns en beskrivning av desamma. I den text som beskriver en vanlig 

klassrumssituation har det på den textanalytiska nivån framkommit att samliga pojkar i texten 

uppvisar ett aktivt beteende. Deras beteende är också av samma karaktär, nämligen att alla 

pojkar ges en aktiv roll och ett negativt beteende som stör lektionen och riktas mot 

någon/några som genom detta blir passiva mottagare. Det finns ingen alternativ bild av pojkar 

som kategori i texten. Maskulinitetsdiskursen i denna text är entydig, alla pojkar är i sitt 

beteende likadana, vilket går att sammankoppla med den traditionella maskulinitetsdiskursen. 

I Kränkande situation ges den beskrivne pojken bara en enda roll och ett enda beteende och 

det är att kränka en flicka. I den textuella analysen har det framkommit att pojken genom att 

säga ”hora” använder negativt laddade värdeord. Detta pekar också på en entydig 
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maskulinitetsdiskurs. Samma gäller också situationerna På skolgården, där ett gäng pojkar 

skriker ”fitta” till en tjej, Närgången lärare, där en lärare av manligt kön tafsar på en elev av 

kvinnligt kön och Hjälpfröknar, där en tjej i klassen placeras mellan två bråkiga pojkar för att 

lugna dem. I samtliga fall reproducerar texterna en traditionell maskulinitet genom att pojkar 

som kategori tilldelas egenskaper, handlingar och blir användare av negativt laddade 

värdeord. Genom detta presenterar texterna en smal, entydig och negativ maskulinitetsdiskurs.   

 

I fallen Fritisintresse och Kompisar presenteras genom texten två olika diskurser om 

maskulinitet. I Fritisintresse återfinns dels den traditionella maskulinitetsdiskursen genom att 

killar, med hjälp av värdeladdade ord, hånar en annan kille som dansar och därmed bryter mot 

den traditionella maskuliniteten. Killen som dansar representerar en utvidgad 

maskulinitetsdiskurs men genom att hans fritidsintresse besvaras med bestraffning blir det 

tydligt att han bryter mot normen och gör något fel enligt de andra killarna. Texten berättar att 

när man bryter mot den rådande maskulinitetsnormen blir man också bestraffad. Därför kan vi 

här se den utvidgade maskulinitetsdiskursen som en underordnad diskurs vilket innebär att 

texten presenterar negativa konsekvenser för den utvidgade diskursen. Samma gäller också i 

Kompisar där en utvidgad maskulinitetsdiskurs presenteras när en kille beskrivs ha en nära 

kompisrelation med en tjej. Han blir, på liknande sätt som killen med dans som fritisintresse, 

bestraffad genom hån och skratt för att han handlar emot den traditionella 

maskulinitetsdiskursen. För att undgå bestraffning inrättar han sig i den traditionella 

maskulinitetsdiskursen och väljer att sluta upp till killgruppen och därigenom ignorera tjejen.  

 

I fallbeskrivningarna knyts maskuliniteten i texterna också till andra diskurser och till en viss 

grupp av pojkar. De ses inte här som en samlad kategori utan har också särskilda utmärkande 

drag eller tillhörighet. Bland annat möter vi en invandrarkille som per definition både ingår i 

en eller flera maskulinitetsdiskurser och invandrardiskurser. Han beskrivs som strulig och 

vägrar prata med en kvinna. Genom det beskrivna handlandet, avståndstagande från kvinnor 

och strulighet, befinner han sig i den traditionella maskulinitetsdiskursen. Texten presenterar 

således en entydig och traditionell maskulinitetsdiskurs. I ett annat sammanhang presenteras i 

texten en utvidgad maskulinitetsdiskurs. Den representeras av en kille på estetprogrammet. 

Genom att den utvidgade maskulinitetsdiskursen kopplas till bestraffning i form av negativt 

laddade värdeord, såsom ”bögjävel”, kopplas denna dock inte till något positivt. Den 

traditionella maskulinitetsdiskursen ses i dessa fall som underförstådd norm.  
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Heta stolen skiljer sig från de andra övningarna eftersom den inte presenterar pojkar som 

kategori. Det är istället en övning som går ut på att deltagarna ska ta ställning till om olika 

påståenden om vad som är maskulint och inte samt hur det är ”att vara man”. Därför är det 

också naturligt att flera olika maskulinitetsdiskurser framträder. Dels framträder en 

traditionell maskulinitetsdiskurs med påståenden som: ”Killar söker oftare spänning”
89

 och 

”Killar i grupp har roligare än tjejer i grupp”
90

. Dessa både påståendena bidrar till att skapa en 

traditionell maskulinitetsdiskurs men i motsats till andra exempel (se ovan) så är bilden av 

pojkar som kategori och maskulinitet inte enbart negativ. Vad som också framträder i 

uppgiften är en utvidgad maskulinitet som skiljer sig från den traditionella genom påståenden 

som traditionellt sett kopplas till flickor som kategori. Exempelvis: ”Byta blöjor är lika 

manligt som kvinnligt.”
91

 och ”Killar har lika starka känslor som tjejer.”
92

 Vad som också 

skiljer denna uppgift från de andra är att den utvidgade maskulinitetsdiskursen inte är kopplad 

till något negativt, exempelvis bestraffning. Det innebär att påståendena genom den textuella 

framställningen inte är normaliserande.  

Praktiskt genusarbete. I dokumentet omnämns flera maskulinitetsdiskurser. Det sker genom 

att texten beskriver att pojkar och flickor kan vara olika inom respektive kategori 

”…självklart är alla barn individer…”
93

. Det är dock bara en maskulinitetsdiskurs som 

artikuleras i texten. Det sker genom att pojkar som kategori tillskrivs samma egenskaper och 

handlingar som återfinns i den traditionell maskulinitetsdiskurs nämligen: bråkighet, brist på 

empati, tar fysisk och verbalt utrymme, brist på generositet och hjälpsamhet samt oförmåga 

att visa känslor. Dokumentet uttrycker således en öppning mot en utvidgad maskulinitet men 

genom att uteslutande sammankoppla och exemplifiera pojkar som kategori med en 

traditionell maskulinitetsdiskurs så blir denna öppning endast uttryck utan förankring. Alltså 

är det en enda, den traditionella, maskulinitetsdiskurs som framträder.     

 

I likhet med Fariclough anser vi att hög interdiskursivitet, det vill säga flera konkurrerande 

diskurser, hänger ihop med förändring. Det innebär enligt oss, i detta fall, att en hög frekvens 

av olika maskulinitetsdiskursen inom en och samma text eller i liknande texter som används 

till samma syfte tyder på en förändring i synen på begreppet maskulinitet. Resultatet av vår 

analys visar på att få maskulinitetsdiskurser artikuleras och ges utrymme både inom en och 

                                                 
89 Bilaga 5. 
90 Bilaga 5. 
91 Bilaga 5. 
92 Bilaga 5. 
93 Bilaga 1. 
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samma text och i alla texter tillsammans. Det skapar en låg grad av interdiskursivitet vilket 

tyder på reproduktion av en förhärskande diskurs. I de fall där det faktiskt förekommer en 

utvidgad maskulinitet och flera maskulinitetsdiskurser artikuleras i en och samma text, anser 

vi, att det blir tydligt att det finns en klar rangordning mellan maskulinitetsdiskurserna. I 

majoriteten av dessa texter blir den utvidgade maskulinitetsdiskursen underordnad den 

traditionella genom att handlingar, egenskaper och negativt laddade värdeord knyts till den 

utvidgade maskuliniteten. Vi anser därför inte att de utvidgade maskulinitetsdiskurser som 

artikuleras i texterna bidrar till interdiskursivitet. Texterna både speglar och bidrar därför till 

att reproducera en traditionell överordnad maskulinitetsdiskurs.             

 

9.3 SOCIAL PRAKTIK 

 

I den sociala praktiken placeras diskursiv praktik och text i relation till densamma. Vi gör 

detta genom att sammanföra vårt empiriska material och analysera detta utifrån två aspekter: 

 

1) Relationen mellan den diskursiva praktiken och den diskursiva ordningen kartläggs.  

2) Vi önskar synliggöra vilka sociala strukturer som artikuleras. I likhet med Faircloughs 

kritiska diskursanalys kompletterar vi med socialteori, i detta fall Connells teori om 

maskuliniteter.  

Den diskursiva praktiken ingår i ett dialektiskt förhållande till den diskursiva ordningen. Den 

diskursiva ordningen är i detta fall maskulinitetsordningen. De två olika maskulinitets- 

diskurserna, traditionell maskulinitet och utvidgad maskulinitet, som identifieras i den 

diskursiva praktiken samverkar och skapar tillsammans en berättelse om maskulinitet. Den 

sammantagna berättelsen av maskulinitet utgår från en traditionell maskulinitetsdiskurs. Det 

innebär att de maskulina egenskaper och handlingar som artikuleras och kopplas till pojkar 

som kategori i dokumenten är av sådan karaktär att de kan kategoriseras in under traditionell 

maskulinitet. Detta är också något som, i dokumenten, presenteras som något negativt. Den 

bilden som ges av pojkar som kategori är alltså till stor del entydig och negativ. 

Konsekvensen av denna artikulation är att pojkar som kategori förväntas agera på ett speciellt 

sätt och låses fast vid ett särskilt slags beteende och vid vissa egenskaper, som tidigare 

påvisats i textanalysen. Det finns också en utvidgad maskulinitet i de analyserade 

dokumenten. Denna är dock marginaliserad och ofta kopplad till bestraffning eller negativa 

konsekvenser för agenten vilken leder till att den inte kan utmana den traditionella 
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maskuliniteten. Tvärtom anser vi att detta stärker bilden av att det är den traditionella 

maskuliniteten som norm och det normala. Det innebär, mycket förenklat, att antingen är du 

pojke så som den traditionella maskuliniteten föreskriver eller så är du en onormal pojke.  

Lika mycket som dokumenten formas av den rådande maskulinitetsordningen, bidrar de också 

till att forma densamma. I detta fall sker formandet genom att dokumenten reproducerar 

samma diskurser som maskulinitetsordningen innehåller, det vill säga den traditionella. 

Genom att dokumenten inte presenterar andra tänkbara maskulinitetsdiskurser som utmanar 

den rådande ordningen möjliggör den inte en förändring av bredare social praktik i vilken 

diskursordningen återfinns.  

 

Genom att analysera dokumentens samspel med andra sociala praktiker kan dokumentens 

användning av den traditionella maskulinitetsdiskursen förstås i ljuset av Connells 

maskulinitetsteori. Den maskulinitetsdiskurs som dominerar i de analyserade dokumenten kan 

jämföras med den hegemoniska maskuliniteten där framförallt auktoritet eller makt är ett 

centralt begrepp. Eftersom den hegemoniska maskuliniteten, enligt Connell, anses som det 

normala och därmed också är det normgivande och dominerande i maskulinitetskapande är 

detta något som dokumentskaparna måste förhålla sig till när de beskriver maskulinitet eller 

vill förändra den. De analyserade dokumenten utgår, i likhet med Connell, från att den 

hegemoniska maskuliniteten är det normala, dokumenten är således påverkade av och 

producerad utifrån detta antagande. Eftersom den hegemoniska maskuliniteten, i detta 

sammanhang likställt med den traditionella maskuliniteten, är norm blir därmed också det 

onormala underordnat. Detta blir synligt i dokumenten då alternativ till den hegemoniska, 

traditionella eller normala maskuliniteten hånas, förlöjligas, bestraffas eller marginaliseras. 

Genom detta får också den utvidgade maskuliniteten lägre status. De dokument som vi 

analyserat befinner sig således i en social praktik som artikulerar en normativ, auktoritär 

maskulinitet samt en maskulinitet som har lägre status och därmed inte är lika 

eftersträvansvärd.  Detta leder till att texterna inte utmanar den rådande sociala praktiken utan 

istället verkar för att återskapa och reproducera den.  

 

Insatt i ett bredare socialt sammanhang indikerar dokumenten att det inte försiggår en kamp 

om maskulinitetsdiskursens innehåll. Där vi kan se en viss tendens till förändring är i 

uppgifterna Heta stolen och i förskolans Praktiska genusarbete. Tendensen kan dock inte 

tillskrivas någon större betydelse eftersom den, i sitt sammanhang, är liten.  
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Del 10.   

SÄGER VERKLIGEN ALLA HORA? 

 

Med avstamp i det resultat som framträder i analysen vill vi i denna del återvända till den 

smala och stereotypa maskulinitet knuten till pojkar som kategori som inledde uppsatsen. I 

likhet med det övergripande målet för regeringens jämställdhetspolitik anser vi att ”kvinnor 

och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”.
94

 Vi anser att så inte är 

fallet i dagens samhälle vilket innebär att de jämställdhetspolitiska målen inte är nådda. 

Denna uppsats, och våra intentioner, syftar inte till att kritisera denna politiska föresats, 

tvärtom förespråkar vi jämställdhet. Det vi analyserar och granskar är genusarbetet som en 

metod att nå detta mål. Det är således inte målet vi ifrågasätter utan vilken väg som bäst når 

dit.   

 

Vi kommer nu knyta samman våra analyser genom att visa hur samma smala och stereotypa 

maskulinitetsförståelse som lyfts fram och problematiserats i bakgrunden upprepas i 

Halmstads kommuns jämställdhetssatsningar. De genusprojekt och det genusarbete som 

utförts inom Halmstad kommun och ligger till grund för denna uppsats är inte, vill vi 

understryka, valda för att kritisera eller ifrågasätta genusarbetet i allmänhet. Vi vill, med 

bakgrund i detta och för att undvika missförstånd, betona att vi anser att genusarbete är ett 

mycket viktigt och ofrånkomligt område som bör prioriteras. Men vi vill också understryka att 

genusarbete både går och bör utvecklas i linje med rådande forskningsläge samt att begreppet 

i sig inte har något eget värde. Med detta menar vi att det faktiska arbetet och resultatet av 

detsamma är det centrala och att begreppet genusarbete är av underordnad betydelse. Vi anser 

att det inte finns något syfte med att ha ett oreflekterat genusarbete, där det slutgiltiga 

resultatet är tvivelaktigt, bara för att det är politiskt korrekt. Det är därför av största vikt att vi 

ständigt utvärderar, omdanar och omdefinierar våra metoder och vårt förhållningssätt i 

relation till dessa frågor i syfte att nå ett jämställt samhälle. 

 

Den maskulinitet som artikuleras i de analyserade dokumenten återfinns inom, det vi 

benämner som, den traditionella maskuliniteten, eller vad Connell betecknar som hegemonisk 

                                                 
94 www.regeringen.se (2008-04-01) 
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maskulinitet. Denna bild av maskulinitet är också den som återfinns i Björnssons rapport Kön 

och skolframgång – tolkning och perspektiv: 

 

 Trots ökad pappaledighet och andra förändringar för en bredare och  

mer modern maskulinitet, verkar pojkars mansideal ofta vara traditionella  

och röra sig om sådant som våld, styrka, konkurrans och hierarkier. Pojkars  

skolvardag handlar till del om att hävda sig och söka popularitet hos sina  

jämnåriga, och även att demonstrera maskulinitet med hög status, vilket  

inte kopplas samman med att vara duktig i skolan. 95 

  

En stor majoritet av dokumenten beskriver pojkar som kategori som aktiva, högljudda och 

stökiga. Enligt analysen av dokumenten framkom det att dessa ständigt och återkommande 

kopplar ihop pojkar som kategori med negativa egenskaper, handlingar och händelser. Bilden 

av pojkar som kategori blir genom denna beskrivning väldigt dikotomisk och onyanserad, 

både i förhållande till andra (flickor som kategori) och till varandra. I dokumentens 

beskrivningar av pojkar som kategori finns det även ett fåtal positiva egenskaper som knyts 

till dem men dessa är så få i jämförelse med det negativa att de knappt blir synliga. Detta 

resultat är inte unikt för vår studie, Hill har i sin avhandling sett samma tendenser. Hon 

uppmärksammar att den jämställdhetsdebatt som fördes på 1970-talet på liknande sätt beskrev 

maskulinitet som enbart negativt och hotfullt. 

  

I de olika situationerna (exempelvis klassrumssituationen, på skolgården eller hjälpfröknar) 

samt i fallbeskrivningarna blir de negativa beskrivningarna extra tydliga. I dessa exempel är 

det uteslutande pojkar som kategori som är aktörer eller bärare av de negativa handlingarna, 

mot andra pojkar eller mot flickor. I det praktiska genusarbetet är detta inte lika tydligt 

artikulerat men indirekt sker detta genom att återkommande lyfta fram positiva egenskaper 

som pojkar som kategori behöver utveckla. Genom detta förmedlar dokumenten att pojkar 

som kategori har brist på/saknar dessa positiva egenskaper. De förmedlar också vilka 

förväntningar pedagoger många gånger har som utgångspunkt i mötet med barn och elever.  

 

Heta stolen skiljer sig till viss del från de andra dokumenten och ger en större möjlighet till en 

utvidgad maskulinitetsbild. I övningen blandas positiva, negativa och neutrala påståenden om 

maskulinitet och lägger därför större tolkningsfrihet hos mottagaren som själv, utifrån dessa, 

kan skapa en bild av maskulinitet.    

 

                                                 
95 Björnsson 2005:8 



53 

 

Med utgångspunkt i det resultat som framkommit i analysen kan pojkar som kategori 

sammanfattas genom pojken John i denna berättelse: 

 

John är 16 år. Han är högljudd, det har han varit ända sedan förskolan och han tar ständigt 

talutrymme i klassrummet. Detta sker framförallt på flickornas bekostnad. Han sitter 

tillsammans med andra pojkar i ett killgäng längst ned i klassrummet. Vad läraren pratar om 

bryr han sig inte om. Istället bråkar han med sin bänkgranne och skriker över hela 

klassrummet. Han använder begrepp som hora, fitta och bögjävel ganska ofta, främst mot 

andra pojkar som han tycker är feminina eller mot tjejer. Genom sin skolgång har han också 

hånat andra pojkar om de har lekt med flickor. John har bristande empati, gillar att se 

våldsfilmer och söker ständigt efter spänning. Hans lärare tycker att han främst borde öva sig i 

närhet, ömhet och konflikthantering eftersom detta är något han saknar. När John blir vuxen 

är risken ganska stor att han kommer att utsätta någon kvinna för sexuella trakasserier.   

 

Detta är, något förenklat, samma bild av maskulinitet som återfinns hos Hirdman. Hon gör, på 

liknande sätt och med samma resultat, en tydlig uppdelning mellan feminint och maskulint 

beteende. Konsekvensen blir att maskulinitet låses fast vid ett grovt generaliserat och starkt 

negativt beteende.  

 

Med utgångspunkt i denna starka negativa bild, kopplad till pojkar som kategori, som 

presenteras i de jämställdhetsdokument som vi analyserat ställer vi oss frågan om varför 

bilden är så negativ. Är det en representativ och sanningsenlig berättelse som framkommer? 

Är det verkligen så att de flesta pojkar agerar i likhet med vad dokumenten säger att de gör? 

Om så är fallet är det mycket alarmerande då det i praktiken innebär att närmare 50 procent av 

alla barn och elever inom förskola och skola uppvisar ett destruktivt socialt beteende som 

varken går att betrakta som samhälleligt accepterat eller ens lagligt. 

 

Den smala och stereotypa maskuliniteten återfinns som en röd tråd i de kommunala 

genusprojekten i Halmstad kommun. Det innebär i praktiken att dokumenten, som är en del av 

det praktiska genusarbetet, bidrar till att underbygga den maskulinitet kopplad till kategorin 

pojkar som rapporter, forskning och statliga utredningar funnit så problematisk. Det sker 

bland annat genom den låga interdiskursivitet som återfinns i de enskilda dokumenten men 

också i alla dokumenten tillsammans. Genom den låga interdiskursiviteten fixeras endast en 

form av maskulinitet. Det finns således endast en berättelse om hur pojkar som kategori är. 
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Detta bidrar till att dokumenten inte utmanar den rådande normen utan snarare normaliserar 

den ytterligare. Det innebär att samma smala och stereotypa maskulinitet som Björnsson, 

Molloy och Svensson identifierar som problematisk har en central, oreflekterad och 

normgivande roll i det kommunala genusarbetet.  

 

Vi ser framförallt två problem med det genusarbete som kommit till uttryck i de analyserade 

dokumenten. Det första är den stereotypa och smala maskulinitet kopplad till kategorin pojkar 

som artikuleras och som vi befarar i praktiken innebär att de politiskt fastslagna 

jämställdhetsmålen motverkas. Det andra problemet är att dokumenten, genom att de så 

tydligt uttrycker hur pojkar som kategori är, fokuserar på olikheter mellan könen och därmed 

bidrar till att förstärka den förmodade klyftan mellan dem. Holm pekar, i detta avseende, 

också mot betoning av likhet mellan könen, istället för skillnader. Hon har i sin studie visat att 

maskulinitet och femininitet inte är en fråga om skilda domäner utan om en förskjutning. 

Holm finner att skolorna, på liknande sätt som genusdokumenten, befäster en stereotyp 

maskulinitet som norm.  

 

Den problematik som vi inringar i det kommunala genusarbetet innebär således att kommunen 

biter sig själva svansen gällande föresatsen:   

 

Vår vision (20). Barn och ungdomar skall ha ett jämställdhetstänkande byggt  

på respekt för mäns och kvinnors lika värde och rätt till lika möjligheter.96 

 

Genom den smala och stereotypa maskulinitet som kommer till uttryck i de analyserade 

dokumenten finns det väldigt få möjligheter för pojkar som kategori att identifiera sig med en 

utvidgad maskulinitet. Pojkar som kategori har således begränsade möjligheter att vara den de 

är eller vill vara. De få alternativ som presenteras till den smala och stereotypa maskuliniteten 

är alla kopplade till någon form av bestraffning och negativa konsekvenser. Därför anser vi 

inte heller att detta är ett sätt att vidga maskulinitetens innehåll och uttryckssätt. Vi frågar oss 

vad det pedagogiska syftet med att framställa pojkar som kategori på detta sätt är. Finns det 

överhuvudtaget något syfte med det eller är det en slentrianmässig och oreflekterad 

framställning? För den mycket förenklade bilden som förmedlas i de kommunala 

genusdokumenten innebär att pojkar kan välja mellan att vara den förtryckande, hegemonisk 

                                                 
96 Halmstads Kommuns barn och ungdomsplan 2002:8 
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maskulinitet, eller den förtryckte, underordnad maskulinitet. Vem vill vara förtryckt? Var är 

alla goda förebilder?  

  

Connell menar att skolan genom sitt uppdrag främst påverkar maskulinitetsgörandet på ett 

oreflekterat och outvecklat sätt.
97

 Detta förhållningssätt stämmer väl överens med det 

sammantagna resultatet av vår analys. Connell anser med detta som utgångspunkt att skolan 

och enskilda lärare har ett viktigt uppdrag i att uppmärksamma maskulinitetsfrågor och sin 

egen roll i elevers maskulinitetsskapande. Denna utgångspunkt anser också vi gäller för 

skolan i allmänhet men i allra högsta grad för genusarbetet i. Om genusarbetet utgår från 

maskulinitetsgörande med fokus på en utvidgad maskulinitet så tror vi, i likhet med Connell, 

att genusarbetet kan bidra till en framtid med rättvisare könsrelationer i linje med de politiska 

jämställdhetsmålen.  

 

Ett medvetet förhållningssätt kan i praktiken gestaltas på olika sätt. Vi anser, i likhet med 

Nordberg, att det finns en stor potential med att berätta andra berättelser om pojkar som 

kategori samt att det i dessa berättelser kan ligga en möjlig lösning på problematiken som 

finns kopplad till en smal och stereotyp maskulinitet. Vår bild är att pojkar, likaväl som 

flickor, sköter sig i skolan. Det är inte bara en grov generalisering som kommer till uttryck i 

dokumenten utan det är också en orättvis bild som i många fall inte stämmer överens med 

verkligheten. Varför lägga problematiken som en kollektiv skuld hos pojkar som kategori när 

det troligtvis är våra pedagogiska verktyg och våra förväntningar på elever som måste 

förändras? Om jag vill att Martin, Olle och Peder ska förändra sig hjälper det föga att berätta 

för dem hur bråkiga alla pojkar är och vilket problem det är. Snarare är nog lösningen att 

berätta om pojkar som lyckas, som lever i en utvidgad maskulinitet och som inte innehar alla 

dessa problem som man är så snar att tillskriva pojkar.  

 

Vi kanske inte ska ha genusarbete. Syftet med genusarbetet måste ju vara att se människan, 

inte könet, men det är svårt när man i genusarbetet ständigt etikettmärker, kategoriserar och 

delar upp människor i egenskaper, handlingar och levnadsmönster efter kön. Är det en negativ 

och stereotyp bild av pojkar som vi möter i genusarbetet tror vi att det också är troligt att det 

är de pojkarna vi kommer att möta. Vi anser att Nordbergs sätt att tänka kring genus och 

jämställdhet öppnar för nya tankemöjligheter inom ett område som, enligt oss, under lång tid 

                                                 
97 Connell 2005:161 ff. 
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vandrat runt i samma tankebanor utan att kunna presentera tillfredställande resultat med 

tydliga praktiska konsekvenser. Med utgångspunkt i Nordbergs antagande om genus och 

jämställdhet samt utifrån resultat av vår analys vill vi berätta en annan historia om John:     

 

John är 16 år. Han trivs med sitt liv och tycker själv att han har en meningsfull fritid som 

ägnas åt bland annat läsning och fysiska aktiviteter. Han är omtyckt av både kamrater och 

lärare och uppskattad i de sammanhang han befinner sig i. John tycker att är skolan är helt 

okej men han ser ändå fram emot sommarlovet. Han har egentligen inget favoritämne utan 

tycker att det är viktigare med en bra lärare för att skapa intresse. John är inte riktigt säker på 

vad han vill göra när han blir vuxen. Innan han beslutar sig för det vill han resa och se 

världen. John upplever sig själv som en ganska vanlig människa som inte sticker ut i någon 

större utsträckning. Han värdesätter kompisar, fester och lediga söndagar. Han tycker att det 

är viktigt att leva i nuet och ha skoj. Han undviker helst konflikter eftersom det komplicerar 

vardagen.   

 

Det är vår uppfattning att morgondagens praktiska genusarbete bör vara kopplat till och utgå 

från denna berättelse och vidgade förståelse av maskulinitet. Vi tror att det är här 

förändringspotentialen ligger. Genom att berätta en annan berättelse pekar vi på större 

mångfald och ett oändligt spelrum för pojkar som kategori i sitt identitetsskapande. Med 

andra ord tror vi att lösningen ligger i ett öppet och odefinierat maskulinitetsbegrepp där alla 

pojkar ges utrymme att vara den människa de är och vill vara. 

 

Det är också detta förhållningssätt som vi anser är viktigt för vidare forskning.  Vi önskar att 

framtida forskning i större utsträckning kommer att fokusera på likheter mellan könen samt 

lyfta fram positiva exempel på jämställdhet och maskulinitetsskapande för att på detta vis vara 

delaktiga i att berätta nya berättelser.  
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BILAGA 1 

PRAKTISKT GENUSARBETE.   

Bilagan är en avskrift från grunddokumentet för att göra det mer överskådligt och för 
att undvika att sprida de bilder som finns i originaldokumentet. 
 

LEKEN – ÄR FÖR BARNEN DERAS UTVECKLING, FORSKNING OCH INLÄRNING. I 

leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnen kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjlighet att uttrycka och bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Vi vill främja leken 

genom att; 

 Ge leken tid, att inte onödigt avbryta.  

 Ge barnens lek ”feedback” och näring så att den kan utvecklas (t ex material, vara 

delaktig, ge förslag.)  

 

GENUSARBETE – Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla 

människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. Arbetslaget ska 

verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten.  

Vi vill stärka flickors självkänsla så att de; 

Tar för sig, pratar och uttrycker sig i gruppen 

Tar egna beslut och initiativ. 

Säger ifrån när något inte känns bra.  

Vi vill stärka pojkars självkänsla så att de; 

Vill visa känslor och uttrycker det med ord. 

Visar empati och hjälpsamhet. 

Är öppna för kroppskontakt  

Kan föra en dialog med såväl vuxna som andra barn.  

 

Självklart är alla barn individer och det finns flickor som behöver träna sig i att visa känslor 

och pojkar som behöver tränas att ta egna beslut.  

 

Detta vill vi främja genom att; 
 Ha flickbord eller se till att flickorna är i majoritet vid matbordet. 

 Låta flickorna sitta bredvid varandra vid samlingar (aldrig använda lugna flickor som 

bromsklossar mellan bråkiga pojkar) 

 Se till att alla speciellt flickorna får komma till tals vid samlingarna.  

 Arbeta med massage och uppmuntra kroppskontakt. 

 Bekräfta alla, speciellt pojkarna när de visar känslor.  

 Pratar om hur vi är mot varandra. 

 Bekräfta alla, speciellt pojkarna när de visar empati, generositet eller hjälpsamhet.  
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BILAGA 2  

FORUMSPEL 

Forumspelet är hämtat från Elfte steget s.78-79 
 

På skolgården 
Det är rast och en tjej går förbi ett gäng killar som skriker ”fitta” efter henne. Hon blir ledsen, 

sänker huvudet och skyndar därifrån. När detta spelas upp en andra gång är det tjejen som ska 

bytas ut och ge killarna ett annat bemötande. Vad händer då? 

 

Fritidsintresse 
En lektion har just slutat och eleverna ska gå ut. Några killar får syn på en killes gympapåse 

och undrar varför han har den med sig. De har ju inte idrott idag. Han svarar att han ska träna 

dans direkt efter skolan och han blir hånad. Skamsen smyger han därifrån. Danskillen ska 

bytas ut och ge killarna en annan reaktion.  

 

Närgången lärare 
Det är mattelektion och en flicka räcker upp handen och ber om hjälp. Den manliga läraren 

kommer och ställer sig väldigt nära och tar på henne på ett sätt som hon inte gillar. Hon låtsas 

förstå hans förklaring och ber honom snabbt gå. I fortsättningen ber hon honom inte om hjälp. 

Det är eleven som ska bytas ut.  

 

Hjälpfröknar 
Eleverna har eget arbete och sitter runt sina bord och jobbar. Två pojkar bråkar och väsnas. 

Läraren ber en flicka flytta sig och sätta sig mellan pojkarna för att få det lite lugnare. Hon vill 

inte men gör som läraren säger. Pojkarna tjafsar lite med henne istället men det blir lugnare. 

Flickan ska bytas ut.  

 

Kompisar 
En pojke har en flicka som väldigt bra kompis och det är inte helt OK i killgänget. Han står 

och pratar med de andra pojkarna när hans tjejkompis kommer fram och frågar om de ska 

vara på eftermiddagen. De andra killarna skrattar och hånar honom. Han säger bara att han 

inte är intresserad av henne och vänder sig bort. Hon blir ledsen och arg och går därifrån. 

Både pojken och flickan kan bytas ut.  
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BILAGA 3.  
 

Övre bild: Klassrumssituation  
Nedre bild: Forumspel 
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BILAGA 4.  

FALLBESKRIVNINGAR 

Dessa fallbeskrivningar är hämtade från en genusutbildning för lärare inom ramen för BEST-

projektet. 

 

 

Fallbeskrivning 1  
 

En tjej på fordonsprogrammet kommer till dig och beklagar sig. Hon trivs inte och tycker att 

det är jobbigt på lektionerna i verkstan för att vagnen de använder när de ska in under bilarna 

och meka kallas ”hora”. Killarna säger: ”Lägg dig på horan!” och alla skrattar. 

 

Hur agerar du? Vilka åtgärder sätter du in och hur följer du upp ärendet? 

 

 

Fallbeskrivning 2  
 

En kille som går på estetprogrammet kommer till dig och säger att det är klottrat bögjävel på 

hans skåp. Han hör också kommentarer av liknande slag från de andra killarna i korridoren.  

 

Vad säger du till eleven? Vad gör du? Hur följer du upp ärendet? 

 

Fallbeskrivning 3 
 

En ”strulig” invandrarkille är kallad till samtal hos sin mentor. Han vägrar tala med henne 

eftersom hon är kvinna, utan kräver att få träffa en manlig lärare.  

 

Hur reagerar ni i arbetslaget? Hur bemöter ni elevens krav? Vad gör ni? Hur följer ni upp 

fallet? 
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BILAGA 5. 

HETA STOLEN 

 

Syfte:att ge delatagrna tillfälle att börja träna sig i att våga stå för sina åsikter att 

samla koncentration och väcka intresse för det tema  man avser att ta upp. 

 

Tema 12: Att vara man 
 

 Killar i grupp har roligare än tjejer i grupp 

 Killar har lättare för att vara rakt på sak. 

 Killar söker ofta spänning. 

 Söner får göra farligare saker än döttrar för sina föräldrar. 

 Man är en man när man är arton år. 

 Killar har lika starka känslor som tjejer. 

 Tjejer gillar mer att prata än vad killar gör. 

 Byta blöjor är lika manligt som kvinnligt. 

 De flesta killar gillar att se våldsfilmer. 

 Tjejer och killar kan vara lika duktiga på dataprogrammering. 

 Bästa sättet i ett förhållande är att dela på husgöromål 50/50. 

 Killar är oftare otrogna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


