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Abstract: Boys at school are often linked to different types of problems, the so-called boy crisis. 
This study aims to investigate how masculinity is described in report texts and the upper 
secondary school's regulatory documents and analyze the material based on current research on 
masculinity and intersectionality. The survey method combines document analysis and an 
intersectional analysis. The results and analysis show stereotypes of boys and narrow conceptions 
of gender as well as a strong heteronorm in school. Religious education can serve as a liminal 
arena where boys can transcend norms and challenge one-sided masculinity conceptions. 
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Inledning 

Religionskunskap är ett ämne som på olika sätt berör identitet och identitetsskapande. Det finns 
tydligt framskrivet i både ämnesbeskrivningen och kommentarmaterialet (Skolverket 2, 2011 & 
Skolverket 3, 2011). Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över det egna identitetsskapandet 
samtidigt som undervisningen ska uppvisa en varierad och mångfacetterad bild av andras identiteter 
i förhållande till religion, etik och livsfrågor. Religionsämnet utgör också en naturlig plattform för 
att bemöta frågor som på olika sätt är kopplade till jämställdhet och genus (Skolverket 2, 2011).  
 
Något som på senare tid ofta uppmärksammas i skoldebatten är pojkars relativt sätt sämre 
skolresultat i förhållande till flickor och deras möjligheter och hinder för en framgångsrik skolgång 
(SOU 2014:6). Inte minst är detta en fråga som relaterar till föreställningar om identitet i förhållande 
till genus och, som läroplanen uttrycker det, könsmönster (Skolverket 1, 2011: 73). I det 
sammanhanget framträder maskuliniteter ur ett intersektionellt perspektiv som en allt mer 
intressant förklaringsmodell. Lite förvillande kan maskulinitet i vissa sammanhang behandlas som 
en fast kategori i singular där pojken/den unga mannen lotsas mot en slutgiltig version av vad det 
innebär att vara man. Maskulinitet är dock inte ett statiskt tillstånd med ett slutgiltigt mål, utan kan 
betraktas som en progressiv process med en variation av möjliga utfall (Connells, 1995). Detta 
måste på ett tydligt sätt uppmärksammas och belysas i både undervisningssammanhang och skolans 
jämställdhetsarbete. I det hänseendet blir maskulinitetsframställningar i skolans styrdokument 
intressanta att undersöka, det samma gäller för statliga rapporter.  
 
I dagens mångkulturella samhälle möts maskuliniteter på en interkulturell arena där kontraster och 
gemensamma beröringspunkter kan harmoniera eller i vissa fall drabba samman. Utifrån etnicitet, 
sexualitet och socioekonomiska förhållanden skiftar maskulinitet som identitetsmarkör. För att 
belysa förhållandet mellan maskuliniteter och olika samhällsstrukturer kan ett intersektionellt 
perspektiv tydliggöra förhållanden som ligger bortom kön och genus. Genom ett vidgat 
perspektivet ökar möjligheterna för det beskrivna objektet, i det här fallet unga män, att känna igen 
sig och relatera till framställningen.  
 
Förutom skolan, arbetar den svenska staten aktivt i strävan mot ett jämställt samhälle och har 
genomfört ett antal SOU:s för att utreda olika jämställdhetsfrågor. I SOU 2010:99 Flickor, pojkar, 
individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan uppmärksammar utredarna att 
det finns stora skillnader i trivsel och upplevd jämställdhet beroende på i vilken skola man går i. 
Traditionella könsnormer utmanas, men är fortsatt förhärskande inom vissa områden vilket leder 
till begränsningar på olika sätt. Det är även en grund till sexuella trakasserier och en försvårande 
faktor för jämställdhetsarbetet. Utredningen konstaterar att ”Lärande, psykisk hälsa och 
identitetsutveckling är nära förknippade med varandra” (SOU 2010:99, 14), där kön anses vara en 
av de viktigaste faktorerna i det förhållandet.  I SOU 2014:6 Män och jämställdhet undersöks 
livssituationen för män i Sverige, och inkluderar alltså en betydligt bredare grupp än enkom 
skolelever. Undersökningen har studerat vilka förändringar som har skett över tid när det gäller 
mäns liv i ett samhälle som strävar mot att uppnå jämställdhet. Utredarna menar att bilden av män 
många gånger kan vara onyanserad och leda till att män inte känner igen sig i de beskrivningar som 
görs av dagens samhälle i olika debatter och samtal. Mäns självbilder utmanas på olika sätt idag och 
detta måste belysas mer mångfacetterat för att tydliggöra den fulla komplexiteten som ett 
identitetsskapande för med sig (SOU 2014:99, 23-36).  
 
Styrningen av skolans arbete utgörs av komplexa processer där många intressen och aktörer är 
inblandade. Inte sällan upplevs styrdokument som mångtydiga och motsägelsefulla, samtidigt som 
dessa för med sig en sanktionering från staten och samhället att bedriva skola. För att belysa och 
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tydliggöra vilka intressen som framkommer i styrdokumenten använder denna studie frirumsmodellen 
som teoretiskt ramverk för att förstå skolan som institution och organisation. Undersökningen 
utgår ifrån Gunnar Bergs beskrivning av dokumentanalysen, som i sig bygger på frirumsmodellen 
(Berg, 2003). Dokumentanalys utgör en av metoderna i materialanalysen tillsammans med en 
intersektionell analys. Syftet är att tydliggöra olika nivåer i materialet och sedan tolka dessa utifrån 
ett intersektionellt perspektiv med fokus på Raywen Connells beskrivningar av maskulinitet. 
 
Två statliga utredningarna SOU 2010:99 och SOU 2014:6 samt rapporten Maskulinitet och jämställd 
skola från Sveriges Kommuner och Landsting kommer att utgöra den andra dela av det empiriska 
materialet. Statens och statliga myndigheters perspektiv på manlighet utifrån forskningsbaserat 
material är högst relevant då dessa maktinstanser är medskapare av skolans styrning genom olika 
dokument. Denna uppsats ämnar undersöka hur maskulinitetsbegreppet förstås och skrivs fram i 
skolans styrdokument och vilka förtjänster ett intersektionellt perspektiv kan bidra med som 
förklaringsmodell till att förstå hur olika maskuliniteter tar sig i uttryck inom gymnasieskolan. Som 
avgränsning kommer fokus att riktas mot ämnet Religionskunskap och Lgy 11:s kopplingar till 
maskuliniteter, där berörda styrdokument utgör ena delen av det empiriska analysmaterialet.  

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika maskuliniteter som framträder och saknas i 
SOU 2010:99, SOU 2014:6 och Maskulinitet och jämställd skola (SKL, 2018)  samt i Lgy 11 och 
styrdokument för religionskunskap. Studien syftar till att göra kopplingar mellan vad aktuell 
forskning visar på och vilka likheter och skillnader som finns i respektive rapports 
maskulinitetsbeskrivningar samt de valda styrdokumenten och analysera dessa utifrån en 
intersektionell tolkningsram.  

Frågeställningar 

Vilka maskuliniteter framträder explicit och vilka maskuliniteter saknas i SOU 2010:99, SOU 
2014:6 och Maskulinitet och jämställd skola? 
 
Vad kan ett tolkande intersektionellt perspektiv tydliggöra i framskrivningen av maskuliniteter i 
SOU 2010:99, SOU 2014:6 och Maskulinitet och jämställd skola? 
 
Vilka maskuliniteter framträder explicit och vilka maskuliniteter saknas i Lgy 11 och 
styrdokumenten för religionskunskap1? 
 
Vad kan ett tolkande intersektionellt perspektiv tydliggöra i framskrivningen av maskuliniteter i 
Lgy 11 och styrdokumenten för religionskunskap2? 
 
Vilka likheter och skillnader finns mellan SOU 2010:99, SOU 2014:6, Maskulinitet och jämställd skola 
och Lgy 11 och styrdokumenten för religionskunskap3 utifrån ett intersektionellt perspektiv? 

 

 

 

 
1 Kursplanen tillsammans med kommentarmaterialet. 
2 Kursplanen tillsammans med kommentarmaterialet. 
3 Kursplanen tillsammans med kommentarmaterialet. 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör intersektionalitet och maskulinitet. En 
kort historisk tillbakablick beskriver hur begreppen intersektionalitet och maskulinitet har vuxit fram 
och blivit integrerade i olika forskningssammanhang. Avslutningsvis riktas blickarna speciellt mot 
skolforskning på området.  
 

Intersektionalitet  

 
Intersektionalitet härstammar från engelskans intersection och betyder vägkorsning/skärning. I detta 
sammanhang ligger fokus på att tydliggöra hur olika maktordningar och grunder för diskriminering 
samverkar och kan fungera förstärkande tillsammans. Med hjälp av en intersektionell analys kan 
maktordningar lyftas fram i ett sammanhang som inte utgår från isolerade skeenden. Maktens 
processer och inverkan utifrån ett visst sammanhang blir då belysa (Jämställdhetsmyndighete, 
2017). Vad som inkluderas i det intersektionella perspektivet kan variera. I Lgy 11:s 
kommentarmaterial till religionskunskap används intersektionalitet som begrep explicit och 
inkluderar etnicitet, kön, sexualitet, socioekonomisk status och religion (Skolverket 3, 2011: 2). Det 
är dock inte ovanligt att olika författare använder begreppet utifrån samtliga 7 
diskrimineringsgrunder, där även ålder och funktionsvariation inkluderas samt att kategorin kön är 
tudelat i kön och könsidentitet/könsuttryck (Almén, 2016: 7). Det bör dock uppmärksammas att 
socioekonomisk status räknas som en aspekt av intersektionalitet, men inte som en 
diskrimineringsgrund.  
 
Begreppet kan härledas till både kartografi (läran om att skapa kartor) och till 
samhällsvetenskap/humaniora. I det senare fallet återfinns grunden inom den postkoloniala 
feminismen och syftar till att tydliggöra olika skärningspunkter mellan maktstrukturer samt vilken 
påverkan dessa skärningar får på möjligheten till makt eller utsatthet för diskriminering. 
Upphovspersonen till termen är juristen Kimberlé Crenshaw som använde begreppet för att påvisa 
hur ras- och könsdiskriminering inom det amerikanska domstolsväsendet är svåra att särskilja från 
varandra. Begreppet är relativt nytt i svenska sammanhang och introducerades först år 2002 i 
antologin Maktens olika förklädnader: Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige (red. Paulina de los 
Reyes, Irene Molina & Diana Molinari). Antologin beskriver hur rasism, sexism och klassförtryck 
är strukturerade i maktsammanhang och hur de kommer till uttryck i en svensk kontext. Det är 
framför allt samspelet mellan dessa tre faktorer som har varit av intresse för postkoloniala 
feminister, men begreppet har i flera internationella studier visat sig vara användbart för att beskriva 
andra faktorers påverkan på möjlighet till makt. Betydelsefulla skärningspunkter inom 
maktordningen är bland annat heteronormativitet, ålder och funktionsvariation (Molina, 2019:1). 
 
Begreppet används även utanför akademin i politiska sammanhang eftersom det på ett effektivt 
sätt kan påvisa den komplexitet som människors identiteter uppvisar. Ett synliggörande av multipla 
maktordningar kan ha en förklarande effekt på motsägelsefulla berättelser och skapa förståelse för 
hinder och förtryck som annars blir osynliggjorda. Effekten kan resultera i en aktivistisk kamp, 
något som visar på den politiska sprängkraft som begreppet kan frambringa (Molina, 2019: 3). 
 
I denna text kommer det intersektionellt perspektiv att användas utifrån dels den traditionella 
begreppsramen som inkluderar kön, klass, etnicitet, och sexualitet, men även utifrån kategorin 
religion. Att religion ska inkluderas är inte självklart och i vissa fall går meningarna isär huruvida 
religion ska klassas som en intersektionell variabel. I kommentarmaterialet till religionskunskap i 
Lgy 11 inkluderas religion i begreppet intersektionalitet (Skolverket 3, 2011). Religiösa ideologier 
är medskapare av människors identiteter, och i synnerhet deras genusidentiteter. Det finns interna 
maktordningar i olika religiösa sammanhang som påverkar och styr förhållandet till genus, 
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sexualitet, klass, etnicitet etc. Av den anledningen bör även religion kunna klassa som en viktig 
faktor i en intersektionell analys (Appelros, 2005: 69). 
 

Maskulinitetsforskning, tidigare kallad mansforskning 

 
Historiskt sätt har nästan all vetenskap varit ett studium av män och maskulinitet, och på många 
håll är män fortfarande i dominansposition inom vetenskapen både som forskare och som 
forskningsobjekt. En utgångspunkt för maskulinitetsforskningen är att problematisera mannen 
som modell för mänskligheten. Maskulinitet och män är ett område som uppmärksammas allt mer 
i vår samtid. Många av frågorna som behandlas inom maskulinitetsforskningen förgrenar sig och 
sträcker sig över andra avgränsade områden. Det kan handla om ekonomi, teknologi, hälsa, 
utbildning, konsumtion, sexualitet, våld etc. Den förändring som har vuxit fram under senaste 50-
100 åren är att maskulinitet i allt lägre grad betraktas som självklar (Mellström, Hearn & Pringle, 
2014: 4).  

 
Det vetenskapliga studiet av maskulinitet kan sägas börja runt förra sekelskiftet då Sigmund Freud 
etablerade djuppsykologin och psykoanalysen. Freud tog intryck av dåtidens feministiska och 
socialistiska rörelser samt den moderna konsten och musiken för att ifrågasätta normaliseringen 
och den sociala kontrollen av kön/genus. Trots det skrev Freud själv inte systematiskt om just 
maskulinitet, men han problematiserade däremot den då rådande uppfattningen av det naturgivna 
förhållandet mellan genus och sexualitet. I det sammanhangen blir Oidipuskomplexet hans kanske 
mest kända konstruktion av hur maskulinitet kan formas utifrån sociala relationer. Han la även 
fram tankar om att människan som sådan är bisexuell till sin natur och att det maskulina och 
feminina samexisterar inom individen. I dagens läge är det dock få som renodlat skulle använda 
Freuds tankar om maskulinitet som förklaringsmodell, men han är fortfarande att betrakta som en 
viktig förgrundsgestalt inom maskulinitetsforskningen (Connells, 1995: 35-36). 
 
Sedan 1980-talet har den pluralistiska mansbilden dominerat, både när det gäller att studera mannan 
i samtiden och historiskt. Det kritiska studiet av maskuliniteter inom akademin förekommer 
parallellt med mer populärkulturella föreställningar och betraktelser av manlighet. Under 2000-talet 
har olika typer av mansrörelser börjat växta fram i västvärlden, många med starka ideologiska 
ställningstaganden. Det går här att utröna tre dominerande strömmingar idag: profeministiska, 
promanliga och antifeministiska perspektiv. Inom maskulinitetsforskningen har de profeministiska 
perspektivet varit dominerande, synnerligen under de senaste 20 åren (Mellström, Hearn & Pringle, 
2014: 5).  
 
Under 1980-90-talet var främst amerikanska, engelska och skandinaviska forskare tongivande, 
medan det idag råder ett globalt uppmärksammande av området. Många nya teoretiska perspektiv 
har vuxit fram och disciplinen är idag väletablerad, om än fortfarande blygsam inom akademin. 
Det intersektionella perspektivet har, tillsammans med queer- och sexualitetsforskningen, haft stort 
inflytande på maskulinitetsforskningen. Idag utgör män och manligheter självklara objekt/subjekt 
för studier där olika tematiker så som skillnader mellan män i singular och maskuliniteter i plural, 
förhållandet mellan sexualitet och identitet samt patriarkala strukturer är återkommande 
fokusområden. Det förekommer problematiska spänningsfält mellan det kollektiva och det 
individuella där maskulinitet som term inte är helt oproblematisk. Maskulinitet som begrepp kan 
uppfattas vara luddigt och att det förekommer en förvirring kring vad som menas med maskulinitet. 
Därav har en skärpning av begreppet börjat växa fram inom akademin. Det har visat sig vara av 
största vikt när maskulinitetsforskningen sträcker sig bortom västvärlden och möter andra 
definitioner och kategoriseringar av begreppet maskulinitet (Mellström, Hearn & Pringle, 2014: 5-
7).  
 



 

 5  
 

Raewyn Connells är en av maskulinitetsforskningens giganter och kan betraktas som den främsta 
person som bidragit till att maskulinitetsforskningen har blivit ett eget forskningsfält. Connells 
främsta forskningsområde fokuserar på maskulinitet ur ett pluralistiskt perspektiv, där teorier om 
den hegemoniska maskuliniteten fått störst spridning. En mer noggrann genomgång av Connells teorier 
återfinns under teoriavsnittet.  

 

Skolforskning om maskulinitet 
 
Marie Nordberg och Tomas Saar belyser i en studie hur pojkar många gånger framställs på ett 
ensidigt vis när det kommer till att beskriva maskulinitet i förhållande till skolan. De 
uppmärksammar att både forskningsrapporter, SOU:s, och myndighetstexter emellanåt använder 
en komplementär könmodell som bygger på att flickor och pojkar har olika egenskaper som 
tillsammans kan fungera komplimenterandet. Ofta bygger en sådan modell på stereotypa och 
kraftigt förenklade föreställningar. Många gånger används en komplementär modell för att beskriva 
den problematiska maskuliniteten som klassrumsforskningen rapporterar om. Ett sådant exempel 
är pojkars antipluggkultur som ställs emot flickors studiemotivation. Nordberg och Saar beskriver 
hur pojkar som är studiemotiverade och som tar avstånd ifrån stereotypa 
maskulinitetsframställningar blir osynliggjorda (Nordberg & Saar, 2008: 207-208).  
 
Genusforskare har under en längre tid intresserat sig för maskulinitet kopplad till problem och 
olika stereotyper. Det menar Nordber och Saar har lett till att både pedagoger och forskare oftare 
uppmärksammar den gruppen pojkar som stämmer överens med sådana beskrivningar, även om 
de är relativt få. Många gånger bygger perspektivet på en tudelad könsmodell där pojkar och flickor 
ses som motsatta grupper. Variationer inom respektive grupp hamnar lätt i skymundan. Det 
befäster en polarisering och osynliggör den effekt intersektionella faktorer kan ha på 
maskulinitetsuttryck (Nordberg & Saar, 2008: 209-213).  
 
Rickard Jonsson har i sin studie Jag bryr mig inte! – om stereotyp maskulinitet och andra kommunikativa 
verktyg bland killar på ett högstadium undersökt hur pojkars kommunikativa verktyg (protester, 
stereotypa uttryck, oacceptabla eller utmanande uttryck etc.) tolkas som ett motstånd gentemot 
skolan. Pojkars som användande uttryck byggda på omsorg eller uppmärksammande personliga 
berättelser och intresserade sig för andra pojkars tankar betraktades som avvikelser. När pojkar gav 
uppmuntrande ord eller uppvisade mjuk fysisk beröring uppmärksammades det inte  (Jonsson, 
2008: 164). Jonsson menar pojkar den svenska skolforskningen har fokuserat för mycket på den 
negativa beskrivningen av pojkar och fastnat i föreställningen om att pojkar riskerar sin maskulinitet 
om de intresserar sig för skolarbetet. Flickors misslyckande inom skolan eller avvikande beteende 
kopplas inte ihop med genus, medan pojkar på ett i det närmsta deterministiskt sätt kopplas 
samman med en problematisk maskulinitet om de ger uttryck för skolmotstånd. Jonsson 
uppmärksammar i sina observationer av högstadiepojkarna att samtalsämnen kring misslyckande 
inom skolan bekymrar pojkarna och att dåliga betyg uttrycker en förlorad status (Jonsson, 2008: 
151-154).  
 
Johannes Lunneblad har undersökt hur lärare könskodar våld och gör skillnad mellan flickors och 
pojkars våld. Lärarens föreställningar om kön påverkar hur våld mellan elever tolkas och vad som 
överhuvudtaget anses vara en våldshandling. Kön spelar en stor roll i förhållande till en tänkt 
förövaren och offer. Lunneblad efterlyser fler studier som specifikt undersöker den roll kön spelar 
när det kommer till att förstå våld i skolan. Mycket av den forskning som har undersökt våld i 
svensk skola bygger på undersökningar av mobbing, något som Lunneblad menar skyler viktiga 
faktorer för att förstå våldet. Han skiljer på fysiskt våld, verbalt våld, relationellt våld och nät-
mobbing/nät-hat, där den vanligaste formen av våld i skolan utgörs av verbalt våld (Lunneblad, 
2017:66-67).  
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Lunneblad lyfter fram lärarnas roll i pojkarnas problematiska beteende. Lärare beskriver många 
gånger pojkar som bråkiga och våldsamma, samtidigt som flickor sällan ses som utåtagerande och 
aggressiva. Det leder till att pojkar ges större utrymme för negativt beteende och får samtidigt en 
bekräftelse på att det är en aggressiv maskulinitet som förväntas av dem. Trots att skolan ska arbete 
mot traditionella föreställningar om kön visar studier på att det är just de traditionella könsrollerna 
som tillskrivs eleverna. Det fysiska våldet kodas till pojkar och flickor anses stå för relationellt våld 
med mer subtila uttryck så som utfrysning och falskspel (Lunneblad, 2017: 71). 
 
Lunneblads studie visar att lärare och annan personal motiverar pojkarnas beteende med omognad, 
något som ger pojkarna ytterligare utrymme att använda ett störande beteende. Samtidigt kan 
pojkarna inte hållas fullt ut ansvariga om beteendet kopplas till omognad. Den typen av våld som 
pojkar använder blir till normen för vad våld är. De pojkar som inte uppfyller normen och själva 
utsätts för våld blir till självuppfyllande profetior där deras normavvikelse blir till förklaring till 
utsattheten. Pojkar som utsätts för våld har ibland svårt att förena synen på sin egen manlighet och 
det faktum att de är offer. På samma vis feminiseras flickors våld och trivialiseras eller anses vara 
befogat. Flickors våld kopplas till försvar eller som en naturlig reaktion på ilska (Lunneblad, 2017: 
73-76).  
 
Alla former av trakasserier ska motarbetas i skolan, ändå förekommer dem. Katja Gillander Gådin 
och Nan Stein har, utifrån de första fallet av sexuella trakasserier som gick till domstol, undersökt 
hur trakasserier blir normaliserade inom skolan och därmed accepterade.  Tidigare studier har visat 
på hur sexuella trakasserier kan normaliseras om ämnet inte regelbundet diskuteras och 
problematiseras inom skolan. Andra faktorer som har visat sig inverka på sexuella trakasserier är 
vilka normer som kopplas till maskulinitet och femininitet. Om samhället kopplar dominans och 
sexuell aggressivitet till män ökar sannolikt risken för en normalisering av sexuella trakasserier. 
Skolan är en viktig plats där könsmönster förhandlas fram, förkastas eller befästs (Gillander Gådin 
& Stein, 2017:2-3). Studien visar på att våld många gånger blir accepterat och normaliserat så länge 
det håller sig inom den kulturella normen. Det kan också tolkas som ett sätt för pojkar att 
upprätthålla och demonstrera sin heterosexuella maskulinitet. Många gånger sker trakasserier helt 
öppet och är väl känt av både lärare och andra elever. I vissa fall förklarar skolans personal 
pojkarnas trakasserier av flickor med att de inte förstår, att de är omogna eller bara skojar. Flertalet 
intervjustudier visar dock på att pojkar i de flesta fall förstår och har insikt i sitt eget handlande, 
men ändå fortsätter sitt beteende (Gillander Gådin & Stein, 2017: 12).  
 
Den så kallade pojkkrisen är inte begränsad till bara Sverige. Storbritannien är ett av flera europeiska 
länder som har uppmärksammat olika svårigheter som pojkar möter i skolan. Francis Farrell har 
undersökt hur religionsundervisningen kan ha positiva effekter på pojkars identitetsutveckling och 
förhållande till en problematisk maskulinitet. Han belyser i sin studie hur religionsundervisningen 
kan bli till en liminal plattform där elever kan tydliggöra intersektionella skillnader som annars 
missas. Farrell beskriver hur pojkar med en erkänt hård maskulinitet överraskande uppskattade 
religionsundervisningen som ett naturligt utrymme att lösa olika problem kopplade till gäng, våld 
och dominans. I studien fanns ett antal pojkar som utgjorde levande exempel på den hegemoniska 
maskuliniteten och betraktades av skolan som problemelever. Resultatet visade på att pojkarna 
uppskattade att lära sig om varandras kulturer, religion och bakgrund. Individer som utanför 
klassrummet var fienden kunde i religionsundervisningen hitta gemensamma plattformar och 
förståelsehorisonter utifrån delade upplevelser. Farrell framhåller särskilt vikten av ett 
intersektionellt perspektiv som utgångspunkt för pojkarnas maskulinitet som subjekt (Farrell, 652-
660). 
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Begrepp  

 
För att underlätta fortsatt läsning kommer några av de centrala begreppen att kortfattat beskrivas.  
 
Identitet: Begreppet identitet har ingen enkel definition som kan anses heltäckande. Man bör ha i 
åtanke att det finns en mångfald av identiteter som parallellt samexisterar i/kring en enskild individ. 
Ett sätt att definiera identitet är med hjälp av en tredelad modell som tar hänsyn till självidentitet; så 
man själv vill vara, social identitet; hur man blir uppfattad av andra och kulturell identitet: en persons 
bakgrund/historiska arv avgör identiteten. Dessa aspekter av identiteten behöver inte stämma 

överens och kan i olika sammanhang variera (Hammarén & Johansson, 2009) 
Könsmönster: Begreppet i denna text åsyftar de traditionella föreställningar om kön som finns i 
en västerländsk kontext, och än mer specifikt i ett svenskt sammanhang. Med dessa könsmönster 
avses en medvetenhet/omedvetenhet gällande uppfattningar om hur pojkar och flickor förväntas 
agera, se ut och även tänka för att betraktas som just pojkar respektive flickor. Här kan man tänka 
sig beskrivningar så som att flickor är lugna och snälla och pojkar är busiga och sportintresserade. 
Dessa föreställningar har reproducerats i en viss kontext under tid och är svåra att hitta ett specifikt 
ursprung till många gånger. Det går dock att anta att det finns en lång historia av dessa 
beskrivningar som har resulterat i att attributen ses som naturliga/normala (Svaleryd: 2002).  
Könsroller: Termen avser de skillnader som finns mellan pojkar/män och flickor/kvinnor i ett 
dikotomt förhållande till varandra. Skillnaderna grundar sig på socialt och kulturellt kodade 
uppfattningar om vad som kan kopplas samman med gruppen män/pojkar och kvinnor/flickor. 
Skillnaderna kan avse förväntningar på agerande, normer, makt, resurser och värderingar. Det finns 
en koppling till det tidigare beskrivna begreppet könsmönster samt med olika ideologiska 
föreställningar (Ne.se) 
Könsordning/genusordning: Män och kvinnors relationer till varandra i ett samhälle kan förstås 
utifrån olika nivåer, där olika kontexter innehåller olika nivåer som påverkar mäns och kvinnors 
relationer till varandra, mäns relationer till andra män och kvinnors relationer till andra kvinnor 
(Connells, 1987: 98).  
Heteronormativitet: Begreppet belyser den normativa aspekten av hur ett heterosexuellt liv träder 
fram i ett samhälle. I ett samhälle som styrs av heteronormativitet kommer detta att återspeglas i 
hur lagar, institutioner, strukturer och relationer på olika sätt upprätthåller det heterosexuella 
förhållandet mellan människor. Resultatet blir att heterosexualitet ses som någonting naturligt, 
normalt och allomfattande, allt annat kommer att betraktas som en avvikelse i någon mån. Det kan 
handla om homosexuella relationer och queera föreställningar, men även om att leva ett liv i 
ensamhet. I många sammanhang kan heterosexualitet likställas med barnalstrande för att tydliggöra 
den naturliga aspekten av heterosexualitet. I samband med barnalstrande är sexualiteten egentligen 
ovidkommande (IVF-födslar, adoption, graviditet som resultat av en våldtäkt av en lesbisk kvinna, 
insemination etc.). Det gör också att personer som klassar sig själva som heterosexuella (i synnerhet 
kvinnor), men väljer bort att skaffa barn kan betraktas som en avvikelse (Ambjörnsson, 2016: 47-
48).  
Hegemoni: Samspelet i en grupp som medför att vissa utvalda individer kan hävda och bibehålla 
en ledande position. Det kan ske inom en mindre grupp, men även på samhällsnivå. Dessa 
konstellationer är inte permanenta utan kulturellt sammankopplade och kan se olika ut vid olika 
tidpunkter (Connells, 1995: 115). 
Jämställdhet och jämlikhet: i en svensk kontext gör vi en språklig skillnad mellan begreppen. Ur 
ett historiskt perspektiv har dock begreppen gått in i varandra och kan fortsatt i vissa sammanhang 
(nu mera felaktigt) användas synonymt. Språkligt finns en skillnad i betydelse som är viktig och 
därför ska begreppen hållas åtskilda. Ett viktigt område som tydliggör skillnaden är inom 
lagstiftningen. Jämställdhet handlar om förhållande mellan män och kvinnor, där alltså 
könsaspekten är satt i fokus. Jämlikhet är ett mer allmänt begrepp som syftar till att alla har samma 
värde som människa oavsett aspekter så som etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, kön, klass 
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etc. Jämlikhet finns även upptaget i lagen, där alla ska betraktas lika med lika 
rättigheter/skyldigheter (Reuter, 2007).  
Män: Individer som i samhället passerar som män, med andra ord kategorisering utifrån en 
föreställning om kön (social identitet). En biologiskt född kvinna kan betraktas som man, likaväl 
som en biologisk man kan betraktas som kvinna. 
Manlighet: Olika sociala praktiker som män kopplas samman med och förväntas reproducera för 
att passera som män. Inte heller dessa är permanenta men delas inom en kulturell kontext vid en 
viss tidpunkt (Connells, 1995).  
Maskulinitet: En teoretisk förklaringsmodell för att förstå hur män och manlighet skapas i sociala 
konstruktioner och hur sociala praktiker reproducerar dessa konstruktioner (Herz &Johansson, 
2011: 16).  

Material 

Studiens material utgörs av sex dokument uppdelade i två grupper, rapporter och styrdokument. De 
två grupperna är således olika när det gäller karaktären på respektive grupps texter. Vad som förenar 
dem är att de på olika nivåer styr eller kan användas vägledande inom skolans verksamhet.  

 

Rapporter 
 
En statlig offentlig utredning (fortsättningsvis förkortat SOU) är ett förarbete till en lag. Texten är 
politiskt beställd och det är regeringen som tillsätter en kommitté eller en utredare för att utreda 
särskilda frågar. Ofta kopplas olika experter och sakkunniga till utredningen, stora delar av texterna 
är baserad på forskning. Dock är en SOU eller annan statlig/kommunal rapport inte vetenskapligt 
granskad (peer review). Texten är inte i sig vetenskapligt, men bygger i olika utsträckning på 
vetenskapligt framtaget material. I detta fall hänvisar rapporterna till en mängd studier och artiklar 
som har vetenskapligt granskats och publicerats i olika vetenskapliga sammanhang med kopplingar 
till pojkar och svensk skola. Det motiverar valet av rapporterna som använts i denna uppsats.  
 
Rapporterna i denna studie har i två fall (text 2 och 3) en tydlig riktning gentemot skolan medan 
den sista texten (text 1) är av bredare karaktär och kan tänkas appellera till en mängd olika instanser 
och aktörer i samhället. Dessa texter är inte på något sätt bindande för skolan, men berör på olika 
sätt delar av skolans styrdokument som i sig är av bindande karaktär. Rapporterna i detta arbete 
bygger på undersökningar från bland annat skolforskning och genusforskning samt material från 
skolverket och skolinspektionen.  
 
 

Text 1: SOU 2014: 6 Män och jämställdhet 
 
Denna SOU har undersökt hur mäns livssituation ser ut i Sverige där förhållandet till jämställdhet 
eller bristen på jämställdhet har sats i fokus. Uppdraget gavs till statsvetaren Svend Dahl och syftade 
till att undersöka jämställdheten i Sverige utifrån mannens perspektiv. Texten har analyserat olika 
förändringar i samhället där bland annat skola, faderskap, etnicitet och sexualitet ingår. Författarna 
menar att många män möter motstridigheter i samhället som leder till frågor kring den egna 
självbilden. Dels bryter olika jämställdhets normer sakta allt mer mark, parallellt med att 
traditionella föreställningar om manligt/kvinnligt lever kvar. Många män förhåller sig positivt till 
jämställdhet i dag medan andra fortsatt är passiva eller gör motstånd. Utredningen lyfter fram på 
vilka sätt jämställdhet gynnar män och inte bara kvinnor. Många gånger är det, med rätta, stort 
fokus på mäns dominans när det gäller makt och resurser där kvinnors livschanser begränsas. Vad 
som ibland har kommit i skymundan är att en bristande jämställdhet också drabbar män negativt. 
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Områden där det blir tydligt i är bland annat skolan då pojkars möjligheter idag verkar försämras, 
andra exempel är pojkars och mäns hälsa och välmående som i högre utsträckning än flickor och 
kvinnor kan knytas samman med våld, missbruk och kriminalitet samt självmord (SOU 2014:6, 
19).  
 
Texten problematiserar hur män, maskulinitet och normer idag, kanske mer än någonsin, utmanas 
och krav på förändringar ställs upp. Inte minst blir detta intressant ur ett intersektionellt perspektiv. 
Kvinnor har under de senaste 100 åren tagit allt fler steg in på traditionellt manliga arenor och i 
många fall vunnit acceptans och en normalisering. Däremot har män inte gjort likvärdiga 
närmanden inom traditionellt kvinnliga områden (SOU 2014:6, 20-22). 
 
Andra viktiga områden som utredningen belyser är mäns relation till våld och män syn på sexualitet. 
Båda dessa områden är på olika sätt kopplade till den heteronorm som idag är rådande. Män är 
kraftigt överrepresenterade när det gäller våld i allmänhet, men i synnerhet när det gäller sexuellt 
våld och trakasserier.  Det finns mycket som tyder på att en stärkt jämställdhet leder till minskat 
våld bland män (SOU 2014: 6, 26-27). Utredningen avslutas med att lyfta fram vikten av att 
uppmärksamma hur mansnormer berör både individers och samhället utveckling. 
Jämställdhetsarbetet är således nära förbundet med hur hanterandet och bemötandet kring dessa 
normer ser ut. Det fastslås att män har ett stort ansvar för jämställdheten både utifrån kvinnors 
och mäns livssituation (SOU 2014: 6, 30).  
 

Text 2: SOU 2010: 99 Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för 
kunskap och utveckling i skolan 
 
Denna text inriktar sig på skolmiljö och undersöker hur jämställdhet och bristande jämställdhet 
påverkar elevernas möjligheter att utvecklas och lära. Uppdraget gavs av dåvarande 
utbildningsminister Jan Björklund i syfte att undersöka jämställdheten i skolan utifrån 
värdegrunden. Utredningen lyfter fram hur grupperna pojkar och flickor skiljer sig åt på flera 
punkter. Ibland handlar det om skilda upplevelser, men även många skilda praktiker. Pojkar har 
under en tid underpresterat som grupp i förhållande till flickor, detta gäller inte bara i Sverige utan 
i flertalet jämförbara länder. De val pojkar och flickor gör i gymnasiet är i hög utsträckning 
könsstereotypa, i synnerhet på de yrkesförberedande programmen. När det gäller olika typer av 
negativa beteenden är pojkarna överrepresenterade, som grupp står de för flertalet kränkningar, 
trakasserier och våldshandlingar i skolan. Många gånger finns kopplingar till sexuella uttryck. 
Fortfarande är det vanligare för flickor att lida av psykiska problem än för pojkar, även om 
problemen ökar bland pojkar. Utredningen slår fast att många gånger kan olika normer kopplade 
till kön vara orsaken, eller del av orsaken, till trakasserier och kränkningar. Det är även normer som 
försvårar för individen att göra val utifrån intressen och förmåga. Skolan ska vara en plats för 
lärande, men också för identitetsutveckling. Det förutsätter en god psykisk hälsa. Skolan är inte 
fristående i samhället utan utgör en institution som i mångt och mycket speglar samhället, där olika 
i samhället rådande könsnormer givetvis inkluderas. Parallellt med det kan, och bör, skolan vara en 
fristad där eleverna kan ingå i konstellationer som de utanför skolan inte möter och ges möjligheter 
till andra relationer (SOU 2010: 99, 14).  
 
Rapporten lyfter hur könsnormer många gånger är snävare för pojkar än för flickor, något som kan 
vara en del i pojkars problem med att nå skolframgång. Andra orsaker kan vara att barn ofta 
identifierar sig med andra barm inom samma kön, där pojkar som inte anstränger sig i skolan kan 
bli normgivande för andra pojkar. Därtill kommer sedan även biologiska skillnader (SOU 2010: 99, 
23). Utredningen lyfter vikten av att ha ett intersektionellt perspektiv samtidigt som det påpekas att 
jämställdhetsarbetet blir mer komplicerat när flera kategorier inkluderas i 
diskrimineringsgrunderna. Kön är fortfarande den starkaste orsaken till en sviktande jämställdhet, 
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men det är inte längre lika självklart att det enkom är strukturer som leder till en maktobalans. 
Perspektivet måste vidgas för att spegla verkligheten på ett mer trovärdigt sätt (SOU 2010:99, 17).  
 
Författarna ringar in gymnasieskolans sex- och samlevnadsundervisning som ett centralt område 
för att bemöta dessa frågor och motverka kränkningar. För att kunna erbjuda eleverna en god 
undervisning krävs det att lärare och skolledning är engagerade och välutbildade i ämnet samt att 
man våga utmana gamla föreställningar och tankegångar (SOU 2010: 99, 20).  

 

Text 3: Maskulinitet och jämställd skola, arbete för ökad trygghet och bättre 
studieresultat 
 
Denna texten är skriven utifrån ett underlag av Mia Heikkilä som är docent och lektor i pedagogik. 
Texten utgår delvis från SOU 2010:99 (Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet 
för kunskap och utveckling i skolan) och 2014:16 (Män och jämställdhet) och befinner sig 
nivåmässigt närmast skolans värld. Den tänkta mottagaren är politiker, chefer och strateger. Texten 
slår fast att skolor många gånger är bra på att uppmärksamma könsskillnader mellan pojkar och 
flickor, men att det saknas kompetens för ett aktivt normförändrande arbete. Den rådande 
uppfattningen i texten är att de problem som pojkar möter i skolan kan avhjälpas genom ett 
förändrat förhållande till mansnormer och syn på maskulinitet. Texten framhåller att pojkar många 
gånger kopplar maskulinitet till våld, bristande uppmärksamhet på den egna hälsan och en 
sexualitet förenad med makt. Om dessa normer kan omförhandlas menar författaren att det skulle 
gynna inte minst pojkarna själva (Jacobson, 2016: 3).  
 
I texten framträder vikten av hur de vuxna i skolan förhåller sig till könsnormer och gentemot de 
som bryter eller utmanar dessa normer. Författaren tydliggör att det krävs en angelägenhet från 
skolans vuxna att uppmärksamma jämställdhet på allvar i undervisningen, det är ibland lärarens 
egna förväntningar på eleverna som bekräftar eller cementerar invande könsroller. En medvetenhet 
och ett systematiskt arbete bör vara ledstjärnor i skolans kvalitetsarbete för att förändra negativa 
maksulinitetsnormer (Jacobson, 2016: 7).  
 
Våld och sexualitet är centrala ämnen när maskulinitet och könsnormer ska problematisera. 
Kopplingar mellan en god studiemiljö och en skola som aktivt jobbar emot våld och trakasserier 
är tydliga. Skolan är i dag en plats där frågor om köns- och genusnormer uppmärksammas, många 
insatser görs och efterfrågan på kunskap kopplat till pojkar och maskulinitetsfrågor växer 
(Jacobson, 2016: 9).  
 

Styrdokument  
 
Skolans verksamhet regleras av ett antal styrdokument som är bindande och förväntas följas, dessa 
är skollagen, olika förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Förutom de bindande dokumenten 
finns ett antal allmänna råd som är rekommenderade tillämpningar av lagarna och reglerna 
(Treville, 2019). Främst vänder sig dessa texter till personer som arbetar inom skolan eller till elever 
som deltar i undervisningen. Läroplanen är en förordning som gäller hela skolan och tas fram av 
Sveriges regering. Texterna är således inte vetenskapliga till sin karaktär, samtidigt ska skolans 
undervisning vara evidensbaserad och bygga på vedertagen forskning.  

 

Text 4: Läroplan för gymnasieskolan 2011 
 
Läroplanen är ett styrdokument utfärdat av regeringen som gäller gemensamt för gymnasieskolan. 
Här redogörs för skolans värdegrund och dess uppdrag, vidare beskrivs vad som är skolans mål 
och vilka riktlinjer som finns uppsatta. Dokumentet tydliggör vad skolan ska eftersträvas för att 



 

 11  
 

eleverna ska uppnå kunskapsmålen, texten klargör vem som ansvarar för olika områden och vilka 
rättigheter och skyldigheter eleven har. Det finns tydliga kopplingar till gymnasieskolans 
förbindelse med arbetslivet och fortsatta studier. Skolan har även ett fostransuppdrag med viss 
karaktärsdanande funktion som skrivs fram i texten. Eleverna ska bland annat internalisera 
demokratiska värden och uppfattningar som stödjer de mänskliga rättigheterna (Skolverket 1, 
2011). I denna text ingår endast de allmänna skrivningarna och inte samtliga kursplaner.  

 

Text 5: Ämne - Religionskunskap  
 
Ämnesbeskrivningen är själva kärna i hur undervisningen i Religionskunskap ska bedrivas. Här 
redogörs för ämnets syfte, vilket centralt innehåll som finns inom respektive kurs och 
kunskapskraven. Ämnet beskrivs som tvärvetenskapligt, men har sin grund i religionsvetenskapen. 
Ämnet syftar till att eleverna ska få en mångfacetterad bild av religioner, livsåskådningar och etiska 
förhållningssätt för att skapa sig en förståelse för vilka värden som präglar ett mångkulturellt 
samhälle. Eleven ska också ges möjlighet att diskutera hur religion och vetenskap förhåller sig till 
varandra. Stor del av ämnets syfte är centrerat kring olika faktorer som kan anses inverka på 
individens identitetsskapande, så som kön, sexualitet, etnicitet, historia, traditioner etc. och dess 
förhållande till religion och livsåskådningar. Ämnet ska vara analyserande och tolkande till sin 
karaktär (Skolverket 2, 2011).  

 

Text 6: Relaterat kommentarmaterial  
 
Rent allmänt handlar kommentarmaterial om att ge en ökad bred och ett djup för hur läro-, kurs- 
och ämnesplaner ska förstås. Kommentarmaterialet till Religionskunskap utgör ett komplement 
och ett förtydligande av ämnesbeskrivningen som knyter ämnet till det akademiska ämnet 
Religionsvetenskap. Dokumentet är centrerat kring olika begrepp i Religionskunskap 1 och 
Religionskunskap 2. Texten redogör för ämnets kopplingar till grundskolan och hur innehållet ska 
knyta an till grundskolans ämneskunskap för att skapa en progressiv relation. Under rubriken 
Begrepp i ämnets syfte följer förklaringar och redogörelser för begreppen religion och livsåskådning, 
mångfald, intersektionelitet och kritisk granska källor där riktningar och vilken grundsyn som ska 
förmedlas anges. Olika delar av Religionskunskapens ämnesbeskrivning förtydligas, så som 
människosyn och gudsuppfattningar och religion och vetenskap (Skolverket 3, 2011).  

Metod 

Denna studie har använt två kvalitativa metoder för att analysera materialet, dokumentanalys och 
intersektionell analys. Dokumentsanalysen syftar till att besvara frågeställning 1 och 3. En 
intersektionell analys användas för att besvara frågeställning 2, 4 och 5. Den kombinerade metoden 
erbjuder möjligheter för att sortera ut viktigt innehåll från materialet och analysera delarna utifrån 
det specifika perspektiv intersektionalitet med fokus på maskulinitet.    
 

Dokumentanalys 
 
Denna metod är ursprungligen framtagen av Gunnar Berg och Erik Wallin på 1980-talet för att 
analysera centrala läroplaner. Numera har metodens fokusområde breddats och används främst för 
att analysera olika dokument som berör styrningen av skolan på skilda sätt. Metoden är tänkt att 
användas jämförande utifrån olika nivåer (Berg, 2003: 157).  
 
Dokument som befinner sig på olika nivåer kan jämföras, likaså dokument inom samma nivå. 
Gemensamt för dokument som lämpar sig för analysen är att de innehåller en riktning för hur 
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skolan ska eller bör styras. I den typen av dokument finns olika övergripande politiska avsikter 
inskrivna explicit eller implicit. Många gånger är dessa dokument tvetydiga och upplevs av skolans 
aktörer som alltför abstrakta för att omsättas direkt till konkreta styrinstrument. En av 
anledningarna till detta är att dessa dokument många gånger bygger på politiska kompromisser som 
framkommit efter olika förhandlingsprocesser. Det för med sig oklarheter som i sig öppnar upp 
för stora tolkningsmöjligheter. Andra orsaker till att dokumenten blir svåra att konkretisera är dess 
form. Formproblem går att återfinna där olika avsnitt i samma läroplan kan innehålla blandade 
skrivningar som resulterar i en motsägelsefull innebörden eller olika grad av konkretion. Genom 
dokumentanalysen kan dokumentens innehåll benas ur till olika nivåer för att konkretiseras och 
lättare studeras eller jämföras. Syftet med dokumentanalysen är att: 
 

• göra dokumentet överskådligt och lättare att ta till sig. 

• kunna jämföra olika delar mellan dokument och tydliggöra konsistenser och inkonsistenser 
mellan och i olika delar.  

• lyfta fram vad som innehållsmässigt saknas. 

• jämföra olika dokument utifrån samma eller olika hierarkiska nivå. 

• fungera tolkande för att lyfta fram material som uttrycks implicit (m. a. o. läsa mellan 
raderna).  

 
En dokumentanalys kan innehålla olika antal nivåer. Sex grundnivåer ger den bredaste och mest 
detaljerade analysen. Analysen kan även komprimeras till endast tre nivåer, men blir då mer 
summarisk. Utifrån vilka dokument som analyseras kan även andra nivåer, eller undernivåer, läggas 
till för att lyfta fram vissa specifika aspekter ännu mer. På samma sätt kan även en eller flera nivåer 
helt lyftas bort, om dessa genomgående saknas eller inte är av intresse. De sex grundnivåerna 
indelas vanligen enligt följande: 
 

• Ideologisk nivå: I denna nivå kan man återfinna grundläggande människosyn, 
kunskapssyn etc. Här kan även skrivningar som åsyftar skolan fostransuppdrag och syn på 
utveckling i allmänna drag inordnas.  

• Innehållsnivå: Denna nivå innehåller olika typer av huvudmoment, allmänna ämnesmål 
och andra övergripande innebörder.  

• Regelnivå: Här finns påbud och sådant som uttrycks i ”skall”-satser4.  

• Ämnesnivå: Skrivningar som syftar på specifika ämnen eller grupper av ämnen 
kategoriseras in under denna nivå. Innehållet kan vara både implicit och explicit uttryckt i 
dokumentet som analyseras. 

• Intern verksamhetsnivå: Denna nivå innehåller material som på något sätt berör skolans 
vardagliga arbete, hur detta arbete förväntas utföras eller andra gestaltningar av skolans 
vardag. 

• Extern verksamhetsnivå: Här finns skrivningar som berör skolans relation till omvärlden, 
vilka externa relationer som skolan har och hur dessa fungerar/är tänkta att fungera. Dessa 
relationer kan handla om skolans relation till föräldrar (snäv definition) eller till samhället i 
stort (vid definition). 

 
Med dokumentanalysens hjälp kan man sammanföra olika skrivningar som förekommer i flera 
textmassor, eller på flera platser i samma textmassa, så att dessa blir överblickbara. Det kan handla 
om övergripande principer, skrivningar av konkret art eller egenvalda teman som ska lyftas fram. 

 
4 Skall har efter 2007 ersatts med ska i lagtexter och många myndigheter har interna regler som rekommenderar 
ska. Skall uppfattas idag som onödigt byråkratiskt eller formellt, men är i sin betydelse likvärdiga (Forsberg, 
2016). I denna text används företrädelsevis ska i de fall då Berg åsyftar skall-satser.  
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Många gånger förekommer olika skrivningar spridda i den här typen av dokument, det blir lätt 
fragmentariskt för läsaren och i vissa fall kan till och med den tänkta innebörden gå förlorad till 
följd av en allt för stor spridning. Dokumentanalysen ställer samman innehållet dels tematiskt, men 
även ideologiskt, vilket gör att olika politiska strömningar kan upplevas som mer tydligt 
framträdande. Andra förtjänster med modellen är att utsagor om resursfördelning utifrån olika 
innehåll kan göras överblickbar och mer konkret till sitt syfte.  
 
Ytterligare en förtjänst med modellen är att den erbjuder ett sätt att genomföra en kritisk 
granskning av ett officiellt dokument. Genom att använda de olika nivåerna blir det lättare att hitta 
glapp i texterna om olika utsagor på en viss nivå saknar stöd i andra nivåer. Om ett tema får ett 
glapp på en eller flera nivåer kan det ändå finnas möjlighet att utläsa ett innehåll från textmassan. 
Det görs genom tolkning utifrån vad som är rimligt. Utifrån vad som framkommer ur de nivåer 
där temat tas upp kan man i vissa fall dra slutsatser som syftar till att fylla i glappen. Dock är det 
inte alltid som den möjligheten ges, och då kan avsaknaden ge ledtrådar om dokumentets politiska 
kompromisser (Berg, 2003: 155–165). 
 

Intersektionell analys 
 
En intersektionell analys skiljer sig ifrån det klassiska sättet att genomföra linjära analyser. Den 
intersektionella feministiska analysen utgår ifrån komplexa sociala relationer som existerar parallellt 
utan möjlighet att urskilja specifika fält. Maktrelationer står i fokus, där den intersektionella 
analysen är förståelseskapande för hur aspekter så som genus, klass, etnicitet, religion etc. är av 
betydelse för formandet av maktordningar (Molina, 2019: 5).  
 
En av vinsterna med att använda en intersektionell analys är dess möjligheten att påvisa och 
beskriva strukturell diskriminering. Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid 
Uppsala universitet och forskar om makt och intersektionalitet. Hon lyfter fram hur en 
intersektionell analys effektivt kan användas för att analysera maktutövning och 
ojämlikhetsskapande utifrån de klassiska intersektionalitets kategorierna. Analysen påvisar 
komplexiteten i ett maktutövande som lämpar sig särskilt väl för studiet av institutionella 
sammanhang och historiska kontexter. Olika hierarkiska ordningar framträder som tar hänsyn till 
strukturella hierarkier, institutionella praktiker och individers eget handlande (Molina, 2003: 7).    
 
I detta arbete kommer Connells maskulinitets teori utgöra grunden för den intersektionella 
analysen. Teorin i sig bygger på ett intersektionellt förhållningssätt där aspekter så som etnicitet, 
sexualitet, klass etc. skapar maktordningar män emellan. Syftet med att använda en intersektionell 
analys är just att tydliggöra pluraliteten och komplexiteten inom begreppet maskulinitet. Den 
intersektionella analysen av materialet utgör steg två av den sammantagna analysen, dvs. efter att 
dokumentanalysen har applicerats på materialet. (SOU 2005: 41: 233–235). 

 

Bearbetning och analys 
 
Textmaterialet har bearbetats i flera steg. Syftet har varit att minimera risken för att viktiga delar 
missas eller förbises. Alla dokument har inledningsvis lästs igenom i sin helhet. Parallellt med 
läsningen har nyckelord markerats och strukturerats i listor för varje dokument. Efter att varje 
dokument har försetts med en nyckelordlista har en digital sökning genomförts där de textdelar 
som innehöll nyckelorden har valts ut. Avgränsningen i text har gjorts till förevarande och 
efterföljande stycke i text 1, 2 och 3 medan avgränsningar i text 4, 5 och 6 har sträckt sig till berört 
kapitel i sin helhet. 
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Varje texts avgränsningar har analyserats enligt dokumentanalysens nivåmodell, där sex nivåer har 
inkluderats för varje dokument. Dokumenten har därefter delats upp i två grupper, styrdokument 
(text, 1, 2 och 3) och rapporter (text 4, 5 och 6). De båda gruppernas texter har analyserats inbördes, 
där texterna analysera och jämförts utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på 
maskulinitetsbegreppet. Skrivningar som innefattar både pojkar och flickor/ män och kvinnor är 
inkluderade, dock med tyngdpunkt på vad som berör maskulinitet. I vissa fall förekommer givetvis 
skrivningar där det inte går att urskilja ett specifikt maskulinitetsperspektiv. 
 

Metodkritik 
 
Denna studie utgår ifrån en kombination av två kvalitativa metoder. Att använda kvalitativa 
metoder innebär alltid att det finns en central tolkande faktor närvarande. I detta fall börjar 
tolkningarna redan vid urvalet. Vilka delar som tolkas vara betydelsebärande och vilka som inte gör 
det blir direkt avgörande för hur materialet kommer att behandlas. Det medför att definitioner och 
motiveringar blir ytterst viktiga för att tydliggöra vad som har valts ut och varför.  
 
Dokumentanalysen bygger på att kategorisera ett material. I det fallet är tolkningen ett mycket 
viktigt verktyg. Det får samtidigt till följd att olika personer kan göra olika tolkningar som resulterar 
i en variation av kategoriseringar. I denna studie blir det problemet svårt att komma runt och det 
föreligger därför skäl att medvetandegöra läsaren på att tillförlitligheten i resultatet kan stärkas 
genom att låta flera personer läsa undersökningsmaterialet och genomföra kategoriseringarna. På 
så vis kan också brister i definitioner uppmärksammas och problematiseras.  
 
Det samma gäller för den intersektionella analysen. Tolkningarna är centrala och olika läsare 
kommer ofrånkomligen generera en variation av tolkningar. När det gäller ett intersektionellt 
perspektiv förekommer det olika ställningstaganden till vad som ska inkluderas och exkluderas. 
Återigen blir det viktigt att tydligt definiera vad som avses och vad som utelämnas.  
 
I denna studie utgörs tolkningsperspektivet av endast en författares förförståelse. Det medför 
givetvis begränsningar, samtidigt som det utesluter ett krav på kompromisser. Ett annat problem 
som kan uppstå när endast en person analyserar materialet är givetvis att viktiga delar av innehållet 
missas. Materialet är bearbetat systematiskt och med stor noggrannhet vilket bör borga för att de 
centrala delarna har identifierats i möjligaste mån utifrån de givna förutsättningarna.   

Teorier 

Studien är centrerad kring Gunnar Bergs frirumsmodellen och Reawyn W. Connells maskulinitetsteori. 

 

Frirumsmodellen 
 
Gunnar Bergs frirumsmodell utgör en del av studiens teoretiska ramverk. Motiveringen till detta är 
att Bergs forskning har fokuserat på vad som faktiskt styr och inverkar på skolans verksamhet som 
organisation och institution. Modellen används för att beskriva och analysera förändring och 
utveckling inom skolan. Frirumsmodellen menar att allehanda styrdokument syftar till att 
kontrollera skolans arbete så att huvudmännens eftersträvade riktning uppfylls genom formell 
styrning. Denna styrningen är många gånger motsägelsefull och flertydig, samtidigt som den 
kombineras med en informell styrning där syftet är att utifrån skolans egna villkor agera gränsbevakare. 
Den informella styrningen berör ofta funktioner som sortering, kvalificering och förvaring av 
elever. Den sammantagna styrningen blir i frirumsmodellen den yttre gränsen för skolverksamheten 
som bedrivs med statens och samhällets godkännande. Den inre gränsen i modellen återfinns i 
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ledningen av och i skolan genom skolkulturer. Olika skolor kommer att förhålla sig på olika sätt till 
de yttre gränserna och det kan även handla om att en skola i vissa fall bedöms ligga utanför denna 
gräns. Givetvis skiljer sig även de inre gränserna åt och olika skolor kan tangera varandra eller vara 
helt separerade. Det resterande området inom de yttre gränserna blir skolans frirum, område där 
utveckling kan ske (Berg, 2003: 31-33, 47-49).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1: Modell av gränser och frirum (Berg, 2003: 48). 

 
Modellen använder två olika analysverktyg för att definiera dessa gränser och möjlighet till 
utveckling. Kulturanalys söker efter skolans inre gränser och dokumentanalys behandlar de yttre 
gränserna. I denna studien är inga enskilda skolor föremål för undersökning, där av kommer 
kulturanalys som metod inte att belysas mer.  
 
Dokumentanalys utgör en del av denna studies kombinerade metod och syftar till att 
problematisera de yttre gränserna för skolans verksamhet. På så vis kan skolans flerbottnade 
uppdrag tydliggöras och beredas för tolkning. Vid en fullskalig analys, där båda metoderna används, 
är syftet att upptäcka och avtäcka det frirum där utveckling kan ske. När frirummet är definierat 
blir det efterföljande steget att avgöra hur frirummet kan användas till elevernas och elevens bästa. Svaret 
på vad som menas med elevens bästa är en bred fråga som färgas av skolpolitiska ställningstaganden 
och som tillsammans verkar i ett komplext sammanhang. Behovet för skolutveckling kan många 
gånger identifieras genom upplevelser av kris och social turbulens. Det är i dessa situationer som 
det invanda och självklara ofta ifrågasätts (Berg, 2003: 45, 51-53).  Uppmärksammandet av 
pojkproblemet och mångkulturella klassrum kan definieras som två typer av social turbulens. I ett vidare 
perspektiv skulle alltså en fullskalig analys enligt frirumsmodellen vara intressant för att nå fram till 
målet om utveckling. Dock ligger detta utanför ramen för denna studie och kommer således inte 
att behandlas mer. 

 

Maskulinitetsteori 
 
Olika maskulinitetsteorier har under de senaste decennierna ökat, där olika perspektiv och 
utgångspunkter återfinns. I detta arbete utgör Connells maskulinitetsteori förståelsehorisonten för 
hur maskulinitet skapas, tolkas och fortsätter att upprättas. Andra teorier kommer att omnämnas 
som alternativa förklaringar eller vidgade perspektiv samt ge en kritisk aspekt på Connells teoretiska 
ramverk. Dock bör det uppmärksammas att Connells teori i många fall har varit en inspirationskälla 
för andra teorier. 
 

Inre gränser:  

skolans 

ledning som 

organisation 

Yttre gräns: skolans 

styrning som institution 

Skolans frirum där 

utveckling kan ske.  
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Kön/genus är inga fasta kategorier, utan någonting som hela tiden skapas och återskapas i 
förhållandet mellan individer, inom en given kontext och utifrån olika normer. Det speciella med 
skolans verksamhet i det sammanhanget är att kön förväntas konstrueras i en viss riktning (Holm, 
2008: 13). I läroplanen för gymnasieskolan fastslås att: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja 
kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen 
utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket 1: 2011: 2). Skolforskning visar 
dock att skolan är medskapare av könsskillnader, där skolan i vissa sammanhang till och med 
fungerar som förstärkare av stereotypa föreställningar (Holm, 2008: 14). Begreppet könsskillnader 
är problematiskt och medför olika tolkningar där både biologi och sociala relationer spelar in. Ofta 
relateras begreppet till att det finns en könsordning i samhället som för med sig olika möjligheter 
och hinder utifrån kön. Precis som med begreppet könsskillnader så för begreppet könsordning 
med sig olika tolkningar och positioneringar. Som tidigare nämnts är det mycket viktigt att tydligt 
avgränsa och explicit förklara vad som avses med begrepp som relaterar till kön/genus. 
 
Connells utgångspunkt är att män och kvinnor befinner sig på olika nivåer i ett samhälle som kallas 
könsordning/genusordning5. Denna ordning har historiska rötter och utgår ifrån hur 
maktrelationen mellan män och kvinnor har formats samt vad som har betraktats som feminint 
och maskulinet. På samhällsnivå finns en könsuppdelning mellan män och kvinnor, där män som 
grupp är överordnande kvinnor. Det centrala är det dikotoma förhållandet och skillnadsskapandet 
mellan grupperna. Gruppernas förhållande till varandra utgår ifrån den heterosexuella normen, 
som antas vara obligatorisk i samhället. Connells menar att det inte är produktivt att studera 
skillnaderna för att förklara och förstå kön/genus, i stället bör de sociala relationerna mellan och 
inom respektive grupp studeras. Maskulinitet och femininitet kan inte betraktas i singular utan 
förkommer alltid i pluralistiska uppsättningar med inneboende hierarkiska ordningar inom 
grupperna (Connells, 1999). Varken maktrelationerna eller de hierarkiska ordningarna är statiska. 
De utvecklas och förändras ständigt vilket också gör dem öppna för påverkan. Relationen mellan 
kön/genus ser olika ut på global, regional och lokal nivå där de olika nivåerna är sammankopplade 
på olika sätt. På en lokal nivå (familjen, skolan, vänskapskretsar) kan man tala om 
könsregimer/genusregimer, med utgångspunkt att relationen till den rådande genusordningen i 
samhället kan överensstämma eller uppvisa direkt motsatta mönster (Connells, 2014). I 
konstruktionen av femininiteter och maskuliniteter menar Connells att den kroppsliga dimensionen 
är oundviklig och aldrig kan betraktas som neutral. Kroppens närvaro i den sociala världen leder 
till ett socialt förkroppsligande. Maskuliniteter och femininiteter kopplas samman direkt, 
symboliskt eller indirekt med en manskropp respektive kvinnokropp, men den biologiska kroppen 
avgör endast genuskopplingen sekundärt (Connells, 1995: 29). 
 
Connells huvudsakliga forskning har primärt fokuserat på maskuliniteter, där senare tillägg från 
2000-talet inkluderar femininiteter. Då denna uppsats fokuserar på maskuliniteter kommer 
fortsättningsvis teorier om hierarkier och hegemonier endast beröra de maskulina aspekterna även 
om Connells teorier numera även innefattar femininiteter.  
 
Inom gruppen män finns ett hierarkiskt förhållande som inkluderar dominans, underordning och 
allianser. Gruppen som är i dominansposition benämns hegemonisk maskulinitet och speglar 
föreställningar av vad som anses normalt och önskvärt av en man inom en given kultur och vid en 
viss tidpunkt. Det är en idealform av maskulinitet som ofta får symboliseras av makt, fysisk 
överlägsenhet och teknisk kompetens. Dessa föreställningar fungerar som norm för både andra 
män och kvinnor. Dock är det sällan som denna form av maskulinitet förekommer i verkligheten. 

 
5 Fortsättningsvis används endast termen genusordning, men begreppen används synonymt och utgår alltid ifrån en 
översättning av den engelska termen genderorder som kan betraktas som en språklig kombination av svenskans 
kön/genusordning. Den engelska termen inkluderar både den sociala och biologiska aspektern på ett mer givet sätt 

än de svenska översättningarna.  
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För att hegemonin ska upprätthållas krävs ett aktivt arbete. Det innebär att makt kan organiseras 
institutionaliserat genom att en grupp förtrycker en annan grupp eller att individer själva tillskriver 
sig en dominansposition. Förhållandet mellan dessa maktpositioner kan inte existera fristående 
utan förekommer parallellt i komplexa förhållanden (Connells, 2014).  
 
Majoriteten av män intar inte positionen som den hegemoniska maskuliniteten medför, men genom 
allianser med denna grupp kan de ge sig själva fördelar och vinna på kvinnors och (upplevt) 
svaga/omanliga mäns underordning. Dessa män intar en position av delaktig maskulinitet. De män 
som inte kan stödja den hegemoniska maskuliniteten intar den underordnade positionen som 
sammankopplas med kvinnor och feminina epitet. Här inkluderas ofta homosexuella män eller män 
som av olika anledningar klassas som svaga eller mesiga (Connells, 1999: 102-103) (tex Lilla Fridolf 
6). En mans hierarkiska ställning är dock inte permanent, utan kan i olika sammanhang och 
kontexter befinna sig på olika nivåer. De miljöer som kan tänkas var mest känsliga för överträdelser 
är de homogena mansgrupperna där kvinnor saknas helt. Dessa homosociala miljöer förstärker den 
hegemoniska maskuliniteten och gör tävlan, objektifiering av kvinnor, homofobi, svårigheter att 
uttrycka känslor etc. till norm med resultatet att män som inte uppfyller dessa krav förtrycks. Det 
leder till att män i vissa fall accepterar beteenden, åsikter och handlingar som de i andra 
sammanhang tar avstånd ifrån (Holm, 2008: 22). Jesper Andreasson har studerat hur manskollektiv 
i homosociala miljöer på ett i det närmsta ritualiserat sätt går till väga för att stärka den interna 
manligheten i gruppen. Han låter ett handbollslag stå modell för att visa hur beteenden och 
ställningstaganden skiljer sig åt mellan olika arenor. Männens agerande privat och under officiella 
sammanhang, så som matcher, skiljer sig starkt ifrån vad som sker när gruppen är ensam, 
exempelvis i omklädningsrummet.  Den homosociala miljön i omklädningsrummet präglas av en 
stark heteronorm, av att underordna feminint kodade praktiker och att förlöjliga homosexuella 
uttryck. Manskroppen blir central och används då för att dra upp gränser för manlighet. Utanför 
den intimt slutna gruppen kan idealen se annorlunda ut, men inom gruppen måste alla dessa 
avvikelser förkastas för att upprätthålla den manliga gemenskapen (Andreasson, 2003: 43-46). 
 
Connells uppmärksammar hur den allmänt rådande synen på maskulinitet i västerländska samhällen 
utgör hinder för förändring, det finns en föreställning om att det existerar en grundläggande, 
sann/äkta maskulinitet. Det går att spåra föreställningen om en viss sorts naturlig maskulinitet i 
många uttryck så som ”en riktig karlakarl”, ”en riktig/verklig man”, ”äkta män” etc. Vad som är 
förenande mellan dessa föreställningar är att manskroppen intar en central position. Det kan handla 
om föreställningar om män som mer våldsbenägna (till den grad att individen själv inte kan styra 
över detta vilket leder till våldtäkter, misshandel och aggressivitet) eller till mäns tillkortakommande 
när det gäller att sörja för spädbarns omvårdnad. Dessa föreställningar begränsar även kroppen till 
vad som är naturligt, där homosexualitet ofta framställs som ett onaturligt sätt att handla på (som 
i högre utsträckning drabbar homosexuella män än kvinnor).  Olika förklaringsmodeller till detta 
har varit och är fortsatt förhärskande. De tre vanligaste tolkningarna bygger på att maskulinitet i 
relation till mäns kroppar utgår ifrån biologiska förutsättningar (det rör sig om naturliga skillnader 
utifrån hormonnivåer, genetik och reproduktion), kroppen som ett oskrivet blad  (när vi föds är alla att 
betrakta som lika, sen socialiseras vi och präglas av olika sociala symboler) eller en kombination av 
dessa två dikotomier (våra beteenden kan förklaras utifrån dels biologiska och dels sociala grunder där 
det sunda förnuftet blir vägledande för vad som är mest sannolikt). Connells argumenterar för att 
samtliga tolkningar är felaktiga. När kampen mellan arv och miljö resulterade i en kompromiss blir 
sannolikheten stor att även det tredje alternativet är felaktigt eftersom en kombination av två 
förkastade synsätt knappast kan leda fram till en rimlig förklaringsmodell (Connells, 1995: 83-84). 
 

 
6 Karaktär skapad 1955 av Rune Moberg som idag är mest känd i tecknat serieformat. Han framställs vara en 
heterosexuell, biologisk man men som styrs av sin hustrus vilja och häftiga humör 
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Connells är tydlig med att framhålla att maskulinitetsforskningen inte kan begränsas till ett isolerat 
ämne utan hela tiden utgör aspekter av större strukturer. Genus fungerar som sociala praktiker där 
kroppen och kroppens görande hela tiden utgör en pendang. Maskuliniteter (och femininiteter) är 
inte homogena utan uppvisar alltid ett mått av splittring och motsägelse. Connells menar att 
grunden för en fungerande modell av genusstrukturen bör utgå ifrån tre aspekter: makt, produktion 
och känslomässiga kopplingar7 (Connells, 1995: 109–112).  
 
Maktrelationer: Den största maktfaktorn i västvärlden bygger på en genusordning där kvinnor i 
allmänhet är underordnande män och att manlig dominans är strukturell. Ofta benämns detta 
utifrån den feministiska termen patriarkat. Det finns dock vissa lokala omstruktureringar som har 
lett till kvinnors utökade makt över män (ex kvinnliga lärare med manliga elever), dessa 
omstruktureringar är bara verksamma inom isolerade områden och har alltså inte förändrat den 
övergripande strukturen. Vad det däremot har medfört är en ökande svårighet för den patriarkala 
makten att fortsatt legitimeras.  
 
Förhållanden inom produktionen: Genusuppdelningen inom produktionen är välkänd och 
väldokumenterad. Denna uppdelning leder till en fördel för män i form av olika ekonomiska 
konsekvenser. Det sociala arbetet (som ofta utförs av kvinnor) genererar ekonomiska fördelar för 
män där ojämlika lönenivåer bara är en del av konsekvenserna. Kapital är genuspräglat, där 
ackumulationsprocessen tydligt speglar en genusprägling. Män som kontrollerar ledande företag 
och stora förmögenheter är i de flesta fall resultatet av olika kopplingar till konstruerad 
maskulinitet. En starkt bidragande faktor är uppdelningen i förhållande till reproduktion, där 
föräldraskap och framgångsrikt företagsliv främst verkar innebära en problematik för mödrar.  
 
Känslomässiga kopplingar: I de flesta fall kopplas sexuell åtrå till naturliga funktioner som ska 
stå utanför sociala teorier. Mycket talar dock för att åtrå är speglingar av den rådande 
genusordningen, vilket gäller för både homosexualitet och heterosexualitet. Vad som dock är 
anmärkningsvärt är hur bisexualitet genomgående betraktas som någonting icke genuspräglat och 
därmed odefinierbart. Vilka praktiker som kopplas till åtrå blir aspekter av genusordningen som i 
förlängningen kan omformas till politiska frågor gällande fri vilja/tvång och ömsesidig/ensidig 
njutning (Connells, 1995: 112).  
 
Bortom dessa faktorer finns det numera uppmärksammade förhållandet mellan maskulinitet och 
nationalitet/etnicitet. För den dominerande vita mannens maskulinitet skapas relationer till dels 
kvinnor, men även till andra män som etniskt inte kopplas samman med den vita mannen. Det 
samma gäller för klasskonstruktioner mellan arbetarklass och överklass. För att förstå genus, och i 
det här fallet maskulinitet, måste dessa faktorer lyftas fram. Genuspolitiken påverkar ett samhälle 
kollektivt, och i globaliseringens fotspår långt bortom det enskilda samhällets geografiska gränser 
(Connells, 1995: 113).  
 
Den oundvikliga slutsats som Connells drar av dessa förhållanden är att dominansgruppen män 
kommer att kämpa för att bibehålla, återupprätta och utöka sin ställning i genusordningen, medan 
kvinnor förblir den grupp som strävar efter en fortsatt förändring. Denna uppdelning går inte att 
kopplas samman med män eller kvinnor på individnivå, utan handlar om strukturella faktorer. Det 
leder fram till nästa faktum: den typen av social orättvisa genererar en kamp från både gruppen 
män och gruppen kvinnor. Det gör att maskulinitetspolitik och genuspolitik inte kan stanna vid 
förhållandet för enskilda individer utan måste sträcka sig över en gemensam social rättvisa. Det 
finns gott om praktiska exempel på detta faktum, förslagsvis utgör mäns våld mot kvinnor och 
kollektivt våld mellan män (ex i krig) bra exempel på hur dominansen fortsätter att upprätthållas 

 
7 Inom psykologin kallat katexis. 
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men också pekar på svagheter. En hierarki som fullt ut har en legitimerad ordning, accepterad av 
alla saknar behovet av att hela tiden återupprätta sin makt genom våld (Connells, 1995: 120–123). 
 
Connells beskrivning av maskuliniteter som pluralistisk och hegemonisk ska inte tolkas som 
baserad på fasta karaktärer där relationen alltid är fixerad. Det finns inte en invandrarmaskulinitet, 
inte ens en chilensk eller finsk invandrarmaskulinitet, inte heller en arbetarklass/överklass 
maskulinitet. Om den utgångpunkten föreligger kommer resultatet att bli förenklingar av 
verkligheten som är missvisande och i värsta fall stereotypiserande och ger rent av en falsk bild. 
Efter ett konstaterande att maskulinitet ska betraktas ur ett pluralistiskt perspektiv måste de 
inbördes relationerna studeras. Det dynamiska i teorin grundar sig på genusrelationen mellan män 
(Connells, 1995: 114). 
 
Den hegemoniska maskuliniteten utgår inte ifrån att bärarna av den föreställningen är de individer 
som åtnjuter mest makt i realiteten. Det kan många gånger handla om idel kopplade till bilder av 
manlighet representerade av fiktiva figurer eller skådespelare. Personer med verklig makt kan i 
privatlivet anta en roll som ligger långt ifrån den hegemoniska maskuliniteten. Dock är det så att 
den kulturella bilden av dessa ideal ofta löper samman med den institutionella makten som 
kollektiv, och inte på individnivå. Ett exempel på den typen av hegemonisk maskulinitet är den 
kollektiva bilden av hur män inom militären föreställs vara och se ut. Här är våld en aspekt av 
makten, men det är inte det som direkt ger makten utan det konstanta hävdandet av auktoritet 
utifrån en viss mansbild som utgör det främsta kännetecknet för hegemonin. Dessa 
maktförhållanden är inte konstanta utan kan hela tiden utmanas och på så vis undergrävas av andra 
grupper av män eller kvinnor. I de fall då utmaningarna når framgång konstrueras en ny hegemoni 
(Connells, 1995: 112).  
 
Antalet män som kan tänkas praktisera den hegemoniska maskuliniteten i alla lägen får lov att antas 
vara få, om en några. Däremot använder sig majoriteten av män av den hegemoniska maskuliniteten 
för att dra fördel av de vinster som kommer med tex kvinnors underordning. Förhållandet mellan 
ett förmodat fåtaligt antal hegemoniska män och den stora massan av män som drar nytta av detta 
måste kunna teoretiseras. Det kan göras genom att uppmärksamma förhållandet mellan olika 
grupper av män, där delaktigheten i den hegemoniska maskuliniteten blir central. De allra flesta 
män brukar inte våld mot kvinnor (eller andra män) utan legitimering från staten och de är ofta 
aktiva i hemarbetet och har en respekt för kvinnor i allmänhet. Detta sker samtidigt som de drar 
nytta av den rådande genusordningen. Det kan leda till att dessa män tenderar till att betrakta 
feminister som radikala tänkare utan förankring i verkligheten (Connells, 1995: 116-117). 
 
Relationen mellan hegemoni, underordning och delaktighet är processer inom genusordningen. 
Förutom dessa faktorer tillkommer även klass, etnicitet, funktionsvariationer, religion etc. som 
kopplingar till hur maskuliniteter förhåller sig till varandra. Det förekommer marginalisering mellan 
dominerande maskuliniteter och underordnade grupper, som alltid medför en auktorisering av den 
hegemoniska maskuliniteten. På så vis kan enskilda individer utgöra förebilder för den 
hegemoniska maskuliniteten men samtidigt ingå i gruppen som är marginaliserad (Connells, 1995: 
118). Ett exempel på det är president Barack Obama som satt på den ultimata maktpositionen i 
USA, något som inte förde med sig att majoriteten av USA:s svarta män åtnjöt den hegemoniska 
maskulinitetens position. Relationen mellan marginalisering och auktorisering kan även 
förekomma mellan underordnande maskuliniteter. Utifrån dessa parametrar kan maskulinitet 
analyseras. Den hegemoniska maskuliniteten och den marginaliserade maskuliniteten är inte fasta 
karaktärer utan gestaltningar av praktiserad maskulinitet. Processerna är föränderliga strukturer 
som skapas i situationer bundna till kultur och tid (Connells, 1995: 119).  
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Teorikritik 
 
Frirumsmodellen utgår i från en teori som fokuserar mycket på skolutveckling och vilket 
handlingsutrymme som finns för detta. Modellen bygger på två analysredskap, kulturanalys och 
dokumentanalys. I detta sammanhang är det endast dokumentanalysen som används i analysen, 
något som gör att modellen inte kan ses i sin helhet.  
 
Kritik har riktats mot att frirumsmodellen skiljer på uttryck som i vardagligt tal ofta används 
synonymt. Berg separerar exempelvis skolan (som institution) och skolor (som organisation), det 
gäller då för läsaren att noggrant uppmärksamma dessa skillnader eftersom uppdelningen spelar 
stor roll för förståelsen av modellen. Generellt blir språket en viktig faktor i analysmodellen 
eftersom det är texter som tolkas. När dokument från olika tidsperioder analyseras måste det finnas 
en medvetenhet och känslighet för hur olika ord och begrepp kan förändras och användas olika 
över tid (von Schants Lundgren, 2011: 250).  
 
Frirumsmodellen har även kritiserats för att den egentligen inte kan avkoda de faktiska kulturer 
som finns, och därmed går det inte att säga vad som påverkar skolan som organisation. Skolan är 
en komplex miljö, där makt och relationer fungerar styrande på olika nivåer och i olika mönster. 
Kritik har riktats mot att frirumsmodellen inte är designad för att kartlägga denna komplexitet och 
inte heller besitter medel för att leda till verklig skolutveckling (von Schants Lundgren, 2011: 256).  
 
Den andra delen av textens teoretiska grund utgår ifrån Connells maskulinitetsteori. Teorin har 
utvecklats sedan den först presenterades på slutet av 1970-talet och kritiken har delvis bemötts av 
Connells. Den ursprungliga modellen inkluderade exempelvis inte femininiteter, vilket den gör idag 
och teoribygget har förfinats så att större hänsyn tas till de sociala sammanhangens komplexitet. 
 
Sammantaget har modellen kring den hegemoniska maskuliniteten mött kritik av främst två 
anledningar. Den första bygger på att den hegemoniska maskuliniteten i realiteten inte utgör en 
sluten föreställning. Hegemonin kan inte på egen hand kan reproduceras eller dra upp spelreglerna. 
Ett sådant förhållningssätt resulterar i en typologisering av kön/genus, något som då inte är ett 
socialt studium av maskulinitet. Demetrakis Z. Demetrious menar att den hegemoniska 
maskuliniteten består av en extern och en intern hegemoni, där kvinnor blir objektet för den externa 
hegemonin och män som uppfattas som svaga blir objektet för den interna hegemonin. Demetrious 
menar att kvinnor som grupp är nödvändig för att hegemonin ska uppstå, eftersom mycket av 
gränsdragningarna handlar just om förhållandet till kvinnor/det kvinnliga och inte bara om 
förhållningssättet män emellan. Det är också orsaken till att patriarkatet hela tiden reproduceras. 
Demetrious framför att den dominerande formen av maskulinitet hela tiden förändras och måste 
förhandlas, bli beviljad makt och översätta praktiker så att de stämmer överens med andra grupper 
och deltagare i patriarkatet. På så vis blir den hegemoniska maskuliniteten hela tiden en hybrid som 
konstant är i dialog med sin omvärld. Genom det här synsättet framträder också att förändringar 
sker, men dessa leder inte till patriarkatets upplösning. Demetrious tar som exempel att idag kan 
heterosexuella män bära örhängen utan att betraktas som homosexuella, men det har inte medfört 
att homosexuella män är jämlika med heterosexuella män på strukturell nivå. Den maskulina 
makten är med andra ord varken sluten eller koherent, utan till sin natur förhandlande med en 
inneboende social mobilitet (Demetrious, 2001: 355–356).  
 
Det andra exemplet på kritik mot teorin kommer ifrån Michael Moller som menar på att teorin i 
sig är en förenkling av verkligheten och inte tar hänsyn till vad män faktiskt känner, gör eller säger. 
Han menar att teorin kan ha förtjänster när man studerar små grupper eller isolerade skeenden. 
Däremot framför han att teorin kan ha begränsande effekter på hur pojkar och män betraktas, inte 
minst inom forskningen. Utifrån modellen med den hegemoniska maskuliniteten ges pojkar och 
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män högst begränsade sätt att utöva makt och exkluderar alternativa praktiker. Moller framför 
också att inom forskningsvärlden är det för honom okänt att en man själv tillskriver sig den 
hegeonsiska maskuliniteten, vilket medför en risk av andrafiering av män eller en skev självbild. 
Modellen kan även leda till uppfattningen om att män (oavsett om man syftar på hegemoni, 
allianser eller underordning) antas följa vissa fasta mönster. Moller menar att teorin inte lämpar sig 
för att studera pojkar i exempelvis skolan eftersom den miljön är mycket komplex och skiftande. I 
det fallet blir teorin till ett reducerande av förståelsen för hur maskulinitet fungerar. Moller delar 
synen på maskulinitet som pluralistisk, komplex och många gånger motsägelsefull, men efterlyser 
en större förståelse för hur olika sociala praktiker påverkar maskuliniteter utan att låsa fast 
maskulinitet i fasta kategorier (Moller, 2007: 274–275). 
 
I denna studie utgörs det empiriska materialet av texter som gör olika beskrivningar av 
maskuliniteter. De sociala situationer som pojkar faktiskt befinner sig i blir i det här fallet sekundära. 
Mollers kritik lyfter det faktum att sociala situationer är mycket komplexa och svåra att teoretisera 
över där kategoriseringar kan osynliggöra mer av vad de avslöjar. De sociala situationerna i denna 
text representeras av andras tolkningar av pojkars och mäns beteenden, utsagor och tankar. 
Connells teori lämpar sig därmed väl för denna studie då texterna i många fall utgår ifrån 
stereotypiserande bilder av pojkar som utelämnar pluralistiska beskrivningar av maskulinitet.  

Resultat  

Resultatet presenteras i en överblickbar tabellform. Det underlättar jämförelser mellan olika nivåer 
och tydliggör framför allt vilka nivåer som uteblir i olika dokument.  
 

Text 1: SOU 2014: 6 Män och jämställdhet 
 
Ideologisknivå Texten utgår ifrån en nutida, västerländsk beskrivning av jämställdhet, där 

män och kvinnor ska ges samma möjligheter och maktinflytande oavsett kön. 
Män och maskulinitet knyts starkast till den biologiska mannen, även om 
texten även inkluderar andra identifikationsmöjligheter än enkom biologisk 
man-kvinna. Maskulinitet beskrivs med pluralistiska förklaringsmodeller, där 
särskilt ett intersektionellt perspektiv lyfts fram. Begreppet hegemonisk 
maskulinitet är explicit förklarat och motiverat under rubriken Betydelsen av 
begreppet maskuliniteter vilket tydliggör synen på maskulinitet som hierarkiskt 
ordnad (SOU 2014:99, 62). 
 
Maskulinitetsnormer förhåller sig starkt förbundna till heteronormen, där allt 
som kan kopplas till femininiteter och icke-manliga uttryck utgör hot mot 
manligheten. I skolan kan detta ta sig i uttryck genom att studiemotivation 
knyts till feminina egenskaper och leder till en anti-pluggkultur bland pojkar.  
Kopplingar mellan män och våld är starkast för unga män och förekommer 
inom skolan trots ställningstaganden mot våld (SOU 2014:99, 20-22).  
 
I skolsammanhang lyfts vikten av att jämställdhetsnormen är del av 
kunskapsmålen samtidigt som det är en del av skolans fostransuppdrag. 
Författarna lyfter vikten av att jämställdhet är en politisk fråga som ständigt 
måste finnas närvarande på agendan och inte kan förväntas lösa sig av sig själv 
(SOU 2014:99, 51). 
 

Innehållsnivå Viktiga områden som berör maskulinitet och maskulinitetsnormer är 
utbildning, föräldraskap, hälsa, arbetsliv och mäns utsatthet.  
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Maskulinitet tolkas stå inför olika utmaningar i och med att kvinnors utrymme 
på arenor så som arbetsplatser och inom utbildning har utökats (både i antal 
och nivå) samtidigt som mäns delaktighet i typiskt kvinnliga sfärer så som 
hemmet har stärkts. Texten bygger på att maskulinitet och män kan knytas till 
olika traditionella sfärer (tävlan, våld, makt, ekonomiskt oberoende etc) 
samtidigt som det finns en vilja från samhällets sida att förändra dessa 
kopplingar. Målet är en utökad jämställdhet för både män och kvinnor, där 
män beskrivs som i viss mån bortglömda och stereotypiserade av 
samhällsinstanser (SOU 2014:99, 241–246). 
 
Den traditionella synen på fadersrollen som passiv i förhållande till modern 
när det gäller delaktighet i den praktiska omvårdnaden undersöks. 
Utredningen konstaterar att trots en utbygg föräldraförsäkring, som historiskt 
sätt främst har arbetats fram av socialistiskt orienterade partier, har fäder inte 
självmant utnyttjat möjligheterna till föräldraledighet, vab etc. i samma 
utsträckning som mödrar har gjort (SOU 2014:99, 187).  
 
Det finns starka kopplingar mellan maskulinitetsnormer och ohälsa, 
problemskapande identiteter, våld och snäva sexualideal. Jämställdhet ses som 
gynnsamt för män, men svårt att förankra i praktiken för många män. På ett 
teoretiskt plan delar de flesta män tankarna om jämställdhetsnormer, men är 
samtidigt ovilliga att själva avstå ifrån privilegier och göra avkall på förmåner 
som traditionellt ges till män. Mäns möjligheter och hinder för att aktivt delta 
i familjelivet som förälder problematiserats och lyfts fram som en viktig 
jämställdhetsfråga för män (SOU 2014:99, 209).   

 
Regelnivå Denna nivå saknas helt. Den statliga utredningen syftade inte till att lägg fram 

förslag till förändringar eller påbjuda ingripanden kopplade till maskulinitet 
och män. Texten är rent deskriptiv och syftar till att spegla olika företeelser 
och mönster som finns i samhället.  

 
Ämnesnivå Sexualkunskap lyfts fram som ett synnerligen viktigt ämne när det gäller frågan 

om maskulinitet (SOU 2014:99, 268).  

 
Internverksamhetsnivå 
(avgränsat till svensk 
skola oavsett stadium) 

Nolltolerans mot sexism, olika typer av dramatiserat våld (skojbråk) och 
trakasserier (många gånger med homofobiska förtecken) ska råda. Skolan bör 
arbeta normkritiskt och problematisera olika maskulint kodade företeelser så 
som anti-pluggkultur och anti-feministiska uttryck. Skolan könstereotypiska 
problematik har framför allt fokuserat på flickorna. Pojkars sätt att engagera 
sig i utbildningen måste lyftas på ett positivt sätt, pojkar som grupp riskera 
annars att kopplas ihop med olika negativa attityder mot skolan. Varje skola 
måste snabbt agera för att stävja att vissa pojkar kommer efter i utbildningen. 
En faktor som skolan bör ta hänsyn till är pojkars biologiskt sätt senare 
utveckling. Även olika skillnader mellan individer är viktiga att ta hänsyn till 
och undvika att betrakta flickor och pojkar som enhetliga grupper (SOU 
2014:99, 124–129).  
 
Flera undersökningar har genomförts för att finna belägg till varför pojkar 
presterar sämre, dock utan entydiga resultat. Den mest rimliga förklaringen till 
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skillnader i flickors och pojkars prestationer är att pojkar anstränger sig 
mindre. En anledning till detta kan tänkas vara lärarens förväntning på pojkar 
som mindre studiemotiverade. Lärarnas uppfattning om pojkars lägre 
studiemotivation kan också kopplas samman med socioekonomisk status och 
etnicitet (SOU 2014:99, 135).  
 
Pojkars förmåga till eget ansvar måste uppmärksammas och uppmuntras, 
likaså så bör satsningar för att öka läsförståelsen riktas särskilt mot pojkar. 
Pojkar som kommer från studiemotiverade hemmiljöer presterar bättre än 
pojkar med andra förutsättningar, dock inte lika bra som flickor från 
jämförbara grupper (SOU 2014:99, 291).  

 
Externverksamhetsnivå 
(avgränsat till svensk 
skola oavsett stadium) 

Det måste finnas ett aktivt arbeta för att pojkar ska välja vad som traditionellt 
ansetts som mer feminint kodade utbildningar, så som barnskötare, inom vård 
och omsorg etc. Skolan bör aktivt samarbeta med olika jämställdhetspolitiska 
initiativ, likaså när det gäller att vidga vyerna för pojkar i deras yrkesval. En 
annan aspekt är att tydliggöra kopplingen mellan utbildning och arbete. Det 
gäller särskilt pojkar som i viss mån antar inställningen att de automatiskt 
kommer att få ett bra, välbetalt arbete utan att behöva anstränga sig (SOU 
2014:99, 117-120) .  
 
Arbetet med att lyfta diskussionen om maskulinitet och pojkar bör 
introduceras redan i förskolan. Det gör att den växande forskningen om genus 
och pedagogik blir allt mer viktig och relevant. Det är också i förskolan som 
normer mellan kön och skola etableras. Arbetet med att ifrågasätta och visa 
på alternativ till sedan länge etablerade normer måste ske kontinuerligt och 
bereda plats för alla typer av uttryck, ett pluralistiskt tänk i förhållande till kön 
och maskulinitet/femininitet bör genomsyra hela skolgången (SOU 2014:99, 
122) .   

 
 

Text 2: SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet 
för kunskap och utveckling i skolan 
 
Ideologisknivå I skolan ska jämställdhet innebära att flickor och pojkar har samma makt och 

möjligheter till kunskap och utveckling. Skolan ska vara en plats där både 
pojkar och flickor trivs och känner vilja till att lära (SOU 2010:99, 44). 
Jämställdhet har en central plats i värdegrunden som ska förmedlas inom 
skolan (SOU, 2010:99, 73).  
 
I samhället finns ofrånkomligen en genusordning. Jämställdhet är en viss slags 
genusordning som föreskriver att båda könen ska ha samma makt att påverka 
det egna livet och ges jämbördiga villkor. På strukturell nivå värderas 
fortfarande manligt kodade egenskaper och områden som högre än kvinnliga. 
Det gör det också svårare för män att överskrida normer, då de resulterar i att 
välja bort något med ett högre värde. Det leder till begränsningar för män och 
pojkar (SOU 2010: 99, 46). 
 
Heteronormen är väl etablerad inom skolan och har en direkt negativ effekt 
på elever som inte kan identifiera sig med den (SOU 2010: 99, 59).  
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Innehållsnivå De allra flesta pojkar har inte problem i skolan, dock presterar pojkar som 

grupp sämre än flickor, även benämnt pojkkrisen. Denna text lyfter fram ett 
antal tänkbara orsaker till fenomenet. Det kan handla om att pojkar utgår ifrån 
att framgång inte ska kräva ansträngning till att lägga ner mycket tid på skolan 
inte klassas som coolt. Andra orsaker grundar sig på biologiska förklaringar 
där forskning från olika discipliner pekar mot att pojkars senare mognad 
missgynnar dem vid skolstarten. Efter att pojkarna har kommit ikapp 
mognadsmässigt finns ändå känslomässiga kopplingar kvar till svårigheterna 
som resulterar i olika försvarsmekanismer där skolan blir bortprioriterad. 
Ytterligare orsaker kan vara att pojkar har en snävare marginal än flickor när 
det gäller att avvika från normer, om pojkar ägnar sig åt något som anses vara 
kvinnligt (ex skolansträning) straffar det sig hårdare än omvänt 8 (SOU 
2010:99, 64–66).  
 
Valet till gymnasiet präglas av könsstereotypa föreställningar. 
Könsfördelningen har förändrats väldigt lite under de senaste 15 åren. 
Kvinnor väljer i högre utsträckning studieförberedande program än för 15 år 
sedan, medan män idag i lägre utsträckning väljer kvinnligt kodade program 
(SOU 2010:99, 97). Inom högskolan har andelen kvinnliga studenter stadigt 
ökat sedan slutet av 1970-talet. När det gäller val av utbildning på 
högskolenivå finns även här stora skillnader mellan könen, endast tre av de 
stora yrkesexamensprogrammen hade 2009 en jämn könsfördelning 
(civilekonom, jurist och läkare) (SOU, 2010: 99, 105). 
 
Specialpedagogiska insatser riktar sig oftare till pojkar. Författarna menar att 
det gäller olika normer för flickor och pojkar när det kommer till att få 
specialpedagogiska insatser. I många fall ska eleven ha ett utåtagerande 
beteende för att insatser ska beviljas, flickor tenderar att oftare vända sig inåt 
och därmed gå miste om viktigt stöd (SOU 2010:99, 116).  Pojkar har också 
oftare läs- och skrivsvårigheter, detta kan få negativa effekter på 
skolframgången om det inte upptäcks tidigt (SOU 2010:99, 170). Pojkar 
dominerar även när det gäller diagnostisering av ADHD, Asperger och 
Touretts syndrom. Allt sedan 1940-talet har pojkar i högre utsträckning än 
flickor betraktas som avvikare inom skolan utifrån uppförandekrav och 
därmed i större behov av särinsattser. Många gånger är det oftare pojkar som 
bryter mot skolans uppförandenormer genom att höja rösten/säga någonting 
olämpligt eller agera rent fysiskt. Inom området specialpedagogik menar 
författarna att det saknas kunskaper om hur könsnormer förhåller sig till 
avvikande beteenden och elever som får särinsattser. Det i sig riskerar att 
förstärka bilden av pojkar som problematiska och förbise flickor som är i 
behov av specialpedagogiska insatser (SOU 2010:99, 121–123). 
 
Kräkningar eller diskriminering inom skolan ska alltid betraktas som allvarliga. 
Kränkningar har negativa effekter på lärande och riskerar att påverka det 
psykiska välmåendet. Kränkningar kan anta olika uttryck. I förhållande till kön 
är sexuella trakasserier eller kränkningar i förhållande till normföreställningar 
om hur pojkar och flickor bör agera, se ut eller vara vanliga. Kränkningar kan 

 
8 Normöverskridande praktiker drabbar även flickor på ett negativt sätt, i synnerhet om de anammar idéal som har 
en stark maskulin koppling. Dock verkar pojkar bli mer stigmatiserade om de antar feminina/homosexuella drag.  
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påverka identitetsutveckling och självbilden på ett stigmatiserande sätt (SOU 
2010:99, 127–129).  
Hedersproblematik och jämställdhet behandlas under en egen rubrik, där 
uppmärksammas det att flickor generellt drabbas i högre utsträckning av 
restriktioner. Bevakning från familjen är hårdare gentemot flickor och sker 
under längre tid. Dock drabbas även pojkar av hedersproblematik. I vissa fall 
handlar det om att pojkar får i uppdrag att kontrollera och bevaka kvinnliga 
familjemedlemmar, men det kan också utgöras av restriktioner mot pojkarna. 
Den grupp av pojkar som drabbas hårdast är homo-, bi- och transsexuella 
(SOU 2010:99, 174).  

Regelnivå Jämställdhet ska vara tongivande för hela skolans verksamhet. Skolan ska 
förmedla värden så som människolivets okränkbarhet och att jämställdhet ska 
råda mellan män och kvinnor. Lärare ska alltid arbeta för att pojkar och flickor 
får lika mycket utrymme i skolans verksamhet (SOU 2010:99, 54–70).  

 
Ämnesnivå I kursplanernas syfte och det centrala innehållet för samtliga nivåer inom 

grundskolan saknas i många fall jämställdhetsperspektiv helt. 
Syftesbeskrivningarna i ämnena bild, engelska, idrott och hälsa, matematik, 
moderna språk, modersmål, musik, naturorienterandeämnen (årskurs 1-3), 
fysik, kemi, geografi, slöjd, svenska/svenska som andraspråk och teckenspråk 
saknar jämställdhetsperspektiv helt. Av dessa ämnen är det enkom bild och 
idrott och hälsa som har ett jämställdhetsperspektiv i det centrala innehållet 
för årskurs 7-9 för övriga ämnen omnämnda ovan är jämställdhetsperspektivet 
helt frånvarande (SOU 2010:99, 75-80).  
 
Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan utgör en viktig arena för att 
bemöta kränkningar med kopplingar till kön och sexualitet. Kvalitén på 
undervisningen kan även påverka hur trakasserier fortlever eller avtar. I det 
sammanhanget blir elevinflytande och aktualitet mycket viktigt. Diskussioner 
måste knyta an till ämnen och exempel som eleverna kan relatera till. Skolan 
måste även våga markera mot en sexualisering av ungas vardag och ta upp 
ämnen som kan betraktas som svåra eller tabubelagda, exempelvis nätporr 
som når allt yngre målgrupper. Skolan måste också våga markera mot 
företeelser så som ”fjollskräck”, där pojkar som inte inkluderas i den 
traditionella synen på manlighet utsätts för homofoba påhopp. Den typen av 
klassificeringar är del i hur den hegemoniska maskuliniteten kan formas. När 
det kommer till flickor utsätts de för andra typer av trakasserier, där flickor 
som antar manligt kodade uttryck (dominans, vågar säga ifrån etc.) ibland blir 
kallade ”horor”, ”flator” etc (SOU 2010:99, 153-155).  
 

Internverksamhetsnivå Det kunskapsinnehåll som förmedlas inom skolan ska utgå ifrån ett 
jämställdhetstänk och problematisera material som saknar ett 
jämställdhetssträvande (SOU 2010: 99, 47). Skolans vardag präglas av att 
jämställdheten utmanas både i och utanför klassrummet. Det finns många 
situationer där läraren inte har insyn och eleverna bygger upp ojämställda 
relationer och praktiker. Jämställdhetsarbetet har inte bara en aspekt, utan 
måste fungera som sammanlänkade praktiker i ett komplicerat sammanhang. 
Maktpositioner är förhandlingsbara och ser olika ut i olika situationer. Skolan 
äger ett särskilt stort ansvar för att inte kategorisera individer utifrån kön så 
att negativa föreställningar kan uppkomma eller reproduceras. Den typen av 
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stigmatisering har negativ inverkan på lärandet. För att tydliggöra 
maktordningar blir ett intersektionellt förhållningssätt mycket användbart. 
Dock är det ofrånkomligt att kön fortsatt är den största grunden till 
samhällsförtryck (SOU 2010:99, 59).  
 
Skolan ansvarar för att traditionella könsmönster utmanas och även aktivt 
motverkas. Samtidigt har skolan en samhällsreproduktiv roll där normer och 
värderingar i samhället ska återskapas utifrån sociala och historiska grunder. 
Här kan det bli en konflikt för läraren (SOU, 2010: 99, 56).  
Skolan är medskapare av elevernas identiteter, där kön är en stark och många 
gånger överordnad identitetsmarkör. Elever som blir svåra att kategorisera 
enligt en binär könsuppdelning möter ofta stora utmaningar från både lärare 
och elever (SOU 2019: 60).  
 
Lärande påverkas av olika faktorer och hur väl läraren själv lyckas med sitt 
uppdrag är inte givet. Storleken på klassen är viktig, men även hur 
undervisningen är upplagd. I frågan om genus blir lärarens sätt att bemöta och 
behandla flickor och pojkar viktig för lärandet. Görs det på ett oreflekterat 
sätt leder det sannolikt till ett sämre lärande. Olika förväntningar finns kodade 
till kön, en elev som avviker från dessa förväntningar kan bli kategoriserad 
som avvikare något som kan leda till försämrade möjligheter för lärande 
(SOU, 2010:99, 68). Vad som är intressant i sammanhanget är att 40 % av 
lärarna inte anser att skolan lyckas med att uppnå jämställdhet, samtidigt som 
nio av tio lärare upplever att de själva inte gör skillnad på flickor och pojkar i 
undervisningen (SOU 2010:99, 87). 
 
Studie- och yrkesvägledaren har stora möjligheter att stötta elever att följa sina 
intressen och inte göra könsstereotypa val. Det kräver att det ges en 
professionell rådgivning där jämställdhetsperspektivet finns närvarande (SOU 
2010:99, 107).  
Elevhälsan har som uppdrag att arbeta med att stärka elevernas psykiska hälsa. 
Elevhälsan måste genomsyras av jämställdhet. Det är även viktigt att det finns 
en länk mellan elevhälsan och lärare, skolledare och övrig personal på skolan. 
En samverkan underlättar för att tidigt uppmärksamma sviktande 
psykosocialhälsa och skolsvårigheter (SOU 2010:99, 171).  

 
Externverksamhetsnivå Skolan kan betraktas som en spegling av samhället, vilket medför att olika 

strukturella förhållanden (ex att det manliga är överordnat) även finns inom 
skolan (SOU 2010: 99, 46).  

 

Text 3: Maskulinitet och jämställd skola, arbete för ökad trygghet och bättre 
studieresultat 
 
Denna text undersöker hur maskulinitetsnormer påverkar främst pojkar och män (i viss mån berörs 
även flickor) utifrån en binär könsuppdelning, där förhållandet till maskulinitetsnormer mellan 
transpersoner och cispersoner9 utelämnas. Texten uppmärksamma att det många gånger är 
transpersoner som drabbas hårdast av snäva maskulinitetsideal och andra föreställningar om kön. 

 
9 Personer som är könskongruent, dvs en person som är född till biologisk man identifierar sig som en man och vise 
versa för kvinnor. Det kan betraktas som en motsats till transpersoner, och är således frikopplat från personens 

sexualitet.  
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Denna text är övergripande till sin karaktär och författaren eftersöker en ökad kunskap kring hur 
icke-binära personer påverkas av rådande könnormer (Jacobsen, 2018: 11).  

 
Ideologisknivå Jämställdhetsfrågan har sin grund i kvinnokampen för samma rättigheter och 

möjligheter som för män. Olika, idag rådande, föreställningar om manlighet 
kan verka försvårande för jämställdhetsarbetet. Genom jämställdhetsarbetet 
kan dessa normer förändras och leda till positiva effekter för både män och 
kvinnor, där ökad trygghet, förbättrad hälsa och minskat våld är några 
exempel. Jämställdhet är grundläggande för en fungerande demokrati, något 
som ligger i skolans uppdrag att förmedla till eleverna.  

 
Innehållsnivå Skrivelsen har tre stora fokusområden: förbättra studieresultaten för pojkar 

och unga män genom ett normkritiskt arbetssätt, öka alla elevers 
valmöjligheter genom att uppmärksamma genus i studie- och yrkesvägledning 
och arbete våldsförebyggande på bred front så att samtliga elever inkluderas 
(Jacobsen, 2018: 7).  
 
Pojkars sämre skolresultat i förhållande till flickor som grupp har samband 
med olika socioekonomiska faktorer. Föräldrarnas utbildningsnivå eller 
bakgrund utanför Sverige nämns som exempel på faktorer som spelar in. 
Dock talar allt mer för att den största orsaken till pojkars sämre resultat är 
knutet till kön, där andra faktorer påverkar sekundärt. Även pojkars 
samarbetsförmåga är mer begränsad i förhållande till flickorna, pojkar 
engagerar sig främst i samarbete som leder fram till egna fördelar och bortser 
ifrån vad som gynnar gruppen. När det gäller samarbete kring problemlösning 
spelar socioekonomiska förhållanden större roll i Sverige än i andra länder 
(Jacobsen, 2018: 14). I förlängningen resulterar det i lägre betyg och begränsar 
pojkarnas möjligheter till arbete och vidare utbildning. Det finns en stark 
korrelation mellan utebliven studieframgång, sociala utmaningar och 
sviktande hälsa som i sig ökar risken för missbruk, självmordsbeteende och 
kriminalitet. Detta samband kvarstår oavsett socioekonomisk bakgrund, med 
andra ord drabbas pojkar från goda socioekonomiska förhållanden lika mycket 
som de som kommer från mer ansträngda förutsättningar om skolframgång 
uteblir (Jacobsen, 2018: 16).  
 
Det finns starka kopplingar mellan kön och den utbildning pojkar och flickor 
väljer, någonting som givetvis även återspeglas på 
arbetsmarknadsförhållanden. Texten lyfter fram goda exempel på hur ett 
normkritiskt arbete kan leda till att framför allt pojkar får ett utökad 
handlingsutrymme i sina val (Jacobsen, 2018: 22).  
 
Kön är en viktig faktor för barn och ungas hälsa. Både flickor och pojkar 
upplever den sociala miljön i skolan som påfrestande och i vissa fall som så 
påfrestande att det leder till ohälsa, dock skiljer sig pojkar och flickor sätt att 
uttrycka en sviktande psykisk hälsa. Pojkar saknar i större utsträckning än 
flickor personer som de kan vända sig till för att berätta om sina problem. 
Detta grundar sig på en manlighetsnorm som inte uppmuntrar nära 
emotionella relationer där samtal kring känslor är idealet. Pojkar bär i större 
utsträckning sina känslor inom sig eller blir mer utåtagerande. Det samma 
gäller även för sexualitet, där pojkar i många fall inhämtar pornografiskt 
material som del i sin sexualkunskap istället för att samtala med sin partner. 
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Mycket talar för att samtal kring normer kopplade till sexualitet kan fungera 
förebyggande mot övergrepp och kränkningar (Jacobsen, 2018: 23–24).  
 
Pojkar är de främsta producenterna av våld men även de som också utsätts 
mest för våld. Det innebär inte att alla pojkar utövar våld eller blir offer för 
våld, men kulturellt skattas pojkar som mer kopplade till våld på ett mer givet 
sätt än vad flickor gör. Våld och hot om våld ingår ofta som del av ett 
maskulinitetsideal för att skaffa sig makt. Andra inslag i maktspel kan vara 
sexuella trakasserier, homofobi eller rasism. Många gånger läggs störst fokus 
på våldsutövaren själv, medan åskådarna förbises. Att problematisera 
åskådarna utgör ett viktigt led i att förhindra våld och utöka ansvaret till att 
ingripa innan, under eller efter en att ha bevittnat en våldshandling. Här 
behöver eleverna ges kunskap om hur våld och makt hänger ihop (Jacobsen, 
2018: 25). 

 
Regelnivå Män och kvinnor ska besitta samma makt som ger möjligheter att forma 

samhället och den egna tillvaron (Jacobsen, 2018: 3). Jämställdhet ska 
förmedlas av skolan och genomsyra all skolverksamhet. Skolan ska aktivt 
arbeta för att pojkar ska känna lockelse till att söka sig till jobb inom klassiskt 
kvinnodominerade arenor så som vård och omsorg (Jabobsen, 2018: 21). 
Ingen diskrimineringsgrund ska vara ett hinder för elever när de gör sina 
studie- och yrkesval. Elevhälsan ska arbeta med att stärka elevernas hälsa och 
främja sådant som bidrar till allas utveckling och lärande, därför har elevhälsan 
en central roll i att bryta negativa maskulinitetsnormer och andra genusnormer 
som leder till minskad hälsa (Jacobsen, 2018: 22). Frågor som berör sexualitet, 
relationer, jämställdhet och könsnormer inkluderas i flera ämnes- och 
kursplaner, därmed har skolan ett uppdrag som medför att frågorna ska 
presentera ur olika aspekter och i olika sammanhang av olika lärare (Jacobsen, 
2018: 24). Det finns också ett krav på att personalen ska vara väl utbildade och 
att skolledningen ska engagera sig i jämställdhetsarbetet (Jacobsen, 2018: 25).   

 
Ämnesnivå Sex- och samlevnadsundervisning lyfts fram som den arena där 

maskulinitetsnormer med fördel kan diskuteras, synliggöras och kontrasteras. 
Det är inte ett eget ämne i grund- eller gymnasieskolan utan ska inkluderas i 
religionskunskap, biologi, samhällskunskap, historia, idrott och hälsa samt 
hem och konsumentkunskap. Utifrån den normativa aspekten lämpar sig 
religionsämnet sig väl för att bemöta dessa frågeställningar.   
 

Internverksamhetsnivå Olika könsnormer påverkar skolans arbete och elevernas möjligheter, där 
pojkar som grupp särskilt uppmärksammas i denna skrift. Skolan har ett 
uppdrag som medför att den maskulinitetsnorm som idag råder måste 
utmanas och förändras för att pojkar ska kunna ta del av jämställdhetens 
fördelar. Alla vuxna som agerar inom skolan har, som del av kvalitetsarbetet, 
en roll som kräver att man är extra uppmärksam på vilka signaler som sänds 
ut och vilka förväntningar som finns på pojkar och flickor när det kommer till 
kön, sexualitet och jämställdhet.  
 
Skolan ska arbeta för att vara en plats fri från våld i alla former, här inkluderas 
fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Jämställdhetsarbetet ska inte bara bedrivs i 
klassrummen, utan fungera som ett sammanhållande kitt i skolans verksamhet. 
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Relationen mellan elevhälsan och lärarna pekas ut som en synnerligen viktig 
del i att vidga de många gånger snäva maskulinitetsideal som finns och ge 
utrymme för reflektioner kring manlig sexualitet och psykisk hälsa (Jacobsen, 
2018: 8).  
 
Ett viktigt led i att bredda elevers möjlighet att välja utbildningar och arbeten 
som är mindre könsstereotypa är skolans uppmärksammande och 
förebyggande insatser för att motverka trakasserier och kränkningar 
(Jacobsen, 2018: 21).  
 

Externverksamhetsnivå Ett välfungerande jämställdhetsarbete inom skolan kan bidra till en mer jämn 
könsuppdelning på arbetsmarknaden. Om studie- och yrkesvägledningen 
systematiskt arbetar för en förändrad syn på könsnormer och 
maskulinitetsnormer kan fler elever ges en möjlighet att välja yrken utifrån 
intresse och samhällsbehov utan att ta hänsyn till vilka yrken som kodas som 
manliga respektive kvinnliga (Jacobsen, 2018: 7). Eleverna måste få goda, 
konkreta exempel på vad det innebär att som man arbete inom ett 
kvinnodominerat yrke och tvärt om. Här föreslås exempelvis samtal med 
manliga sjuksköterskor och barnskötare eller med kvinnliga brandmän eller 
byggnadsarbetare. Samarbeten med kommuner för att tex erbjuda elever 
feriejobb som utmanar traditionella föreställningar är också viktigt. I det 
sammanhangen blir yrkes- och studievägledaren mycket viktig som förenande 
länk (Jacobsen, 2018: 22).  
 
Jämställhetsarbetet är en angelägenhet för alla stadier inom svensk skola. Det 
måste finnas en röd tråd i det arbetet som löper från förskolan upp till 
gymnasiet, där olika förväntningar på pojkars och flickors intressen och 
inställningar till skolan tidigt kan arbeta för att motverka exempelvis 
antipluggkulturer (Jacobsen, 2018: 10).  

 
 

Text 4: Läroplan för gymnasieskolan 2011 
 
I läroplanen förekommer många ska-satser som berör dels skolans värdegrund och uppgifter och 
dels skolans övergripande mål och riktlinjer. Dessa ska-satser återfinns inom samtliga andra nivåer 
och visar tydligt på vikten av reglernas centrala ställning. Av den anledningen kommer flertalet av 
nivåerna innehålla vissa upprepningar. Under kategorin intern och extern verksamhetsnivå 
förekommer även många ska-satser. Anledningen till att dessa inte återfinns under regelnivån är att 
lyfta fram innehållet på verksamhetsnivån framför regelnivån. Dock gör formuleringarna i texten 
att innehållet både kvalificerar sig under regel- och respektive verksamhetsnivå. Vissa övergripande 
innehåll, så som jämställdhet, återfinns likaså på samtliga nivåer.  

 
Ideologisknivå Läroplanen slår fast att de mänskliga rättigheterna och de demokratiska 

värdena ska genomsyra verksamhetens arbete på ett övergripande sätt utan att 
anta ett konfessionellt perspektiv. Skolans etiska perspektiv ska ligga i linje 
med kristen tradition och humanistiska värderingar. Lärande som sker inom 
skolan ska dels bidra till kunskaper med tydligt uppställda mål, men också till 
en vilja att lära utanför skolan och under resten av livet. Den kunskap som 
förmedlas inom skolan ska bygga på vetenskapliga grunder eller beprövad 
erfarenhet.  
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Den svenska skolan ska vara likvärdig och jämlik där alla erbjuds jämbördiga 
möjligheter. Alla människors lika värde ska skyddas samtidigt som individens 
frihet och integritet värnas. Alla former av diskriminering, kränkande 
behandlingar ska motarbetas där främlingsfientlighet och intolerans särskilt 
lyfts fram som viktiga områden att bemöta på ett medvetandegörande sätt.   
 
Förståelse för andra ska genomsyra skolan. Förutsättningen är att eleven är 
trygg i sin identitet och har en självinsikt parallellt med ett deltagande i det 
gemensamma kulturarvet (Skolverket 1, 2011: 1) 

 
Innehållsnivå Skolan har ansvar för att eleven tillägnar sig de kunskaper som krävs för att 

utöva det yrke som utbildningen avser eller vara tillräckligt förberedd inför 
högskolestudier eller andra utbildningsformer. Förutom det ska eleven 
utveckla andra förmågor och tillägna sig kunskap som behövs för ett aktivt 
samhälls-, arbets- och vardagsliv. Det avser förståelse för hur kunskap kan 
användas och även vilka resurser som finns tillhandahållna för att söka 
kunskap (tex bibliotek, internet, medier etc.). Dessa kunskaper kan sedan 
användas för att förstå omvärlden och dess variation av människor, kulturer 
och perspektiv. Eleven ska efter avslutad utbildning ha kunskaper om de 
nationella minoriteterna utifrån kultur, språk, religion och historia. Både 
pojkar och flickor ska kunna göra kritiska värderingar av vad hen hör, ser eller 
läser för att kunna delta i diskussioner om livs- och värderingsfrågor 
(Skolverket 1, 2011: 6).  
 
Eleverna ska fostras till att ta ansvar även utanför den egna gruppen och känna 
solidaritet med förbisedda grupper både inom Sverige och utomlands. 
Ansvarstagandet ska även gälla den egna utbildningen där ett av målen är 
elevens förmåga till att planera sina studier. Elevens självkännedom ska ges 
möjlighet att utvecklas så att eleven kan göra genomtänka val och förstå 
konsekvenserna av dessa. Ett av skolans mål är eleven interagera med 
människor på ett respektfullt vis utifrån varierande ”livsvillkor, kulturer, språk, 
religion och historia”. Ett avståndstagande mot kränkningar och förtryck ska 
främjas där eleven medverkar till att aktivt stödja detta (Skolverket 1, 2011: 8). 

 
Regelnivå Elever ska inhämta, erhålla och utveckla kunskap och grundläggande värden. 

Skolan ska bidra till elevernas utveckling och lärande i skolan samtidigt som 
det livslånga lärandet uppmuntras. Skolan ska bedriva utbildningen så att de 
mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar främjas 
och respekteras. Skollagen fastslår att utbildningen ska slå vakt om dessa 
värderingar där bland annat individens rätt till frihet och integritet ska värnas 
och jämställdhet och solidaritet människor emellan ska främjas. Skolan ska 
verka för alla män och kvinnors lika rätt och möjligheter där traditionella 
uppfattningar om manligt och kvinnligt inte ska fungera vägledande för 
elevernas val.  
 
Det ligger i skolans uppdrag att aktivt påverka att dessa värderingar 
genomsyrar utbildningen så att eleverna tar intryck och internaliseras med 
samhällets gemensamma värderingar där det svenska kultur- och historiearvet 
samt språket ska finnas närvarande inom många av skolans ämnen. Samtidigt 
ska skolan ge förutsättningar till eleven att förhålla sig till det större 
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perspektivet där det globala blir den yttersta gränsen. Skolan ska på ett 
medvetet sätt arbeta för att eleverna ska ”omfatta vårt samhälles gemensamma 
värderingar” (Skolverket 1, 2011: 7). 
 
Eleven ska få möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga och sin 
sociala kompetens. Frågor inom hälso-. livsstils-, och konsumentfrågor ska 
uppmärksammas (Skolverket 1, 2011: 3).  
 
Skolan ska ha ett samarbete med hemmen för att följa elevens lärande och 
utveckling (Skolverket 1, 2011: 4).   
 
Den undervisning som bedrivs ska utgå ifrån vad som är vetenskapligt och 
erfarenhetsmässigt beprövat., skolans undervisning ska vara saklig men lämna 
grund för att uttrycka olika uppfattningar så länge tydliga källor kan anges. 
Eleverna ska möta en icke-konfessionell undervisning.  
 
Skolans utbildning ska vara likvärdig, om än inte lika då skolan ska ta hänsyn 
till olika förutsättningar hos eleverna. Skolan ska verka för elevernas 
utveckling på ett allsidigt sätt där ett kritiskt tänkande och förståelse för 
behovet av att granska av material ska praktiseras. Skolan ska ge eleverna 
utrymme för att vara kreativa, nyfikna och öppna för att prova nya idéer där 
ett stärkande av självförtroendet är del av målen. Det ska finns tillfälle för 
eleverna att reflektera över erfarenheter och skapa meningsfulla sammanhang. 
Elever ska bli respekterade både som individer och utifrån vad de 
åstadkommer (Skolverket 1, 2001: 2–5).  
 

Ämnesnivå Skolan har till uppdrag att förmedla normer och värderingar till eleverna, 
någonting som ska genomsyra hela utbildningen och är direkt kopplat till 
religionsämnet. Medvetenhet om skillnader i livsvillkor, historia, religion och 
kultur samt språk lyfts fram som ett mål. Eleven ska även kunna göra yrkes-
/utbildningsval som tar avstånd ifrån olika föreställningar utifrån kön, social 
bakgrund och kultur. Eleven ska tillägnas kunskap i sex och samlevnad samt 
jämställdhet. Den kristna traditionen och västerländsk humanism ska 
genomsyra skolans etiska förhållningssätt vilket gör medför att eleverna bör 
få explicit insyn i dessa. Diskrimineringsgrunderna finns förankrade i 
religionsämnet, med dessa avses diskriminering utifrån kön, ålder, etnicitet, 
trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande uttryck och 
funktionsnedsättning. Eleven ska möta en utbildning som befäster kunskaper 
om Sveriges kultur, historia och språk där kristendomen blir oundviklig att 
beröra. Dessa kunskaper blir också en förutsättning då elevens ska relatera sin 
egen identitet till det svenska, det nordiska, det europeiska och det globala. 
Eleven ska få insikter och medvetandegöras om mäns och kvinnors lika rätt 
och möjligheter i samhället samt ta avstånd från fördomar kopplade till 
kvinnligt och manligt. Under gymnasieskolans uppdrag tas förståelse för 
samtid och reflektioner om framtiden upp som ett historiskt perspektiv, något 
som givetvis även genomsyrar religionsämnet (Skolverket 1, 2011: 1).  

 
Intern verksamhetsnivå Rektor har ansvaret för det ledande arbetet av den pedagogiska verksamheten. 

Elevinflytande ska finnas närvarande i de flesta sammanhang och 
demokratiska arbetsformer uppmuntras och ska finnas närvarande i det 
dagliga arbetet. Lärare ska vara uppmuntrande och stötta elever som behöver 
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anpassningar eller har svårigheter att framföra sina synpunkter. Läraren är den 
som ska förmedla och befästa skolans regler och normer så att dessa 
implementeras i arbetet. Läraren ska skapa förutsättningar för att elevens ska 
känna meningsfullhet med skolan och ett stärkande av självförtroendet. All 
personal i skolan ska arbeta för att eleven når sin maximala utvecklingsnivå. 
Skolans arbetsformer ska vara flexibla där förmåga till samarbete och respekt 
kontinuerligt uppmuntras (Skolverket 1, 2011: 7).  

 
Extern 
verksamhetsnivå 

Gymnasieskolan ska ha ett tätt samarbete med grundskolan, 
högskola/universitet och arbetslivet samt andra viktiga delar av samhället. 
Elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att ta del av elvens skolgång. Skolan 
är inte tänkt att fungera som en sluten verksamhet utan vara en samordnande 
plats för eleven där det stundande yrkes/studielivet, de nutida 
gymnasiestudierna, den lämnade grundskolan och i viss mån även livet utanför 
skolan kan mötas. Yrkes- och studievägledarna spelar en stor roll här som 
guide för eleven. Skolan ska även uppmuntra till internationella samarbeten 
där hela skolans personal kan vara aktiva på olika sätt (Skolverket 1, 2011: 6-
7). 

 
 

Text 5: Ämne Religionskunskap 
 
Ideologisknivå Religion och etik är sätt för individer att uppleva meningsfullhet och 

gemenskap. Kristendomen har en särställning inom religionskunskapen till 
följd av dess betydelse för den svenska värdegrunden. Religionsbegreppet 
bygger på en västerländsk förståelse för religion där tydliga avgränsningar 
mellan religioner kan göras. Religionskunskap ska präglas av öppenhet inför 
oliktänkande och mångfald. Religiösa föreställningar och olika livsåskådningar 
utgör grunden i människors moraliska förståelse. En individs 
identitetsskapande är nära sammanbundet med dessa företeelser (Skolverket 
2, 2011: 1-2).  

 
Innehållsnivå Stor del av religionsämnets syfte och centrala innehåll är centrerat kring 

identitetsskapande i förhållande till religion, livsåskådningar och etiska frågor. 
Det gäller både på grupp och individnivå samt hur religion förhåller sig till 
identitetsskapande faktorer som kön, etnicitet, sexualitet och socioekonomisk 
status. I religion 2 fördjupas detta och inkluderar då jämställdhet och förståelse 
för hur religion och livsåskådningar är betydelseskapande för människor 
utifrån identitet och tillhörighet (Skolverket 2, 2011: 2).  
 
Etik och etiska frågor är också ett framträdande innehåll. Där ska eleven känna 
till och kunna använda etiska begrepp och teorier samt relatera etiska frågor 
till olika religiösa föreställningar. I religion 2 inkluderas tillämpning av etiska 
frågor, där mellanmänskliga relationer explicit nämns som ett av områdena. 
 
Det tredje området som är tydligt urskilt är relationen mellan religion och 
vetenskap. Eleven ska få möjlighet att diskutera detta och sätta det i relation 
till vilken betydelse det har för en individs självinsikt och förståelse för 
omvärlden (Skolverket 2, 2011: 1-2).  
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Regelnivå Religionsämnet ska ge eleverna en utökad kunskap om religion, 
livsåskådningar och etiska perspektiv med en variation av olika tolkningar. Ett 
av målen är att eleven ska utveckla förståelse och respekt för den pluralitet 
som förekommer bland människors föreställningar och trosföreställningar. 
Undervisningen ska utgå ifrån en öppenhet inför olika sätt att leva sitt liv där 
förståelse för hur ett samhälle präglat av mångfald kan se ut och fungera. Ett 
syfte med ämnet är att elevens ska kunna värdera hur religion kan relateras till 
kön, sexualitet, socioekonomisk status och etnicitet. Relationen mellan 
vetenskap och religion ska ges utrymme att diskuteras. Eleverna ska få 
förmåga att analysera och diskutera olika perspektiv och tolkningar av religion 
och livsåskådningar där kunskap om identitetsskapande är en viktig aspekt 
(Skolverket 2, 2011: 1-2).  

 
Ämnesnivå Världsreligionerna är specifikt omnämnda, men även mer ospecifika 

uppfattningar som nyreligiösa rörelser och privatreligiositet är explicit 
omnämnda. Ett dikotomt förhållande mellan enheterna religion och 
vetenskap är framträdande. Etik och livsåskådningar är två områden som är 
återkommande, där normativ etik utgör en avgränsning (Skolverket 2, 2011: 
2).  
  

Internverksamhetsnivå Denna nivå saknas i dokumentet.  
 

Externverksamhetsnivå Denna nivå saknas i dokumentet.  

 
 

Text 6: Relaterat kommentarmaterial 
 
Ideologisknivå Religionsämnet ska som alla andra ämnen vara icke-konfessionellt.  

Begreppet tro tydliggörs så att det inkluderar både religiösa och icke-religiösa 
föreställningar. Det förtydligas att ämnesplanen ger ett utrymme att diskutera 
begreppet tro i en vid mening. En öppenhet inför olika tolkningar och 
föreställningar om vad som är religion löper som en röd tråd genom texten. 
Det samma gäller för livsåskådningar och andra verklighets- och 
moraluppfattningar. Ämnet förväntas påvisa en bredd som inkluderar hela 
panoramat från etablerade världsreligioner till personliga åskådningar och 
föreställningar (Skolverket 3, 2011: 1–2).   
 
Religiösa föreställningar, livsåskådningar och kulturella kontexter ska präglas 
av ett mångfaldsperspektiv. Där både likheter och olikheter lyfts fram, i 
synnerhet hur dessa olika föreställningar kan samexistera och hur en och 
samma individ kan vara hemmahörande i flera kontexter. Hur en människa 
väljer att kategorisera sig själv eller blir kategoriserad av andra ska 
problematiseras och belysas utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det gäller 
även att lyfta fram det intersektionella perspektivet inom en och samma 
religiösa praktik / livsåskådningspraktik (Skolverket 3, 2011: 1–2).   
 
Den kristna betydelsen i en svensk kontext har en särställning i förhållande till 
de andra världsreligionerna (Skolverket 3, 2011: 3).  
 



 

 34  
 

Förhållandet mellan religion och vetenskap ska inte vara värderande eller lyfta 
fram varken det ena eller det andra perspektivet som mer riktigt/sannolikt. 
  
Religionsämnet innefattar också olika föreställningar om vad ett gott liv kan 
vara. Förhållandet mellan rätt och orätt i förhållande till det goda ska 
diskuteras på ett sätt så att eleven får ett vidgat och fördjupat perspektiv. Den 
normativa etiken ska ge eleven verktyg att förstå hur människor kan och bör 
handla utifrån olika normer (Skolverket 3, 2011: 4–5).  
 

Innehållsnivå Texten fungerar förklarande till flertalet begrepp, så som tro och 
livsåskådningar. Genomgående beskriv explicit hur religion i vid mening kan 
inkludera många olika tolkningar av vad som kan klassas som religion. Ämnets 
syfte förtydligas, där förhållande mellan religion och vetenskap är centralt, lika 
så mångfald och intersektionalitet samt hur ett kritiskt förhållningssätt till 
källor både inkluderar granskningar inom och mellan texter (Skolverket 3. 
2011: 1–2).  
 

Regelnivå Religionskunskap förväntas inkludera livsåskådningar som inte utgår ifrån en 
gudomlighet eller övermänskliga föreställningar. Dessa andra livsåskådningar 
ska innehålla en bredd och inkludera kända uppfattningar så som humanism, 
men även livsåskådningar som är av mer personlig art eller mindre kända för 
den stora massan (Skolverket 3, 2011: 1–2).  
 
Undervisningen ska visa på olika sätt att förhålla sig till vetenskap utifrån olika 
religiösa uppfattningar och andra livsåskådningsperspektiv. Dessa ska vara 
förankrade i den samtida samhällsdebatten (Skolverket 3, 2011: 3–4).  

 
Ämnesnivå Texten är centrerad till klassiska föreställningar om religion men även mer 

moderna tolkningar så som privatreligiösa tolkningar som inspirerats av tv-
serier, filmer et. Det samma gäller för olika livsåskådningar där klassiska 
föreställningar som plikt-, konsekvens och dygdetik omnämns, men med en 
öppenhet inför variationer (Skolverket 3, 2011: 1–6).  

 
Internverksamhetsnivå Denna nivå saknas i detta dokument.  

 
Externverksamhetsnivå Grundskolan bör behandla den religionshistoriska aspekten så att 

gymnasieskolan kan fokusera på samtida religioner och livsåskådningar och 
hur dessa kommer till uttryck i samhället. Dock finns utrymme att även 
inkludera religionshistoriska aspekter i gymnasieskolans religionsämne. Det 
ska finnas ett progressivt förhållande mellan skolformerna. Skrivelsen nämner 
två områden som bör innebära en progression från grundskolan: religion och 
vetenskap samt intersektionalitet och identitet.  
 
Begreppet världsreligioner ligger i linje med grundskolans ämne och 
inkluderar kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Det 
gymnasiala perspektivet ska innebära en fördjupning av begreppet 
nyreligiositet som introduceras i grundskolan (Skolverket 3, 2011: 1-6).  
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Analys 

Materialet analyseras med hjälp av Connells maskulinitetsteori där ett intersektionellt perspektiv är 
satt i fokus. Hela spektret av intersektionalitet kommer inte att appliceras på samtliga delar utan 
fokus ligger på de mest framträdande faktorerna i respektive dokument.  

 

Rapporter  
 
I rapporterna diskuteras maskulinitetsbegreppet explicit. Det går i samtliga fall att tydligt urskilja 
kopplingar mellan maskulinitet, heteronormen, våld och olika avvikelser från det förväntade när 
det gäller uppförande och prestationer inom skolan. Det uppmärksammas genomgående hur olika 
föreställningar kring manlighet och maskulinitet kan försvåra jämställdhetsarbetet, men det betyder 
inte att män är de som tjänar på en utebliven jämställdhet, snarare tvärt om.  
 
I SOU 2014: 6  Män och jämställdhet betraktas maskulinitet som pluralistisk och hierarkiskt ordnad. 
Maskulinitet är starkt knutet till heteronormen vilket får följden att män väljer bort kodade 
praktiker och uttryck. En sådan feminint kodad praktik är studiemotivation, något som antas utgöra 
en delförklaring till pojkars antipluggkultur. Textens innehållsnivå visar tydligt på områden som är 
återkommande i samtliga av rapporterna. Män kopplas samman med våld, makt, ohälsa och 
orealistiska /osunda sexualideal.  
 
Jämställdhetsperspektivet är återkommande i samtliga texter. I frågan om jämställdhet finns en 
diskrepans mellan teori och praktik för många män. Det stora flertalet kan på ett teoretiskt plan 
identifiera sig med jämställdhetsidealen, men har svårt att genomföra dem i praktiken. Det leder till 
att män bland annat missgynnas i familjelivet när de väljer bort att dela lika på ansvaret för barn 
och hem.  
 
Den bild som explicit skrivs fram är nära knuten till olika problematiska praktiker så som våld, 
psykisk ohälsa, utebliven skolframgång och en negativ sexualitet. Samtidigt beskrivs män fortsatt 
inneha den största makten i samhället och dominera när det gäller ekonomiska tillgångar. På 
samhällsnivå står män för den största delen utövat våld, samtidigt som flest män själva faller offer 
för våld. Den bilden är även återkommande i beskrivningarna av maskulinitet inom skolan. 
Pojkarna är den grupp som främst beskrivs vara i behov av insatser för att motverkar våld och 
trakasserier inom skolan. Det är också pojkarna som kräver mest satsningar för att öka läs- och 
skrivförståelen. På det hela sammantaget följs gruppen pojkar av olika problem, och har gjort så i 
många år. Författarna belyser dock, att i frågan om studiemotivation kan även andra faktorer spela 
in så som etnicitet och socioekonomisk status, men kön är fortsatt överordnat.  
 
Den implicita bilden av män i texten är en grupp som i olika sammanhang stigmatiseras samtidigt. 
Bilden av en man kopplad till makt, ofta med ekonomiska fördelar i förhållande till kvinnor, är 
fortsatt förhärskande på samhällsnivå. Bland skolelever framkommer det att pojkar förväntar sig 
att framgången ska komma av sig själv och att många pojkar utgår ifrån att livet utifrån arbete och 
ekonomi kommer att lösa sig, även om skolan inte har gått så bra. Det kan ses som nonchalans, men 
även som en upplevelse av att pojkar/män givet är premierade i samhället. Mycket tyder även på 
att pojkar/män ser färre alternativ inom yrkes- och studielivet än vad flickor/kvinnor gör. Pojkar 
gör i högre utsträckning än flickor stereotypa val när det kommer till yrke och studier, vilket medför 
att intresse eller fallenhet inte primärt får avgöra valen, utan vad som lämpar sig utifrån 
könsnormer.  
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Texten beskriver föreställningar om homosexualitet eller könsöverskridande normer i förhållande 
till den hegemoniska maskuliniteten. Den homosexuella eller transsexuella individen blir i 
sammanhanget bara ett objekt, en pluralistisk bild av den homosexuella/transsexuella mannen 
uteblir. Bisexualitet är helt frånvarande i texten.  
 
I vissa fall antas ett intersektionellt perspektiv, men på en strukturell nivå, en varierad bild utifrån 
etnicitet, religion eller socioekonomisk status uteblir också. Det som implicit går att urskilja är att 
avvikelser från den förväntade könsnormen, så som utebliven ekonomisk framgång, bör kunna 
tolkas som ett misslyckande i att bli man. Maskulinitetsnormen utgörs av starka ramar som är svåra 
att vidga utan att sociala relationer riskerar att falla samman.  
 
I SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan 
kopplas maskulinitet samman med utebliven skolframgång, behov av specialpedagogiska insatser 
och olika typer av trakasserier. Författarna är tydliga med att klargöra att det är långt ifrån alla 
pojkar som berörs av detta, men att den gruppen som gör det sticker ut. Den maskulinitet som 
explicit beskrivs i materialet bygger med andra ord på olika former av negativa beteenden. Det 
framgår att pojkar har svårare att överskrida mansnormen till följd av att den fortsatt är 
förhärskande i samhället och därmed eftersträvansvärd. Det utgör dock inte förmåner i 
sammanhanget utan begränsningar. Det samma gäller för den förhärskande heteronormen som är 
tydlig i både samhället och i skolans värld och tydligt begränsar individer i sitt handlingsutrymme. 
Homofoba föreställningar och uttryck är sätt att upprätta en hierarki, där pojkar som förknippas 
med feminina praktiker trakasseras och flickor som kopplas samman med manliga praktiker också 
trakasseras. Normöverskridande praktiker framställs dock som mer socialt kostsamma för pojkar 
än för flickor i sammanhanget. Hegemonisk maskulinitet används explicit som begrepp vilket visar 
på en tolkning av pojkar som inordnade i hierarkiska sociala system.  
 
På olika sätt blir gruppen pojkar till förlorare. Den explicita bilden av pojkar i skolan präglas av 
problematiska sociala relationer till både andra pojkar, lärare och övriga elever. Ytterligare en grupp 
av pojkar som beskrivs är pojkar som kopplas samman med hedersproblematik. Den vanligaste 
rollen en pojke får i det sammanhanget är som övervakare av en kvinnlig familjemedlem, men det 
beskrivs också hur pojkar själva kan vara utsatta och i synnerhet kopplas detta till homosexualitet 
eller andra könsöverskridande praktiker. Det är med andra ord samma förhållande inom gruppen 
kopplad till hedersproblematik som råder på det stora hela i samhället, män kopplas till makt (i det 
här fallet över flickor/kvinnor) eller som offer till följd av normöverträdelser.  
 
Implicit kan majoriteten av antalet pojkar tänkas befinnas sig mellan att vara skötsamma till att 
delta i eller ta del av manligt kodade sociala praktiker, men utan att själva vara 
drivande/initiativtagare. Utifrån de negativa effekter en hegemonisk maskulinitet verkar medföra 
på skollivet framträder också en starkt begränsad maskulinitet. När det gäller studie- och yrkesval 
är det svårare för pojkar än för flickor att göra val som bryter mot könsnormerna. Pojkars möjlighet 
till nära relationer beskrivs också som begränsade med risk för negativa effekter på den psykisk 
hälsan som följd. Det finns en utsatthet för pojkar som inte når skolframgång och en stigmatisering 
i att vara misslyckad. Samtidigt utgör pojkar den grupp som på olika sätt visar störst motstånd till 
jämställdhet.  
 
Nivåmässigt ligger SKL:s rapport Maskulinitet och jämställd skola, arbete och för ökad trygghet och bättre 
studieresultat närmast skolans verklighet. Redan inledningsvis tydliggör författaren att texten endast 
berör heteronormativa förhållanden utifrån den binära könsuppdelningen där homosexuella eller 
könsöverskridande inte behandlas. Författaren efterlyser en undersökande text som endast belyser 
pojkar som överskrider heteronormen.  
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Stora delar av texten är centrerad kring olika typer av negativa maskuliniteter, eller negativa uttryck 
för manlighet. Texten tar explicit upp begreppen maskulinitet och manlighet och framhåller hur de 
rådande idealen som finns i samhället har en negativ inverkan på jämställdhet. Samtidigt poängteras 
att det är genom jämställdheten som normer kan förändras. Här har skolan en viktig uppgift i att 
förankra jämställdhet och normbrytande praktiker för att motverka könsstereotypa föreställningar.  
De negativa maskulinitetsuttrycken kopplas främst till sviktande studieresultat, snäva studie- och 
yrkesval samt våld. De pojkar som tar störst plats i skolan är de som på olika sätt misslyckas. Det 
kan handla om pojkar som brukar våld eller blir utsatta för våld, pojkar som inte kan ge uttryck för 
sina känslor utan blir utåtagerande istället, pojkar som misslyckas rent studiemässigt, pojkar som 
behöver olika stödinsatser och pojkar som begår övergrepp eller kränker andra. De könsregimer 
som råder inom skolan korrelerar inte med skolans uppdrag att främja jämställdhet samt män och 
kvinnors lika rättigheter och makt. Pojkar blir i många fall stigmatiserade och riskerar att stämplas 
som studiesvaga som grupp, något som blir till en ond spiral med lägre förväntningar och sämre 
studieresultat. Författaren uppmärksammar hur idealen för pojkar många gånger är snävare än för 
flickor och att det har negativa effekter för pojkarnas hälsa.  
 
Texten problematiserar hur heteronormen i skolan bidrar till maskulinitetsideal som har negativa 
effekter för eleverna. Samtidigt exkluderas homo- och transsexuella pojkar/pojkar som uppfattas 
som homo- eller transsexuella från texten, frågan blir då om dessa pojkar inte inkluderas i den 
negativa maskulinitet som beskrivs i texten eller om icke-heterosexuella pojkar antas ha en särskild 
sorts maskulinitet. Andra tolkningar av exkludering är att denna text endast handlar om den 
hegemoniska maskuliniteten, där pojkar står för homofoba yttrande och trakasserier av pojkar som 
kopplas samman med feminina eller homosexuella praktiker. Med den tolkningen kopplas pojkar 
som inte ger uttryck för den heterosexuella normen som offer.  
 
Ann-Sofie Holm lyfter i sin avhandling Relationer i skolan: en studie av femininiteter och maskuliniteter i 
åk 9 hur skolan deltar i skapandet av könsskillnader (2008). Samtliga rapporter uppvisar praktiker 
och förhållningssätt där flickor och pojkar behandlas eller betraktas olika i skolan. Den tydligaste 
skillnaden syns i förhållande till våld, där pojkar som grupp kopplas samman med våld och flickor 
eller homosexuella/feminint kodade pojkar blir till offren. Dessa våldverkande pojkar utgör 
gruppen som tar mest plats i olika sammanhang, de som tar sig rätte att få sin vilja fram eller använder 
våld som svar på motstånd. Det i sig stärker bilden av att den hegemoniska maskuliniteten är 
kopplad till våld, makt och fysisk överlägsenhet. Connells lyfter fram hur den andelen män antar 
en position som delaktiga och kan dra fördelar av den hegemoniska maskulinitetens makt (1995: 
26). Inom skolan görs samma koppling, men utan de positiva effekterna. Majoriteten av pojkarna 
är inte våldsamma, men gruppen pojkar anses vara våldsamma.  
 
Connells beskrivning av maskulinitet visar på snäva ideal och tydliga ramar för vad som accepteras 
(1995: 84). Liknade föreställningar är återkommande i samtliga rapporter, både när det gäller att 
analyser av som är orsaken till pojkarnas problem och när det gäller att peka på normer som 
behöver brytas för att ge pojkarna en större valfrihet. Connells teori visar på både splittring och 
motsägelsefullhet inom kön tillsammans med en bred variation utifrån intersektionella faktorer 
(1995). I rapporterna sätts dessa faktorer inom parantes och tilldelas i viss mån en underordnad 
position. Beskrivningarna om kön skrivs fram med skattningar av vad som är mer eller mindre 
naturligt eller förväntat, avvikelser hamnar utanför ramarna och blir svåra att kategorisera.  

 

 

Styrdokument  
 
I Lgy 11 och styrdokumenten för religionskunskap undviks alla explicita skrivningar om 
maskuliniteter (och femininiteter). Lgy 11 klargör att män och kvinnor ska möta samma möjligheter 
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och rättigheter, detta sätts i kontrast till traditionella uppfattningar om manligt och kvinnligt som ska 
undvikas och utmanas. Närmare förklaringar om vad dessa uppfattningar består av uteblir. Ett 
tudelat uppdrag träder fram då elever ska medvetandegöras så att hen kan internalisera samhällets 
gemensamma värderingar samtidigt som fördomar kopplade till kön ska fördömas. Återigen 
exemplifieras inte vilka fördomar det kan handla om eller hur dessa fördomar kan ta i sig i uttryck 
eller vilka grupper som har/blir utsatta för fördomar. I frågan om samhällets värderingar blir det 
tveklöst en konflikt mellan teori och praktik i fråga om jämställdhet som osynliggörs genom denna 
skrivning. På det teoretiska planet tydliggörs män och kvinnors jämställdhet, samtidigt som andra 
instanser i samhället inte når det målet i realiteten. Lgy 11 nämner inte explicit några specifika 
grupper av människor som tänkta objekt för fördomarna. De nationella minoriteterna10 pekas ut 
som grupper där eleven förväntas lämna skolan med specifika kunskaper om gruppernas språk, 
kultur, religion och historia (Skolverket 1, 2011: 6). Könsaspekten är dock inte inkluderad.  
 
Styrdokumenten är texter som vänder sig till alla elever och bör av den anledningen anta en 
inkluderande form. Formuleringar som elev, individ, män och kvinnor används genomgående i Lgy 
11. Främst utgörs skolans deltagare dock av gruppen elever. Det kan uppfattas som 
homogeniserande, men individens utrymme lyfts fram både explicit och implicit. På den 
ideologiska nivån framträder en konflikt mellan gruppen och individen i samtliga styrdokument, å 
ena sidan värnas människors lika värde, å andra sidan har individens frihet en stark position. Det 
som kan konstateras är att i ämnesbeskrivningen till religionskunskap blir materialet allt mer 
avkönat. I den texten ingår inga könsbundna kategorier eller pronomen, utan texten vänder sig 
enkom till eleven och talar utifrån individen.  
 
Yrkes- och studieval ska kunna göras så att eleven bortser från föreställningar om bland annat kön. 
På samma sätt som tidigare tydliggörs inte vilka föreställningar det är som avses. I samma 
dokument framträder det på innehållsnivån att de yrkes- och studieval som eleven gör ska 
genomföras med ett ansvarstagande och planeras så att eleven är medveten om vilka konsekvenser 
det kan medföra. Valen ska göras utifrån elevens erfarenheter och kunskaper. I det sammanhanget 
tydliggörs inte att könsaspekten explicit är inkluderad (Skolverket 1, 2011: 10).  
 
Diskriminering lyfts fram som ett viktigt område i Lgy 11 på den ideologiska nivån, där alla former 
av kränkningar ska motarbetas med särskild tonvikt på främlingsfientlighet och intolerans. 
Jämställdhet är en röd tråd som ska genomsyra hela skolans värld. Det intersektionella perspektivet 
i förhållande till religion finns implicit framskrivet i religionskunskapens syfte, mål och centrala 
innehåll. Explicit som begrepp förekommer intersektionalitet i kommentarmaterialet där 
förtjänsterna med ett pluralistiskt och nyanserat sätt lyfts fram. Med andra ord går det att göra 
explicita antagande om individers olika förutsättningar utifrån intersektionalitet, men att denna 
variation förekommer inom en och samma grupp (exempelvis män) tydliggörs inte. Samtidigt går 
det att tolka in en variation på individnivå i och med att kommentarmaterialet beskriver hur 
individer gör egna kategoriseringar av sig själva, det sker parallellt med att individen i fråga alltid 
utsätts för andras kategoriseringar. Det förekommer med andra ord en diskrepans mellan 
självidentitet, social identitet och kulturell identitet.  
 
Styrdokumentens formuleringar av det manliga och kvinnliga indikerar på uppdelningar utifrån 
gruppnivå i form av fördomar kopplat till kön. Olika faktorer i samhället leder till ojämställda 
förhållanden. Det gör att eleven måste komma till insikt om mäns och kvinnors lika rättigheter, 
samtidigt som det finns gott om exempel på arbetsmarknaden frångår det idealet. Eleven förväntas 
kunna stå emot dessa praktiker och beredas kunskap om intersektionella förhållanden och hur 
dessa påverkar kategoriseringar av andra.  

 
10 Judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar. 
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Att urskilja maktaspekter i texter så som styrdokument kan vara svårt, många formuleringar är vaga 
och ibland även motsägelsefulla. Det som kan konstateras är att skolan som institution ska spegla 
samhället och vara förmedlare av de normer som råder i samhället. På regelnivå lyfts jämställdheten 
fram och skolans uppdrag att gå emot traditionella uppfattningar om manligt och kvinnligt. Det 
visar på att elever uppmanas till att vara normbrytande i könsfrågan samtidigt som förståelse för 
samhällets kultur och historia ska internaliseras av eleven och bidra till elevens identitetsutveckling.  
 
I kommentarmaterialet till Lgy 11, en text som kortfattat heter Gymnasieskolan 2011, framträder ett 
intressant exempel på situationer som kan vara utmanande utifrån ett intersektionella perspektiv. 
Texten utgör inte del av det empiriska materialet i denna undersökning men skrivningen är ändå 
relevant då den ska tydliggöra Lgy 11. I examens målen till det industritekniska programmet 
tydliggör texten förmågan att kunna samarbeta över köns- kultur-, åldersgränserna som särskilt 
viktig då dessa miljöer ofta är heterogen (Skolverket 4, 2011: 31).  Vidare beskrivs hur eleven kan 
behöva förberedas på ”generationskulturella och genuskulturella yttringar” (s: 155). Det handlar 
om olika typer av beteenden och koder som kan finnas inom olika industrier och beskrivs ”vara 
präglade av lokala jargonger och utpräglade internkulturer” (s: 155). Eleven ska få en beredskap 
inför mötet med dessa jargonger och kulturer samt ges möjlighet att ”bearbeta” (s: 155) intrycken. 
Dessa typer av generationskulturella och genuskulturella yttringar beskrivs som delar av 
arbetsgrupper och kategoriseras med mångkulturalitet och mångreligiositet på en arbetsplats 
(Skolvekt 1, 2011: 155). Explicit preciseras inte vilka det är som står för dessa genusföreställningar, 
men implicit går det att tolka in en medvetenhet om en viss maskulinitetskultur som förutsätter en 
viss jargong och samtycke till en internkultur för att bli accepterad. Den slutsatsen kan man dra 
utifrån att industrin i Sverige ligger under EU-snittet när det gäller antal kvinnor, endast 23 % av 
alla industrianställda är kvinnor och inom tillverkningsindustrin är siffran bara 20 % (Fogelqvist, 
2016). 
 
Connells maskulinitets teori använder ett intersektionellt perspektiv som möjlighet för att avkoda 
maktordningar inom samma könsgrupp och det kan röra sig om smågrupper eller på samhällsnivå. 
Styrdokumenten tar i olika sammanhang upp det intersektionella perspektivet11, men utvecklar inte 
hur det förhåller sig inom respektive kön. Connells beskriver maskuliniteter som pluralistiska och 
komplexa identitetsdrag där den inomgruppsliga relationen mellan män är central. Den aspekten 
är helt osynliggjord i styrdokumenten. Vad som dock framträder är att det finns en genusordning 
i samhället och att skillnader inom denna ordning förekommer. De explicita skrivningarna om män 
och kvinnors lika rättigheter och möjlighet till makt visar på att ett jämställt förhållande inte är 
självklart. Connells menar att ett fokus på uppdelningen i manligt och kvinnligt/ män och kvinnor 
inte är produktiv, då det inte avslöjar maktrelationer eller hierarkier inom grupperna (1995: 52-60). 
Utifrån religionsämnets dokument blir avsaknaden av pluralitet och intersektionella variationer 
inom kön intressant med tanke på att sex- och samlevnadskunskap är inkluderat i ämnet. Skolverket 
eftersöker samtidigt en adekvat sex- och samlevnadsundervisning som präglas av engagerade och 
välutbildade lärare (Skolverket 1, 2019 & Skolverket 2, 2019). 

 

En jämförelse mellan styrdokument och rapporter 
 
Textgrupperna är till sin karaktär mycket olika och utgår ifrån skilda material. Utrymmesmässigt 
rör sig styrdokumenten inom den snävare skalan vilket leder till förenklingar och mer allmänna 
skrivningar. Vad som förenar dem är att det dels finns en politisk styrning bakom texterna och dels 
finns en föreställning av ett gott samhälle är, där jämställdhet utgör en självklar grund.  
 

 
11 Begreppet förekommer bara explicit i kommentarmaterialet till religionskunskap i det empiriska materialet.  
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Utifrån analysen av respektive textgrupp finns 3 förenande drag och 3 särskiljande drag att 
uppmärksamma. 
 
Tabell 1: Jämförelse mellan rapporter och styrdokument. 
 

Förenande beskrivningar Särskiljande beskrivningar 

Jämställdheten är central för elevers välmående, 
framgång och möjligheter i livet. Idag råder inte 
jämställdhet i samhället eller i skolan, även om 
det är strävansmålet. Avvikelser ska inte 
accepteras, tolereras eller normaliseras. 
Jämställdhetstanken ska genomsyra allt arbete 
inom skola. Skolan har ett särskilt uppdrag i 
samhället att förankra tankar och föreställningar 
om jämställdhet så att eleven själv kan bli aktiva 
producenter av jämställda val och handlingar. 

I rapporttexterna könas problemgrupper i 
skolans (och samhället) till män. Flickors 
delaktighet i problematiska praktiker 
förminskas, antar godtagbara förklarande skäl 
eller osynliggörs helt. Styrdokumenten gör 
subtila antydningar på problematik kopplat till 
gruppen män/pojkar, men utan att explicit 
skriva fram det. Rapporttexterna lyfter explicit 
fram pojkar som den gruppen i behov av 
särinsattser för att motverka negativa 
beteenden. 

Sociala sammanhang är komplexa och bygger på 
nät av interaktioner människor emellan. Olika 
faktorer bidrar till att dessa sammanhang skapas 
utifrån hierarkiska ordningar, ett intersektionellt 
perspektiv kan tydliggöra sådana strukturer. 
Fortfarande är kön den främsta orsaken till att 
jämställdhet inte råder och även till olika 
problem som kan sammankopplas med 
maskulinitet. 

Styrdokumenten gör inte formuleringar där 
kön har kopplingar till 
maskulinitet/femininitet, i de dokumenten 
antar eleven framför allt en avkönad roll som 
elev. Omvänt beskriver rapporttexterna kön 
med explicita karaktärsdrag som i många fall är 
stereotypiserande och utelämnar 
variationsmöjligheter. Den främsta skillnaden 
är rapporternas explicita sammankoppling 
mellan pojkar, våld och dåliga skolresultat som 
grupp. Stora grupper blir osynliggjorda eller 
starkt stereotypiserade.  

En välplanerad, uppdaterad och 
intresseväckande sex- och samlevnadskunskap 
har en positiv inverkan på elevernas 
identitetsskapande. Rapporttexterna lyfter 
främst fram pojkarna som vinnarna i det 
sammanhanget och styrdokumenten vänder sig 
till gruppen elever i allmänhet.  

 

 

Diskussion och slutsats 

Olika framställningar kopplade till kön präglas många gånger av stereotypa föreställningar.  Hur ett 
samhälle förhåller sig till könsnormer och maskulint eller feminint kodade praktiker är knutet till 
den tid och kultur som råder (Connells, 1995). Den så kallade pojkkrisen har varit ett 
återkommande tema de senaste två decennierna, både inom forskningen och i dagspressen. Denna 
uppsats visar på en komplex bild av verkligheten, där pojkar många gånger kategoriseras och 
stigmatiseras som problematiska utifrån olika maskulinitetsnormer (Lunneblad, 2017: 78-79). 
Pojkar knyts ofta till våldspraktiker, trakasserier, olika typer av negativa överträdelser, ett sökande 
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efter dominans och orimliga sexualideal och förväntningar. Bilden som framkommer från 
rapportmaterialet är både dyster och samtidigt starkt stigmatiserande, med en påtaglig avsaknad av 
pluralitet. Den maskulinitet som på strukturell nivå reproduceras i samhället återfinns ofta bland 
den överrepresentation av män som befinner sig i missbruk, kriminalitet och självmordsstatistiken 
(SOU 2010:99, 27). 
 
Connells lyfter tydligt fram pluraliteten inom maskulinitet (och femininitet). I pluraliteten finns 
även hierarkier och hegemonier. Intersektionella faktorer utgör grunden till hur individen 
kategoriseras, både när det kommer till självidentitet och social identitet (Connells, 2008). Resultatet 
stödjer Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten, där våld, tävlan och heteronormen är 
medel för att befästa maktpositionen för vissa pojkar. Connells menar att just heteronormen ligger 
som ett raster över vad som är acceptabelt för en pojke att företa sig (Connells, 2008: 83-84). Det 
finns indikationer i resultatet som pekar på att så är fallet även i skolmiljö. Pojkar som kopplas 
samman med feminint kodade praktiker, så som studiemotivation eller intresse för tex vård och 
omsorg, blir stämplade som omanliga. Bortsett från att praktiken kan anses som omanlig, föreligger 
även risken för pojkar att bli betraktade som homosexuella eller åtminstone inte tillräckligt 
heterosexuella. I styrdokumenten och kursplanen för religionskunskap samt kommentarmaterialet 
till religionskunskap blir pluraliteten inom kön osynliggjord samtidigt som rapporterna pekar på en 
snäv tolkning för maskulinitetsuttryck.  
 
Skolans uppdrag är att bryta normer som har negativ inverkan på elevernas identitetsutveckling 
och som i förlängningen leder till ett försvårat jämställdhetsarbete i samhället. Samtidigt finns det 
forskning som visar på att skolan reproducerar stereotypa könsnormer, överdriver problem 
kopplade till pojkar och osynliggör variationer inom kön och olika uttryck för maskulinitet. 
Forskningen har länge intresserat sig för den gruppen pojkar som uppvisat avvikande beteende i 
skolan. Intresset har, både utanför och inom forskarvärlden, lett till att det är de problemtyngda 
pojkarna som fått mest plats i studier och utredningar, med en normerande effekt som följd 
(Lunneblad, 2017; Hammaren, Lunneblad & Johansson, 2014; Gillander Gådin & Stein, 2017; Saar, 
2008). I många fall beskrivs pojkar som en enhetlig grupp som uppvisar motstånd till skolan, något 
som resulterar i olika typer av anti-plugg praktiker.  (Jonsson, 2008: 151).  
 
Marie Nordberg och Tomas Saar lyfter fram hur pluraliteten bland pojkar lätt försvinner i skolan.  
Det råder en stark heteronorm med ett snävt utrymme för pojkar att röra sig inom (2008: 209-210). 
Det leder till att pojkar som avviker inte riktig är som pojkar borde vara. Lärares förväntningar på 
hur elever bör uppträda stämmer inte alltid överens med hur elever faktiskt uppträder. Det skulle 
kunna antas att pojkar som är studiemotiverade och faktiskt engagerar sig i sin skolgång 
uppmuntras och används som goda exempel, men det analyserade materialet visar inga sådana 
tendenser. Snarare är det så att pojkar som befinner sig på ett mellanläge, och varken är problempojke 
eller plugghäst, mycket lätt kan kategoriseras in i den första gruppen vid minsta motstånd eller 
avvikelse. Rickard Jonsson tillbakavisar föreställningen om den nonchalanta pojken som inte bryr 
sig om sina studieresultat. I hans observationsstudie framkommer det att pojkar i hög grad oroar 
sig över sin skolgång och över vad föräldrarna ska tycka när misslyckande sker. Jonsson ger 
exempel på hur pojkar som uppvisar slöhet eller ointresse lätt hängs ut i klassen och avkrävs svara 
på frågor offentligt för att säkerställa att eleven har följt med i undervisningen och samtidigt ges 
eleven förmaningar om ökat intresse och aktivitet. Jonssons material beskriver hur pojkar upplever 
sig dumförklarade av lärare och tvivlar på sin egen förmåga att klara av skolgången. Studien kan inte 
styrka att pojkar skulle vinna i status genom att vara oengagerad i skolan, snarare tvärt om (Jonsson, 
2008: 144-151). Samtidigt finns föreställningen om att pojkar som inte uttrycker aggressivitet, 
tävlingsinstinkt och dominans saknar någonting för att fullt ut betraktas som pojke. Connells lyfter 
hur elever som varken kan kategoriseras som pojkar eller flickor hamnar i limbo och riskerar att 
utsätts för trakasserier och diskriminering från både lärare och elever (2014: 225-231). Den blid 
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som träder fram i analysen av materialet visar på en miljö med stora utmaningar och starka 
begränsningar. Lärares tolkningar och uppträdande mot elever ligger inte heller alltid i linje med 
vad styrdokumenten anger ska gälla utifrån öppenhet inför pluralitet och möjligheter till att vara 
normöverskridande.  
 
Religionsämnet inkluderar sex- och samlevnadskunskap som blir till en naturlig plattform för 
diskussioner om normer och maskulinet. Skolverket lyfter i flera skrivelser vikten av en 
välfungerande sex- och samlevnadsundervisning som både kan fungera upplysande, men framför 
allt normbrytande (Skolverket 1, 2019 & Skolverket 2, 2019). Katja Gillander Gådin & Nan Stein 
har undersökt hur sexuella trakasserier kan normaliseras i skolan. Deras undersökning visar på hur 
pojkars trakasserier av flickor bagatelliseras eller förklaras som omognad. Sexuella trakasserier kan 
också normaliseras när flertalet offer inte reagerar tillräckligt kraftigt, individer som gör motstånd 
kan i sin tur anses vara känsliga eller missförstå situationer. Trakasserier är nära knutet till 
heteronormen, med en inbyggd förväntan om ett aggressivt och dominant beteende hos pojkar 
(Gillander Gådin & Stein, 2017: 8–12). En väl fungerande sex- och samlevnadsundervisning har 
visat sig ha goda effekter på att minska sexuella trakasserier i skolan (Skolverket 2, 2019). 
 
Francis Farrells studie om hur problempojkar upplever religionsundervisningen som ett slags 
andrum och möjlighet till förändring är mycket intresseväckande i sammanhanget (2014: 650). I 
både SOU 2010:99 och SOU 2014:6 saknas beskrivningar av pojkar som engagerar sig i skolan och 
på viket sätt det i så fall sker. Diskussioner om identitet och maskulinitet antas behöva drivas fram 
av skolan, då intresset och förmågan hos pojkarna antas vara lågt överlag. I SOU 2010:99 anges att 
pojkar många gånger har få nära relationer och därmed har svårare för att diskutera frågor som är 
kopplade till inre världar och känslor (s: 42, 164 & 206–208). Farrell beskriver 
religionsundervisningen som en liminal arena där pojkar kan diskutera frågor kopplade till 
maskulinitet och intersektionalitet samtidigt som de erbjuda ett utrymme för normöverskridande 
praktiker (2014: 366–367). Genom ett intersektionellt perspektiv kan olika hierarkier och 
maktpositioner avtäckas. Pojkar som klassas som problematiska uppvisar många gånger exempel 
på en hegemonisk maskulinitet samtidigt som de befinner sig i en utsatthet. För att uppnå den 
hegemoniska maskuliniteten måste dessa pojkar göra avkall på uttryck och praktiker som kan 
uppfattas som feminina för att undvika sanktioner eller stigmatisering. Religionsundervisningen 
tenderar att vara en plats där dessa pojkar kan bemöta intersektionella faktorer som påverkar deras 
egna liv och andra pojkars liv. Intersektionella faktorer anses i både SOU 2014:6 och SOU 2010:99 
spela in i identitetsskapandet, men kön är fortfarande överordnat som den starkaste faktorn. 
Farrells studie indikerar på att det inte alltid stämmer.  
 
Genom dokumentanalysen har materialet kunnat kategoriseras så att intressanta glapp har 
framträtt. Det främsta glappet som resultatet indikerar på är saknaden av pluralitet och flexibilitet 
för eleven att uttrycka sitt identitetsskapande utifrån kön. Rapportmaterialet låser i det närmsta fast 
pojkars identitet vid negativa föreställningar och ibland även farhågor om hur pojkar agerar och 
fungerar i olika sammanhang. Samtidigt framträder inte denna skillnad mellan pojkar och flickor i 
skolverkets skrivningar i läroplanen, kursplanen och kommentarmaterialet. Dokumentanalysens 
struktur gör det överskådligt och har visat på hur allmänna formuleringar blir svårtolkade i 
förhållande till rapportmaterialet som delvis bygger på empiriska studier av pojkars vardag i skolan.  
 
Flertalet forskare (Lunneblad, 2017, Saar, 2008 m.fl.) efterlyser mer forskning om hur kön förhåller 
sig till bland annat specialpedagogiska insatser och skolmotstånd. Uppfattningen om brist på 
forskning i förhållande till kön framförs också i de undersökta rapporterna, där särskilt forskning 
utifrån sexualitet och maskulinitets-/femininitetsnormer efterlyses. Det blir därmed svårt att dra 
en vederhäftig slutsats utifrån detta begränsade arbete. Resultatet visar på en diskrepans mellan 
rapporttexterna och styrdokumenten i deras beskrivningar av kön, könsskillnader och 
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maskulinitetsframställningar. Dokumentanalysen har på ett effektivt sätt tydliggjort gemensamma 
beröringspunkter samtidigt som skillnader har träff fram tydligare. Det indikerar på att 
föreställningar om kön och uttryck för identitet är komplexa och långt ifrån självklart. Resultatet 
stödjs av tidigare forskning som uppmärksammar de många gånger snäva ideal och normer som är 
uppsatt för pojkar. En fördjupning i religionskunskapens möjligheter och hinder för att bidra till 
en positiv identitetsutveckling utifrån ett intersektionellt perspektiv är ett område som kräver mer 
forskning, i synnerhet utifrån en svensk kontext. Andra intressanta områden är att undersöka vilka 
maskulinitetsframställningar icke etniskt svenska elever förknippas med och vilken pluralitet som 
finns inom den gruppen. Det är också av intresse att studera vilka eventuella krockar eller 
sammansmältningar som kan uppstå för en invandrad elev när denna möter 
maskulinitetsframställningar i skolan som inte stämmer överens med tidigare erfarenheter.  

Sammanfattning 

Denna uppsats har med hjälp av en dokumentanalys och en intersektionell analys undersökt vilka 
maskuliniteter som skrivs fram i SOU 2010:99, SOU 2014:6 och SKL:s rapport Maskulinitet och 
jämställd skola. Lgy 11 och övriga styrdokument som berör religionskunskap har undersökts på 
samma sätt för att tydliggöra vilka maskuliniteter som explicit/implicit träder fram och vilka som 
osynliggörs. Denna uppsats har främst fokuserat på hur maskulinitet beskrivs utifrån den allt mer 
uppmärksammade pojkkrisen i skolan. Pojkar är överrepresenterade när det gäller dåliga 
skolresultat, våld och trakasserier. Resultatet visar på skillnader i beskrivningar och fokusområden 
i de olika texttyperna. Skolans styrdokument använder formuleringar av mer allmän karaktär som 
osynliggör skillnader mellan könen, men även inom ett och samma kön. Rapporttexterna beskriver 
maskulinitet som ett pluralistiskt begrepp samtidigt som texterna är starkt präglade av stereotypa 
föreställningar och beskrivningar av maskulinitet. Det finns en tydlig strävan mot jämställdhet både 
inom skolan och i samhället, men uppsatsens resultat indikerar på att skolan många gånger stärker 
och reproducerar maskulinitetsideal och normer som inte är förenliga med jämställdhet. Flertalet 
forskare (Lunneblad, 2017; Hammaren, Lunneblad & Johansson, 2014; Gillander Gådin & Stein, 
2017; Saar, 2008, Farrell, 2014 m.fl). visar på att skolan är medskapare en negativ maskulinitet. 
Samtidigt finns det inom skolan goda möjligheter till att bryta sådana normer. Framför allt lyfts 
religionskunskap och sex- och samlevnadskunskap fram som två områden där pojkar kan få 
möjlighet att diskutera, utmana och överträda normer. 
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