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Sammanfattning    
Ett aktivt jämställdhetsarbete har under de senaste decennierna bedrivits inom den svenska skolan. Trots 
detta är det fortfarande olika verkligheter som möter flickor och pojkar i skolan. De kan räkna med att få 
olika mycket hjälp och behandlas på olika sätt av lärare. För att motverka dessa traditionella könsmönster, 
en skyldighet lärare har enligt läroplanerna, är det en förutsättning att rådande könskonstruktioner belyses. 
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förövaren och flickan som det högpresterande offret. Genom konstruktionen av flickor och pojkar 
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1. Inledning 
Under de senaste decennierna har ett aktivt jämställdhetsarbete bedrivits inom den svenska 

skolan. Genomslaget för jämställdhetsfrågor kom i samband med läroplanen Lgr 69 där 

begreppet jämställdhet behandlas utförligt och en lika behandling av flickor och pojkar 

eftersträvas.1 Sedan dess har jämställdheten haft en viktig roll i läroplanerna och i de senaste, 

Lpf94 och Lpo94, betonas jämställdhet som en del av värdegrunden, där ett ökat 

jämställdhetsarbete framhålls som angeläget.2 Läraren har ett stort ansvar och skall, enligt 

läroplanen, ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen”3. 

 

Trots höga ambitioner i läroplaner är det fortfarande olika verkligheter som möter flickor och 

pojkar i skolan. Beroende på kön kan elever räkna med att behandlas olika och ges 

annorlunda förutsättningar och möjligheter. De kan räkna med att få olika mycket hjälp och 

att de och deras handlingar kommer att uppfattas på annorlunda sätt av läraren.4 Att elever 

beroende på vilket kön de har behandlas och uppfattas olika av lärare är något forskare 

uppmärksammat länge. Detta behandlas t.ex. redan i Inga Wernerssons avhandling från 1977, 

Könsdifferentiering i grundskolan. 5 I Könsmönster i klassrumsinteraktion, Elisabeth Öhrns 

avhandling från 1990, konstateras att kontakten mellan lärare och pojkar skiljer sig jämfört 

med den mellan lärare och flickor. Pojkar får t.ex. mer uppmärksamhet än flickor.6  

 

Att bli medveten om hur man som lärare bemöter elever av olika kön är av yttersta vikt för 

min kommande lärargärning. Det är därför viktigt att bli medveten om hur de könsmönster 

och könsdiskurser7 man som lärare tar del av ser ut. Detta för att man lättare ska kunna 

förhålla sig medvetet kritiskt till dem. För att motverka traditionella könsmönster, en 

skyldighet jag har som lärare enligt läroplanen, är det också en förutsättning att rådande 

                                                 
1 Lärarförbundet, Jämställd skola, 2002, s. 7 
2 Skolverket, ”1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna” och Skolverket, ”1994 års läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet”. I Lärarförbundet, Lärarens handbok, 2002, s. 
9ff, 37ff  
3 Skolverket, ”1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet”. I 
Lärarförbundet, Lärarens handbok, 2002, s. 18 
4 Granström, Kjell & Charlotta Einarsson, Forskning om liv och arbete i svenska klassrum, 1995, s. 40 
5 Wernersson, Inga, Könsdifferentiering i grundskolan, 1977, s. 87ff 
6 Öhrn, Elisabeth, Könsmönster i klassrumsinteraktion, 1990, s. 197 
7 En definition av begreppet diskurs som Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips menar att de flesta 
diskursanalytiska forskare kan enas kring är: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)”. Se Winther Jørgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 7 
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könskonstruktioner belyses.8 Jag har därför valt att studera hur kön konstrueras i artiklar ur ett 

medium som är tillgängligt för många lärare, nämligen facktidningen Skolvärlden.9 Eftersom 

jag är intresserad av hur flickor och pojkar konstrueras och framställs (för lärare) har studien 

ett diskursanalytiskt angreppssätt. Att ha ett diskursanalytiskt angreppssätt som utgångspunkt 

för min studie innebär att jag anammar ett specifikt sätt att förhålla mig till verkligheten och 

vad vi kan veta om den. En bärande tanke är att allt omkring oss är socialt skapat/konstruerat, 

så även vår bild av hur flickor och pojkar är. Könen är inte på vissa sätt, däremot konstrueras 

de inom olika diskurser som varande på olika sätt. Genom sociala processer och genom 

kommunikation skapas och omskapas på så sätt flickor och pojkar. Diskursanalysens 

teoretiska grundvalar kommer vidare att utvecklas i avsnittet ”teoretisk utgångspunkt”. 

Dessförinnan har jag för avsikt att ta en närmare titt på tidigare forskning inom området.  

 

2. Tidigare forskning om flickor och pojkar i skolan 
Den köns/genusinriktade skolforskningen har varit omfattande genom åren. Flertalet studier 

har ägnats åt skillnader mellan flickors och pojkars kognitiva förmågor, deras betyg och 

ämnesval i skolan och klassrumsinteraktion.10 Till de förstnämnda kan Jan Einarsson och Tor 

G Hultmans studier räknas. I boken God morgon pojkar och flickor, där just kön kopplat till 

språk är i fokus, ges en bild av en manligt dominerande skola där starka talföra pojkar 

dominerar över andra elever, oftast flickor.11 Andra svenska forskare som bör nämnas i 

sammanhanget är de redan uppmärksammade Inga Wernersson och Elisabeth Öhrn. De har 

bl.a. ägnat sig åt studier av klassrumsinteraktion, och lärares behandling av elever av olika 

kön, och visat att pojkar ofta tar och får störst utrymme och uppmärksamhet i klassrummet.12 

Innehållsanalyser av skolböcker för att undersöka förekomsten och representationen av 

kvinnor/flickor och män/pojkar har också förekommit.13  

 

En skillnad mellan ovan nämnda studier och diskursanalytiska studier är att de har olika 

teoretiska utgångspunkter. Kön, som i vissa studier ses som en fixerad och dikotom kategori, 

är i diskursanalytiska sammanhang något flytande som ständigt omskapas.14 Jag vill därför 

                                                 
8 Forsberg, Ulla, Är det någon könsordning i skolan?, 2002, s. 1 
9 Vikten av att lärare ska ha grundläggande kunskaper om rådande könsmönster framhålls även i ett betänkande 
av Utbildningsutskottet från 1994/95. Se Utbildningsutskottet, Betänkande 1994/95:UbU18; Jämställdhet, 1995. 
10 Forsberg, 2002, s. 9 och Weiner, Gaby & Britt-Marie Berge, Kön och kunskap, 2001, s. 81 
11 Einarsson, Jan & Tor G Hultman, God morgon pojkar och flickor, 1984, s. 226 
12 Se Wernersson, 1977, s. 254ff och Öhrn, 1990, s. 197 
13 Jackson, Sue & Susan Gee, ”Look Janet, no you look John”. I Gender and education, 17(2), 2005, s. 115f 
14 Detta påpekas även av Jackson & Gee, 2005, s. 116 
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närmare presentera några studier som mer specifikt behandlar konstruktionen av flickor och 

pojkar.  

 

I studien fokuseras de konstruktioner av flickor och pojkar som skapas i tidningen 

Skolvärlden. Någon jämförbar studie, där könskonstruktioner i artiklar skrivna för lärare 

analyseras, har tidigare inte gjorts. Däremot finns det en hel del studier som riktar fokus mot 

hur flickor och pojkar själva, och i interaktion med vuxna, konstruerar kön i skolvardagens 

diskursiva praktik. Ett exempel på en sådan är Becky Francis undersökning av flickors och 

pojkars könskonstruktioner i engelska primary schools15, som presenteras i artikeln ”Power 

plays”. Francis genomförde rollspel och intervjuade elever från fyra olika Londonskolor i 

syfte att utforska flickors och pojkars konstruktioner av kön. Enligt Francis konstrueras 

flickor idag ofta som känsliga, osjälviska, mogna och lätta att ha att göra med, medan pojkar 

som löjliga, själviska, omogna och krävande. Detta var också positioner som förekom bland 

de studerade barnen och speciellt uppmärksammade hon att flickor konstruerade sig själva 

som osjälviska och känsliga. Det var också dessa kvaliteter som de ansåg skiljde dem från 

pojkkulturen och på så sätt konstruerade flickorna pojkar som själviska och okänsliga. Francis 

studie visar vidare att makt framstod som något manligt i konstruktionen av könen och att 

pojkarna på grund av detta kunde skaffa sig starka positioner gentemot flickorna i 

rollspelen.16  

 

En svensk studie med liknande angreppssätt har gjorts av Ulla Forsberg. I boken Är det någon 

könsordning i skolan? redogör hon för sin forskning där hon granskat hur flickor och pojkar 

på mellanstadiet själva, och i samspel med andra barn och vuxna, konstruerar kön.17 Forsberg 

kommer fram till att det finns en stark polarisering mellan feminitet och maskulinitet bland 

eleverna och att de anlägger olika diskurser beroende av kön. Fem feminina och sex 

maskulina diskurser identifierades: sporttjej, Barbie, feminist, akademikerflicka, moderlig 

flicka samt machokille, rättskaffens pojke, akademikerpojke, joker, mjukispojke och Kenpojke. 

De förstnämnda var de mest frekventa och de sistnämnda de minst vanliga.18 Sporttjej som 

var den vanligaste könsdiskursen bland flickor var en elevtyp som utmärkte sig genom sitt 

sportintresse med allt vad det innebär i form av t.ex. ett bekvämt klädval. Hos Barbie-flickan 

var intresset för utseende och kläder utpräglat och hon konstruerade sin subjektivitet utifrån 
                                                 
15 I primary schools går elever i åldrarna 5-11 år. 
16 Francis, Becky, ”Power plays”. I Gender and education, 9(2), 1997, s. 179ff 
17 Forsberg, 2002, s. 3 
18 Forsberg, 2002, s. 280 
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aktuella mode- och kroppsideal. Feministen var vidare en självhävdande stark flicka med 

jämlikhetskrav och akademikerflickan en studieinriktad och välpresterande flicka. Den 

moderliga flickan var omsorgsinriktad, ansvarstagande och hjälpsam, och sökte ofta 

kamraters närhet.19 Barbie, feministen och akademikerflickan hade manliga motsvarigheter i 

Kenpojken, rättskaffens pojke respektive akademikerpojken. Machokillen, den vanligaste 

positioneringen bland de undersökta pojkarna, var en diskurs som byggde på fysiska 

prestationer där styrka och skicklighet var viktigt. Att inte visa sin svaghet och sårbarhet inför 

andra eftersträvades. Jokern hade drag av machokillen, men skiljde sig från denna på så sätt 

att han intog positionen av en ”underhållare”, istället för som machokillen – som en 

maktdemonstratör. Mjukispojken var vidare en konflikträdd, känslomässigt skör pojke med 

låg stresstålighet. Han skrämdes av tuffa killars lekar och sökte därför ofta flickors 

kamratskap.20 Forsbergs analys visar vidare att eleverna deltog i vad hon benämner ”category 

maintenance”, en process där en hierarkisk och dualistiskt struktur med manlig överordning 

utvecklades. Pojkarna dominerade över flickorna och tog och fick mest utrymme på 

lektionerna. I detta arbete deltog också lärare som motade in eleverna i den ”rätta” 

könsdiskursen om de kommit på villovägar och intagit ”felaktiga” könspositioner. Forsbergs 

analys visar dock att en förändring är möjlig och att den diskurs som lärare anlägger ofta har 

stor betydelse för detta. I en av de undersökta skolorna kunde en lärare exempelvis genom att 

medvetet anamma en idrottsdiskurs som byggde på ”fair play” och ”teamwork” motverka 

könsdualismer och hierarkier.21 

 

Valerie Walkerdine har i undersökningar på 1980- och 90-talet bl.a. studerat skolans och 

pedagogikens konstruktion av barnet, med särskilt fokus på flickor. I Daddy´s girl påpekar 

Walkerdine att flickor ofta konstrueras som flitiga, duktiga, välartade och irrationella medan 

pojkar som lekfulla, kreativa, rationella, lagbrytande och elaka. Walkerdine menar att 

”barnet” som vid en första anblick kan tyckas könsneutralt oftast framträder som en lekfull, 

rationell och kreativ pojke. På så sätt kan man säga att ”barnet” konstrueras som en han. Hon, 

flickan, blir däremot ”det andra”; det som representerar allt det som ett barn inte ska vara. 

Flickor som trots allt har pojkegenskaper, och därmed egenskaperna för det ideala barnet, 

möter enligt Walkerdine motstånd. Dessa framställs ofta som alltför brådmogna och framåt.22 

I Schoolgirl fictions redogör Walkerdine för sina studier av den barncentrerade pedagogikens 
                                                 
19 Forsberg, 2002, s. 97ff 
20 Forsberg, 2002, s. 102ff 
21 Forsberg, 2002, s. 281ff 
22 Walkerdine, Valerie, Daddy´s girl, 1997, s. 168f 
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framställning av barnet. Enligt Walkerdine konstruerar den pojkar som kreativa, aktiva och 

experimenterande och flickor som flitiga, passiva, väluppfostrade och hårdarbetande. Dessa 

egenskaper ses som en förklaring till att flickor presterar sämre än pojkar i matematik. För att 

nå goda resultat i matematik menar man nämligen att en djupförståelse är nödvändig. 

Djupförståelse nås genom ett experimenterande och kreativt arbetssätt, något som pojkar 

porträtteras som användare av. De flitiga, väluppfostrade flickorna konstrueras däremot som 

de som lyckas bra i skolan eftersom de är välartade och bra på att följa regler. I matematik 

sägs de däremot vara begränsade, eftersom de genom sitt arbetssätt inte når den för matematik 

nödvändiga djupförståelsen.23  

 

Vidare har studier som intresserar sig för konstruktionen av flickor och pojkar i skolböcker 

gjorts. Dessa har ofta visat på en dominans för traditionella konstruktioner av flickor/kvinnor 

som svaga, beroende, passiva och blyga och pojkar/män som mäktiga, oberoende och 

aktiva.24 I artikeln ”Look Janet, no you look John” presenterar Sue Jackson & Susan Gee en 

studie som fokuserar på könskonstruktioner i skolböcker för barn. I 100 stycken nya 

zeeländska skolböcker, utgivna mellan åren 1950 och 2000 för barn i första och andra klass, 

studerar de könskonstruktioner i bilder. Deras resultat visar att pojkar, med några få undantag, 

positioneras inom en traditionell könsdiskurs som äventyrare, idrottsmän och spelare. 

Konstruktionen av flickor var däremot mer komplex. Enligt Jackson & Gee karaktäriserades 

de både i traditionellt kvinnliga positioner som läsande och lekande med dockor, men också i 

traditionellt manliga. När så gjordes användes emellertid fortfarande kvinnliga markörer. När 

en flicka gjorde en pojkaktivitet kompletterades det exempelvis med att hon hade långt hår 

och/eller var klädd i en rosa dräkt. Konstruktionen av flickor förändrades också över tid på så 

sätt att alltfler flickkaraktärer ägande sig åt pojkaktiviteter i de senare böckerna. 

Pojkkonstruktionerna var däremot tämligen stabila över tid.25  

 

Hur lärare konstruerar elever av olika kön har också varit föremål för forskning. I en 

undersökning av Louise Archer & Becky Francis studeras hur lärare beskriver och därmed 

konstruerar kinesiska invandrarbarn i England. Genom intervjuer med lärare och analyser av 

dessa kommer Archer & Francis fram till att kinesiska pojkar konstrueras på två skilda sätt. 

Majoriteten av dem karaktäriserades som oproblematiska. De sades vara naturliga, bra och 

                                                 
23 Walkerdine, Valerie, Schoolgirl fictions, 1990, s. 1, 24, 64ff, 73 
24 Jackson & Gee, 2005, s. 116 
25 Jackson & Gee, 2005, s. 115ff 
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”opojkaktiga”. En minoritet sågs dock som problematiska, svaga och ”pojkaktiga”. Ofta var 

denna problematik sammankopplad med deras medlemskap i multietniska kamratgrupper. De 

kinesiska invandrarflickorna konstruerades till skillnad från pojkarna på ett homogent sätt. De 

var passiva, tysta, undertryckta och hårt arbetande. Flickorna framställdes också som 

högpresterande i skolan, något som förklarades av deras flitighet. Genom detta anknöt lärarna, 

enligt Archer & Francis, till en traditionell diskurs som ser flickors prestationer som en 

produkt av deras flit och pojkars som ett led i deras brillians och intelligens.26 

 

De studier som jag har belyst har haft olika infallsvinklar, men har alla visat på flera 

intressanta konstruktioner av kön. Konstruktioner av kön är i fokus även för min studie. Innan 

jag definierar det specifika syftet för studien har jag emellertid för avsikt att redogöra för 

studiens socialkonstruktionistiska utgångspunkt.  

 

3. Teoretisk utgångspunkt 
Studien vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Det innebär ett specifikt sätt att se på 

världen och på vad vi kan veta om den. I det följande kommer jag att presentera 

socialkonstruktionismens huvudtankar och vad det innebär att ha ett socialkonstruktionistiskt 

anslag som grund för min studie.  

 

Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionismen som teoribildning började växa fram under 1950-talet som en 

reaktion på mer traditionella synsätt som t.ex. positivismen.27 Sedan dess har den utvecklats 

och innefattar idag en rad nyare teorier, varav diskursanalysen är en.28 I An introduction to 

social constructionism och Social constructionism uppmärksammar Vivien Burr att de olika 

socialkonstruktionistiska angreppssätten är så mångfacetterade att det kan vara svårt att 

karaktärisera socialkonstruktionismen.29 Hon räknar emellertid upp fyra antaganden som kan 

sägas vara gemensamma för fältet. 

 

                                                 
26 Archer, Louise & Becky Francis, ”They never go off the rails lika other etnic groups”. I British journal of 
sociologi of education, 26(2), 2005, s. 165ff 
27 Wenneberg, Søren Barlebo, Socialkonstruktivism, 2001, s. 10 
28 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11 
29 Burr, Vivien, An introduction to social constructionism, 1995, s. 1f och Burr, Vivien, Social constructionism, 
2003, s. 1f 
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För det första innebär socialkonstruktionismen en kritisk inställning till kunskap och det man 

tar för givet i förståelsen av världen. I kontrast till positivister och empirister anser man inte 

att observationer av världen kan säga något om dess natur. Den kunskap vi har av världen kan 

inte heller betraktas som någon objektiv sanning – någon sådan kan vi aldrig nå. Världen blir 

tillgänglig för oss genom våra kategorier, genom vårt språk. Vår kunskap om världen är alltså 

inte någon objektiv avspegling av världen utan ett resultat av våra sätt att kategorisera.30  

 

För det andra är vårt sätt att förstå världen historiskt och kulturellt betingat. På så sätt lägger 

vi olika betydelser i företeelser som t.ex. kvinnor och män beroende på i vilken tid vi lever 

och i vilken kultur. Våra identiteter och sätt att se på världen kunde ha varit annorlunda och 

de förändras över tiden. Med det i åtanke ska man aldrig ta för givet att vårt sätt att uppfatta 

världen på är bättre än något annat i någon objektiv mening.31  

 

För det tredje har man inom socialkonstruktionismen synsättet att vår kunskap om världen 

skapas/konstrueras och underhålls i sociala processer och i den dagliga kommunikationen 

människor emellan. Genom sociala processer skapas en gemensam verklighet och ett 

gemensamt sätt att förstå världen på. Förståelsen av världen är alltså socialt konstruerad. Den 

nås inte genom någon objektiv observation av verkligheten.32  

 

För det fjärde finns det ett samband mellan kunskap och social handling. Den kunskap som 

människor socialt förhandlar fram påverkar vilka handlingar som görs. Med varje 

konstruktion av världen följer vad som är möjliga respektive omöjliga handlingar. Olika 

världsbilder kan därför sägas leda till olika sociala handlingar.33 För att ta ett exempel så är 

åderlåtning idag en omöjlig handling för en läkare, eftersom den kräver en annan förståelse av 

världen och medicinen än den vi har idag. 

 

Ett socialkonstruktionistiskt anslag 
Att ha ett socialkonstruktionistiskt anslag som grund för min studie innebär således att jag 

anammar ett specifikt sätt att se på verkligheten och på flickor och pojkar. För det första är 

min utgångspunkt att flickor och pojkar inte är på vissa sätt. De konstrueras däremot som 

varande på vissa sätt, men dessa konstruktioner är inte sprungna ur någon slags inre essens 
                                                 
30 Burr, 1995, s. 3 och Burr, 2003, s. 2f  
31 Burr, 1995, s. 3f och Burr, 2003, s. 3f  
32 Burr, 1995, s. 4 och Burr, 2003, s. 4f  
33 Burr, 1995, s. 5 och Burr, 2003, s. 5  
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hos dem som är stabil och oberoende av i vilken kultur eller tid vi lever.34 Detta synsätt ligger 

också till grund för användningen av begreppet ”kön” i studien. Kön är ett omstritt begrepp 

som använts på olika sätt av olika forskare. En utbredd användning/tolkning av begreppet 

tycks vara att man ser ”kön” som det biologiska könet och ”genus” som det socialt 

konstruerade, medan andra menar att det socialt konstruerade ”genus” ryms inom begreppet 

”kön”.35 I Norden har den senare uppfattningen fått fäste och begreppet ”kön” används av 

forskare som t.ex. Fahlgren och Forsberg.36 Anledningen till att jag i likhet med dessa har valt 

att använda begreppet är att även det biologiska könet är socialt konstruerat, vilket jag tror lätt 

kan glömmas bort då man använder begreppet ”genus”. 

 

För det andra innebär anslaget att jag menar att vi ser på flickor och pojkar utifrån vårt sätt att 

kategorisera och förstå världen. Att vi idag ofta tillskriver barn av olika kön olika egenskaper 

är ju t.ex. en produkt av att vi genom våra observationer har delat in mänskligheten i två 

kategorier – kvinnor och män. 

 

För det tredje är utgångspunkten att kunskap om flickor och pojkar skapas och omskapas 

genom sociala processer och kommunikation, t.ex. i tidningen Skolvärlden. I tidningen skapas 

och tillgängliggörs, som jag ser det, gemensamma sätt att förstå flickor och pojkar på.  

 

För det fjärde är vilka bilder och konstruktioner av flickor och pojkar som finns tillgängliga i 

dagens skoldiskurs om kön avgörande för vilka handlingar som är möjliga/omöjliga i skolan. 

För att ta ett exempel så omöjliggör, enligt min uppfattning, de bilder vi idag har av flickor 

och pojkar en sådan uppdelning av barns undervisning som var vanlig förr, då flickor gick i 

skolan för att lära sig hushållssysslor och pojkar för vad som var lämpligt för ett liv i det 

offentliga. Eftersom de konstruktioner som finns tillgängliga har en sådan betydelse för vilka 

handlingar som görs och inte görs, är det enligt min uppfattning av stor betydelse att studera 

vilka konstruktioner/bilder av flickor och pojkar som görs tillgängliga i ett medium som 

vänder sig till lärare i skolan, nämligen tidningen Skolvärlden.  

 

                                                 
34 Burr, 1995, s. 5 och Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12 
35 Forsberg, 2002, s. 3f 
36 Se Fahlgren, Siv, Det sociala livets drama och dess manus, 1999 och Forsberg, 2002. 
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Syfte 
Med utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska anslaget vill jag nu formulera studiens syfte. 

Syftet är att studera könsdiskursen i tidningen Skolvärlden genom att analysera hur flickor 

och pojkar konstrueras i tidningens artiklar från år 2004. Analysen kommer att organiseras 

med utgångspunkt från fyra olika teman som behandlas i tidningen:  

 

- Skolarbetet och läsningen 

- Tonårstiden och vuxenblivandet 

- Idrotten och friskvården 

- Hoten och våldet 

 

Diskursanalys 
En användbar metod när man som i denna studie vill studera konstruktioner av kön är 

diskursanalys.37 Diskursanalys är dock inte en enda ansats, utan rymmer olika inriktningar 

med skiftande definitioner av begreppet diskurs.38 I det följande kommer jag att kort teckna 

en bild över diskursanalysens teoretiska fält. Här kommer diskursanalysens teoretiska 

grundvalar att belysas, samt olika skolors definitioner av begreppet diskurs. Särskilt 

uppmärksammas teoretikern Norman Fairclough. Utöver hans diskursbegrepp behandlas även 

hans metodologiska ansats. Därefter kommer jag i avsnittet ”metodologisk utgångspunkt” mer 

konkret att redogöra för hur studien kommer att utföras, vilket diskursbegrepp som används, 

hur artikelurvalet har gått till, samt hur själva analysen kommer att genomföras. En 

metoddiskussion där jag reflekterar över den problematik som är förbunden med 

diskursanalysen som metod kommer också att föras. 

 

Även om det diskursanalytiska fältet är brett och rymmer flera inriktningar finns en 

gemensam teoretisk ram som också ligger till grund för min studie. Denna ram utgörs dels av 

de generella socialkonstruktionistiska premisser som jag tidigare presenterade, dels av en 

gemensam syn på språk och språkanvändning. Enligt Marianne Winther Jørgensen & Louise 

Phillips bygger de diskursanalytiska angreppssätten på strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi. Här hävdas att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Det 

innebär att språket inte kan ses som en direkt avspegling av en materiell verklighet, utan att vi 

får tillträde till verkligheten genom språket som också formar verkligheten. Detta betyder inte 
                                                 
37 Fahlgren, 1999, s. 76 
38 Fairclough, Norman, Discourse and social change, 1992, s. 3 
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att verkligheten förnekas, men den får bara betydelse genom diskurs. Språket är alltså inte 

enbart en kanal genom vilken man kan få information om en bakomliggande verklighet. 

Språket skapar, formar eller konstituerar också den sociala världen, sociala identiteter (t.ex. 

subjekt) och relationer.39 För vissa diskursanalytiska teoretiker är diskurs fullständigt 

konstituerande för vår omvärld. För andra kan diskurs i sin tur också konstitueras av andra 

icke-diskursiva element.40 

Diskursbegreppet och de olika diskursanalytiska skolorna 

En vid definition av begreppet diskurs som Winther Jørgensen & Phillips menar att de flesta 

diskursanalytiska inriktningar kan enas kring är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen)”41. Med denna definition kan man t.ex. tala om en könsdiskurs 

som ett bestämt sätt att tala om och förstå flickor och pojkar på. Vi ska nu närmare studera 

hur diskursbegreppet definieras av några diskursanalytiska teoretiker. 

 

Michel Foucault är en ofta kommenterad och refererad författare i diskursanalytiska 

sammanhang.42 Foucault brukar betraktas som diskursanalysens fader och var den som en 

gång introducerade begreppet diskurs.43 Studerar man Foucaults verk blir det, enligt min 

uppfattning, tydligt att han är ovillig att låsa fast begreppet i någon given definition. 

Begreppet används på ett ganska flytande sätt i hans skrifter och brukas ibland i en mer 

generell mening om språkliga yttranden och andra gånger mer specifikt när han talar om t.ex. 

ekonomins eller medicinens diskurs.44 I Foucaults Diskursens ordning definierar dock den 

svenska översättaren Mats Rosengren diskurs i Foucaultansk bemärkelse som ”hela den 

praktik som frambringar en viss typ av yttranden […] t ex medicinens, naturhistoriens eller 

ekonomins diskurs”45, en på flera sätt bred definition. I jämförelse med Winther Jørgensens & 

Phillips definition innefattar denna inte bara utsagoplanet, sättet att tala om och förstå något 

på, utan alltså hela den praktik som frambringar dessa. På så sätt är t.ex. diskursen om hockey 

                                                 
39 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 15.  Se även Bergström, Göran & Kerstin Boréus (red), Textens mening 
och makt, 2005, s. 305 
40 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 25ff 
41 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7 
42 Se t.ex. Lindgren, Simon, Ungdomsbilder, 1998, s. 11ff och Fahlgren, 1999, s. 20ff 
43 Lindgren, 1998, s. 11 
44 Fahlgren, 1999, s. 20, Foucault, Michel, Diskursen ordning, 1993, s. 6ff och Foucault, Michel, The 
archaeology of knowledge, 1989, s. 31ff, 107  
45 Foucault, 1993, s. 57 
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inte enbart det sätt varpå man talar om hockey i Sverige idag, utan borde också inbegripa 

sättet man spelar det på i praktiken och hur man t.ex. utformar hockeyarenor.46  

 

En annan tradition inom det diskursanalytiska området är diskursteorin representerad av 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. I huvudverket Hegemony and socialist strategy använder 

Laclau & Mouffe en bred definition av diskurs och ser det som ett fastlåsande av betydelse 

inom en speciell domän, t.ex. den politiska.47 Utmärkande för Laclau & Mouffe är att de inte 

skiljer på det diskursiva och det icke-diskursiva. Det innebär inte att de förnekar att det finns 

en fysisk verklighet, men de förnekar att den har någon mening utanför diskurs.48   

 

En ytterligare diskursanalytisk ansats är den kritiska diskursanalysen och dess 

förgrundsgestalt Norman Fairclough. Fairclough har ett snävare diskursbegrepp än de övriga 

och skiljer mellan diskursiv och icke-diskursiv praktik.49 Diskursbegreppet förbehålls för att 

referera till talat eller skrivet språk, medan mer praktiska företeelser som t.ex. byggandet av 

broar ses som en icke-diskursiv social praktik.50 För att återkoppla till exemplet som gavs 

tidigare skulle Fairclough, till skillnad från Foucault och Laclau & Mouffe, se byggandet och 

utformandet av hockeyarenan som en sådan icke-diskursiv praktik.51 Fairclough är också den 

av teoretikerna som utformat en konkret diskursanalytisk metod. I den utgår han från en 

tredimensionell modell där han studerar diskurs ”som text”, som ”diskursiv praktik” och som 

”social praktik”.52 När Fairclough studerar diskurs som text är analysen av språklig karaktär. 

Här studeras bl.a. modalitet, som är ett mått på med vilken säkerhet något yttras. Som 

exempel tar Fairclough upp att det är skillnad på att säga att ”jorden är platt” och ”jorden kan 

vara platt.53 De modalitetsval du gör har enligt Fairclough stor betydelse för vad han i 

Analysing discourse benämner ”texturing of identities” och som jag tolkar som ett slags 

konstruerande av identiteter i texter. Till skillnad från vad som är av intresse i denna studie 

fokuserar emellertid Fairclough främst på hur författare själva genom att förhålla sig på olika 

sätt till olika yttranden konstruerar sin identitet.54 Diskursiv praktik är vidare hur texter 

                                                 
46 Ett liknande exempel ges av Bergström & Boréus (red), 2005, s. 309  
47 Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy, 2001, s. 105 
48 Laclau & Mouffe, 2001, s. 107f 
49 Fairclough, 1992, s. 71 
50 Fairclough, 1992, s. 62, 66 
51 De exemplen Fairclough själv ger på icke-diskursiva element är byggandet av broar och produktionen av 
diskmaskiner. Det görs i Fairclough, 1992, s. 66  
52 Fairclough, 1992, s. 4, 72f 
53 Fairclough, 1992, s. 158ff 
54 Fairclough, Norman, Analysing discourse, 2003, s. 166 
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produceras, distribueras och konsumeras.55 När diskurs som social praktik studeras relateras 

diskurs både till andra diskurser och till icke-diskursiva områden.56  

 

4. Metodologisk utgångspunkt 
Studiens diskursbegrepp 
Som hittills borde ha blivit tydligt är frågan hur diskurser ska definieras och avgränsas 

omstridd och har hanterats på olika sätt inom det diskursanalytiska fältet. Enligt Winther 

Jørgensen & Phillips ska man som forskare se diskurs ”som ett analytiskt begrepp, alltså en 

storhet man som forskare lägger över verkligheten för att skapa en ram för sin 

undersökning”57. Det innebär att frågan om hur diskursen ska avgränsas avgörs i förhållande 

till studiens syfte.58 Eftersom syftet med analysen är att studera könsdiskursen i tidningen 

Skolvärlden genom att analysera hur flickor och pojkar konstrueras i tidningens artiklar har 

jag valt en avgränsning av diskurs inspirerad av Fairclough där jag ser diskurs som text.59 I 

analysen kommer allt det som sägs och skrivs om de respektive könen i de studerade 

artiklarna att ses som tidningens könsdiskurs.  

 

Material och urval  
Skolvärlden utges av Lärarnas riksförbund och utkommer med 22 nummer per år till 

förbundets 80 000 medlemmar. Medlemmarna tjänstgör både inom grundskolan och 

gymnasiet, samt vid vuxenutbildningar och högskolor.60 Anledningen till valet av tidning är 

att Skolvärlden, genom att vara förbundstidning till ett av de största lärarförbunden i Sverige, 

når ut till en stor del av Sveriges lärare. Genom valet av tidning kan jag därigenom studera de 

konstruktioner/bilder av kön som tillgängliggörs för en stor andel verksamma lärare i den 

svenska skolan. Valet av tidning föreföll även naturligt av den anledningen att det är den 

tidning som, enligt min uppfattning, läses av flest gymnasielärare, och en tidning som jag som 

blivande sådan förmodligen kommer att komma i kontakt med.  

 

I analysen var ett tidsperspektiv så nära nutid som möjligt av intresse. Dessutom prioriterades 

täthet på så sätt att jag ville vara heltäckande och omfatta alla artiklar som handlade om 
                                                 
55 Fairclough, 1992, s. 78 
56 Fairclough, 1992, s. 86ff 
57 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 137 
58 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 137 
59 Se Fairclough, 1992, s. 73f  
60 Informationen är hämtad från Lärarnas riksförbunds hemsida: ‹http://www.lr.se›. Acc: 2005-12-14. 
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flickor och pojkar under en viss tid. Av dessa anledningar valdes artiklar från ett år, nämligen 

2004. Artiklarna hämtades från databasen Presstext61, där åtta sökningar genomfördes för den 

aktuella tidsperioden 040101-041231. Sökorden som användes vid de respektive sökningarna 

var: flicka, flickor, pojke, pojkar, tjej, tjejer, kille och killar. Anledningen till att dessa sökord 

valdes var att jag innan jag bestämde mig för sökord studerade tidningen och upptäckte att de 

var vanliga benämningar på barn av olika kön och i olika åldrar.  

 

Sökningarna resulterade i 60 stycken artiklar. Dessa lästes noggrant och ett urval gjordes där 

artiklar som inte ansågs av intresse för studien plockades bort. Det rörde sig om artiklar där 

något av sökorden bara nämndes i förbigående, utan vidare behandling. Det slutgiltiga urvalet 

mynnade ut i 22 artiklar, som handlade om barn under hela skolåldern från lågstadium till 

gymnasium. Det bör påpekas att artiklarna i Presstext inte innehåller bilder och därför 

kommer analysen enbart att ha ett textuellt fokus. Viktigt att nämna är också att 

analysartiklarna är skrivna av ett begränsat antal författare, närmare bestämt sex stycken. 

Karin Lindgren utmärker sig särskilt genom att ligga bakom åtta av 22 artiklar. 
 

Läsarten 
Det finns inget bestämt sätt att utföra diskursanalys på. Tillvägagångssätten skiftar beroende 

på projektets natur och forskares olika syn på diskurser och på hur diskursanalytiska studier 

kan byggas upp.62 Att metoderna skiftar innebär inte att man kan göra vilka slags analyser 

som helst inom ramen för det diskursanalytiska området. Tvärtom bör man se diskursanalysen 

som en paketlösning där teori och metod ska vara sammanlänkade. För att kunna använda 

diskursanalysen som metod i sin undersökning är det därför nödvändigt att acceptera de 

grundläggande filosofiska premisser som jag presenterat i teoriavsnittet.63 Den metod jag har 

utarbetad bygger således på dessa antaganden om flickor och pojkar. 

 

För att uppfylla studiens syfte kommer en analysmetod i flera steg att tillämpas. Som en 

förberedelse har en innehållsanalys gjorts med syfte att urskilja teman i materialet. Med tema 

menar jag ett ämne som diskuteras i förhållande till flickor och/eller pojkar. Genom en 

närläsning av analysartiklarna där jag ställde mig frågorna: vad handlar detta om och i 

                                                 
61 Presstext går att finna på ‹http://www.presstext.se›. 
62 Fairclough, 1992, s. 225 
63 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10 
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förhållande till vad diskuteras pojkar och flickor etc.?, har följande fyra återkommande teman 

urskiljts:  

- Skolarbetet och läsningen 

- Tonårstiden och vuxenblivandet 

- Idrotten och friskvården 

- Hoten och våldet 

 

I relation till dessa teman kommer jag sedan att analysera hur flickor och pojkar konstrueras. 

Därefter kommer en temaöverskridande, sammanfattande analys att göras där studiens resultat 

även sätts i relation till tidigare forskning.  

 

Vid analysen kommer en läsart inspirerad av Siv Fahlgren och Johan Hedrén att tillämpas. I 

Det sociala livets drama och dess manus ger Fahlgren värdefulla insikter i diskursanalys som 

läsart. Hon påpekar att det rör sig om en mycket grundlig och detaljerad läsning av ett 

begränsat antal texter.64 Hon tillämpar en metod baserad på ”läsning och åter läsning”65 med 

syfte att skönja detaljer, motsägelser och vad som sägs och skrivs, och inte att finna någon 

allmän idé om vad som verkar vara författarens avsikt. Det är alltså inte vad författaren 

verkligen menar när hon/han skriver som är av intresse. Det senare är vi enligt Fahlgren så 

invanda vid att söka efter vid läsning att det vid en diskursanalys närmast handlar om en 

avlärning, där vi måste bli lära oss av med våra invanda sätt att läsa och förstå texter. Istället 

ska en kritisk läsart anammas där vi hela tiden ifrågasätter varför vi läser på vissa sätt och där 

våra egna förutfattade meningar ifrågasätts.66 I Miljöpolitikens natur bygger Johan Hedrén 

upp en analys där han intresserar sig både för de explicita uttrycken i de miljödokument han 

studerar och de mer implicita dragen. För att komma åt de förstnämnda ställer han sig 

frågorna – vad står det och vad är det som sägs? För att nå de mer implicita dragen ställs 

istället frågorna – vad sägs genom det som sägs och vad sägs inte, men förutsätts?67 

 

Analysförfarandet kommer rent konkret gå till på så vis att en noggrann närläsning av 

analystexterna, där de i sin helhet genomläses fyra gånger, görs. Under läsningens gång 

kommer jag att markera de passager där kön konstrueras i förhållande till något av de 

identifierade temana för att få en överblick över vilka delar av texterna som är av intresse. Vid 
                                                 
64 Fahlgren, 1999, s. 88 
65 Fahlgren, 1999, s. 90 
66 Fahlgren, 1999, s. 90 
67 Hedrén, Johan, Miljöpolitikens natur, 1994, s. 11 
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läsningen kommer jag att anamma Fahlgrens råd att hela tiden ställa mig kritiskt till varför jag 

läser texten på ett visst sätt och försöka friställa mig från mina egna förutfattade meningar. 

Jag kommer också att vara uppmärksam på textens mer implicita drag och liksom Hedrén 

vara observant på vad som sägs genom det som sägs, men också vad som inte sägs. I analysen 

kommer också ett av Faircloughs verktyg att användas, nämligen modalitet, där jag kommer 

att titta närmare på med vilken säkerhet något yttras. Till skillnad från Fairclough som 

använder verktyget för att se hur författare själva, genom att förhålla sig på olika sätt till olika 

yttranden, konstruerar sin identitet, kommer verktyget i studien istället användas för att 

analysera konstruktionen av identiteterna flickor och pojkar.68 Att säga att ”flickor är stökiga” 

är ju en helt annan sak och ger en annan konstruktion av flickor än att säga ”flickor kan ibland 

vara stökiga”. I analysen kommer jag också att studera hur subjekten flickor och pojkar 

förbinds till olika handlingar. Är de t.ex. genom användningen av passivsatser frånvarande i 

satsen och därmed inte direkt förbundna till en handling, ett skeende etc. eller är de 

närvarande och därmed direkt förbundna till det som sker? Att på detta sätt kombinera 

aspekter från olika angreppssätt och bygga upp en egen metod, är något som rekommenderas 

av Winther Jørgensen & Phillips och tycks vara en ofta tillämpat strategi bland 

diskursanalytiska forskare.69 

  

Reflektioner kring metodval 
I studien görs en uppdelning mellan barn i flickor och pojkar. Indelningen är inte 

oproblematisk. Man skulle i själva verket kunna säga att jag genom att göra denna uppdelning 

handlar i enlighet med en diskurs som naturliggjort en könsuppdelning och som ser den som 

sanning, samtidigt som jag menar att den är en social konstruktion. När jag trots detta gör 

denna uppdelning bidrar jag till att reproducera diskursens tankar och till upprätthållandet av 

dikotomin kvinnligt/manligt. Samtidigt säger det sig självt att den forskare som har för avsikt 

att studera konstruktioner också måste utgå från dem.  

 

En annan problematik som är förbunden med diskursanalysen som metod är svårigheten med 

att undersöka en diskurs som man själv är nära, en del av, eller har en åsikt om. Fahlgren 

diskuterar problemet och ställer sig frågan: ”Hur kan jag tala om den diskurs som jag själv är 

en del i, som bidragit till hur jag skapat mig som subjekt och som jag varit med om att 

                                                 
68 Fairclough, 2003, s. 166 
69 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 141 
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skapa?”70. Skolans diskurs om kön, som jag ser tidningens diskurs om kön som en del av, är 

en diskurs som har format mig under hela min uppväxt och som jag som deltagande elev 

också varit med och omformat. Hur ska jag då gå tillväga för att undvika att bli 

”hemmablind”? En metod för att komma tillrätta med problemet som rekommenderas av 

Winther Jørgensen (och som anammas i studien) är att man så långt som möjligt ska försöka 

ställa sig främmande inför sitt material.71  

 

I analysen kommer artiklar som handlar om flickor och pojkar under år 2004 att studeras. 

Artiklarna är av olika slag. Vissa är recensioner av olika barn- och ungdomsböcker, andra är 

reportage om en specifik person, t.ex. skolministern Ibrahim Baylan eller om ett fenomen som 

tv- och dataspelande. Vems röst som hörs i artiklarna skiftar på så sätt mycket. När det rör sig 

om ett reportage innehållande intervjuinslag är det exempelvis växelvis den intervjuades och 

reportageskrivarens röst som kommer till uttryck i analysartiklarna. Man kan naturligtvis 

fråga sig hur pass fruktbart det är att studera tidningens könsdiskurs genom att analysera så 

skilda artiklar. Kan man verkligen tala om tidningens könsdiskurs när det är Ibrahim Baylans 

åsikter som dryftas? Som jag ser det så kan man det. Min utgångspunkt är att allt som sägs 

och skrivs i artiklarna, även direkta citat från intervjuinformanter, ska ses som uttryck för vad 

som är acceptabelt att säga om kön i tidningens könsdiskurs. Eller i de fall då något tas upp 

för behandling för att kritiseras, som uttryck för vad som inte är acceptabelt att säga, eller som 

något som det råder oenighet om i diskursen. Intervjucitaten har ju valts ut av någon och 

dessutom till förmån för andra yttranden. De intervjuade personerna, eller om det rör sig om 

recenserade böcker, har även i ett tidigare stadium valts ut till förmån för andra informanter 

och böcker. Sådant som inte låter sig sägas inom diskursen har, genom att inte publiceras, på 

så sätt redan sorterats bort. Eller också har det aldrig ens varit i närheten att kunna publiceras, 

eftersom de som möjligtvis kunnat yttra det aldrig har hörts. Av alla möjliga, tillgängliga 

tankar att tänka och säga om kön som finns därute i det diskursiva landskap som vårt samhälle 

utgör, har således bara vissa utvalda tankar fått utrymme i tidningen och är på så sätt 

tidningens diskurs om kön i egentlig mening. Sedan kan naturligtvis tidningens könsdiskurs 

förändras så att nya tankar etableras i diskursen. I den processen kan något kontroversiellt, 

något som tidigare inte tillhört tidningens könsdiskurs, publiceras. 

 

                                                 
70 Fahlgren, 1999, s. 41 
71 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28 
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5. Analys 
I analysen utgår jag från de teman som urskiljdes vid innehållsanalysen. Dessa får bilda 

huvudrubriker i framställningen. Två av huvudrubrikerna har även uppdelats i underrubriker. 

Rubrikerna ska inte ses som vattentäta kategorier; ämnena glider in i varandra. För att inte 

agera enligt en diskurs som vare sig ser det ena eller det andra könet som överordnat, har jag 

valt att ömsom presentera flickor först, ömsom pojkar.  

 

Skolarbetet och läsningen 
I förhållande till temat ”skolarbetet och läsningen” beskrivs barn och ungdomar generellt som 

sämre än tidigare generationer. Följande tre citat visar på denna tendens:  

 
”På tio år har grundskolans elever blivit sämre i läsförståelse, matematik och kemi, visar 

skolverkets nationella utvärdering. […] I muntlig kommunikation på svenska har eleverna däremot 

blivit bättre, och i engelska har de goda kunskaper […] [,men] [p]ojkars läsoförmåga oroar. 

Läsförståelsen hos elever såväl i femman som i nian har försämrats. I nian ökar könsskillnaderna. 

Tre av fyra som har de lägsta resultaten är pojkar. Det oroar skolverket extra mycket. Oscar Öqvist 

ser en ökad risk för språklöshet bland pojkarna.”72  

 

”[…] skolverkets nationella utvärdering som visar att grundskolans elever har blivit sämre på 

läsförståelse, matematik och kemi […] togs upprepade gånger som intäkt för att något är allvarligt 

fel i svensk utbildningspolitik. […] Skolminister Ibrahim Baylan höll med om att det är djupt 

oroande att elevernas, framförallt pojkars, läsförmåga försämrats.”73  

 

”Men pojkarna då? Var det ingen som värnade om dem? Jodå, det gjorde Veronica Wägner, 

författare och skolbibliot[e]karie i Norrtälje. Men hon bekymrade sig inte så mycket om de ungas 

karaktärsdaning, utan om deras förmåga och vana att läsa.”74  

 

Som det första citatet visar skrivs barn och ungdomar visserligen fram som bättre på engelska 

och i muntlig kommunikation i svenska, men med läsförståelse, matematik och kemi är det 

desto sämre. Det gäller alltså alla barn, oavsett kön, men i relation till varandra framställs 

pojkar som sämre än flickor. Speciellt tycks läsningen vålla oro när pojkar diskuteras. Här 

konstrueras den i förhållande till läsning problematiska pojken som vållar bekymmer inte 
                                                 
72 Wermeling, Erika, ”Elever allt sämre – och bättre”, 2004, s. 1f. Vid utskriften av artiklarna från databasen 
numrerades de automatiskt med sidnummer ett och framåt. Här och fortsättningsvis används dessa sidnummer. 
Det är alltså inte de sidor som artiklarna publicerats på i tidningen Skolvärlden som avses i noterna.  
73 Lindgren, Karin, ”Undersökning oroar politiker”, 2004, s. 1 
74 Arndt, Sten, ”Högtravande på folklig mässa”, 2004, s. 2. Citatet är hämtat från en artikel som handlar om bok- 
och biblioteksmässan i Göteborg. 
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enbart genom sin läsoförmåga, utan också genom sin ovana att läsa överhuvudtaget. Även om 

flickor måste inbegripas i begreppet ”elever” om vilka det sägs att de har blivit sämre i 

läsförståelse än tidigare generationer är det alltså i första hand pojkar som konstrueras som 

problematiska. Flickor diskuteras emellertid också:  

 
”- Tjejerna har jag som skolbibliot[e]karie inga problem med att nå. Jag är därför som författare 

ute efter killarna. Böcker ska vara spännande, för spänning lockar även motsträviga läsare. Och 

killar måste man fånga på första sidan.”75  

 

”Litteraturen för barn och unga behandlades på flera seminarier. När det sades att genren blivit 

bättre menades vanligen att fler böcker handlar om starka flickor […]. Författaren Solveig Olsson- 

Hultgren menade att levande småflickor behöver arga småflickor i litteraturen […]. Gunilla 

Molloy, forskare vid lärarhögskolan i Stockholm, konstaterade att det är ovanligt att barn- och 

ungdomsböcker utmanar våra föreställningar och fördomar, i stället brukar de bekräfta dem.”76  
 

I citaten framträder, i kontrast till beskrivningarna av pojkar, en i förhållande till läsning 

oproblematisk flicka, som bibliotekarien inte säger sig ha några svårigheter att nå. Som visas i 

det andra citatet är det istället något annat som oroar när flickor diskuteras i förhållande till 

läsning; nämligen att stereotypa föreställningar och könsideal förmedlas dem genom 

litteraturen. Man menar att småflickor behöver litteratur som utmanar dessa föreställningar 

och som handlar om starka och arga flickor. Genom denna beskrivning konstrueras de som 

utsatta i sitt läsande och som läsandes fel sorts böcker. De bli genom litteraturen och 

bilderböckerna utsatta för ideal som inte anses bra för dem och därför behöver de få tillgång 

till en annan litteratur och andra bilderböcker. I likhet med i beskrivningen av pojkar finns det 

alltså även en problematik kopplad till flickor och läsning. Till skillnad från konstruktionen av 

pojkar, där problematiken ligger i ovanan och oförmågan att läsa, är problematiken avseende 

flickor och läsning istället kopplad till deras identitet. Flickor är oproblematiska på så sätt att 

de läser, men genom sin läsning blir de utsatta och behöver stöd och förändring. Intressant är 

att det är egenskaper som traditionellt brukar ses som manliga som styrka och arghet, som 

flickor anses behöva. På det sättet framskrivs det som att det är flickor som borde förändras – 

inte pojkar.77 Det framställs inga motsvarande krav på böcker med snälla och välartade pojkar 

                                                 
75 Arndt, ”Högtravande på folklig mässa”, 2004, s. 2. Citatet är hämtat från en artikel om bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg, där författaren och bibliotekarien Veronica Wägner m.fl. intervjuas. 
76 Arndt, ”Högtravande på folklig mässa”, 2004, s. 1f 
77 Det blir tydligt i artikeln Arndt, ”Högtravande på folklig mässa”, 2004, s. 1f 
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som huvudpersoner. I en av artiklarna påpekas att det finns få böcker om känsliga pojkar, men 

detta konstateras enbart och lämnas sedan okommenterat.78  

 

Studerar man det som sägs genom det som sägs konstrueras även en bild av pojkar som 

otåliga och spänningssökande. De måste ha något spännande att läsa och de måste fångas på 

första sidan annars riskerar de att ge upp. Denna bild av pojkar är återkommande. I artikeln 

”Problemet finns i varje klass” som behandlar läs- och skrivsvårigheter intervjuas Karin 

Taube som är professor i pedagogik på mitthögskolan i Härnösand. Hon säger följande: 
 

”Att killar och tjejer gillar lite olika saker att läsa måste man också ta hänsyn till […]. Ofta vill 

killar ha något som är kort, spännande och dramatiskt. Tjejer är mer allätare och läser generellt 

mer än killar, men dramatik och hjältedåd med flickor (läs prinsessor) som huvudpersoner är 

sällan fel.”79  
 

Den pojke som skapas i citatet är återigen den otåliga, spänningssökande, men också den 

krävande och aktiva pojken som behöver något kort, dramatiskt och spännande, annars ger 

han upp. I kontrast skapas det en bild av flickor som lugna, tåliga och lätta att ha att göra med 

i dessa beskrivningar. De är allätare på litteraturområdet och tycks inte ha några problem med 

att sätta sig ner och läsa en bok. Den flicka som skapas genom det som sägs i det senare 

citatet är också den drömmande, romantiserande flickan, som gärna läser hjältesagor med 

prinsessor som huvudpersoner. Intressant är även att flickor och pojkar helt sonika antas vara 

intresserade av att läsa olika saker. Att killar och tjejer uppskattar olika saker sägs med en 

säkerhet, en hög modalitet. Även om reservationen ”lite” används tar man för givet att 

skillnader finns, även om de alltså inte är så stora. På så sätt agerar man i enlighet med en 

diskurs som tar pojkars och flickors olikheter för given.  

 

Även i förhållande till skolarbete och studieresultat konstrueras flickor och pojkar som olika:  

 
”När det gäller resultat kan man konstatera att en del killar från arbetarhem inte riktigt klarar av 

skolan medan tjejer från akademikerhem klarar sig mycket bra. Jag tycker att det är kanonbra att 

så många tjejer läser på högskolan, men vi måste också få med killarna på vagnen.”80  

 

                                                 
78 Se Wermeling, Erika, ”På samma villkor”, 2004, s. 3 
79 ”Problemet finns i varje klass”, 2004, s. 1f 
80 Ericson, Gunilla, ”Ministern som kom in från kylan”, 2004, s. 3. Citatet är ett yttrande av den nya 
skolministern Ibrahim Baylan som är i fokus i artikeln. 
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”Mendel-Enk skriver om sin skoltid då det alltid var tjejer som var bäst i klassen. De lämnade 

skolan med allra högsta betyg men kallades aldrig någonting annat än duktiga, ambitiösa - om de 

även var bra på någon sport blev epitetet överambitiösa.”81  

 

”Enligt skolverket får elever i glesbygd högre betyg än genomsnitteleven. Flickorna klarar sig 

mycket bättre, pojkarna ligger på snittnivån.”82  

 

”Romanen innehåller skolinteriörer som borde skrämma vem som helst och skildrar de 

klassklyftor som omöjliggör en kärleksrelation mellan en kille på IP och en högpresterande 

naturvetartjej.”83  

 

Som det tydliggörs i citaten yttrar sig en skillnad i att flickor skrivs fram som högpresterande i 

skolan, medan pojkar konstrueras som sämre. Är pojkarna dessutom från arbetarhem 

konstrueras de som direkt lågpresterande med svårigheter att klara av skolan. Flickor från 

akademikerhem skrivs i kontrast fram som särskilt högpresterande. Klasstillhörighet kopplas 

alltså här samman med skolprestation. Även geografiska faktorer framställs ha betydelse och 

elever från glesbygd, främst flickor, konstrueras som högpresterande. Flickor inbegrips 

visserligen i begreppet ”elever”, om vilka det sägs att de har blivit sämre, men när flickor 

diskuteras just som flickor är de, vilket blir tydligt i citaten, högpresterande i skolan.84 

Signifikant för detta är att när man i artikeln ”Språklösheten är början till våldet” som det sista 

citatet är hämtat ifrån, talar om flickor och pojkar mer allmänt är det den högpresterande 

flickan från naturvetarprogrammet och pojken från industriprogrammet som får stå som mall. 

Det är inte flickan från industriprogrammet och den högpresterande naturvetarpojken som 

fokuseras. Överlag är den välartade, högpresterande pojken och den lågpresterande flickan 

anmärkningsvärt frånvarande. Titeln på artikeln ”Språklösheten är början till våldet” rymmer 

en konstruktionskedja som är intressant. Det som sägs här är att om barn och ungdomar inte 

läser, vilket pojkar inte gör enligt artiklarna, riskerar de att bli språklösa, vilket i sin tur är 

början till våld. I titeln ryms alltså en konstruktion av pojkar som potentiellt våldsamma om 

de inte lär sig läsa. Artikeln avslutas med följande citat där en liknande konstruktion görs: 
 

                                                 
81 Ericson, Gunilla, ”Dags att lyssna när en man talar om manlighet”, 2004, s. 1. Artikeln är en recension av 
Stephan Mendel-Enks reportagebok En uppenbar känsla för stil. 
82 Wermeling, Erika, ”Skolan kvar mitt i byn”, 2004, s. 2 
83 Lindgren, Karin, ”Språklösheten är början till våldet”, 2004, s. 2. I artikeln intervjuas författaren Mats Wahl 
och i citatet recenseras hans bok Svenska för idioter. 
84 Den lågpresterande flickan förekommer dock även om hon är sällsynt. Se Lindgren, Karin, ”Fascinerande 
aktivister provocerar”, 2004, s. 2 
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”Alternativet till ord är tystnad, som så småningom utlöser någon form av explosion.”85  
 

Vad som sägs här är att om man inte har orden och därav får hålla tillgodo med tystnaden är 

en ”explosion” så småningom oundviklig. Intressant är att det hela sägs med hög grad av 

modalitet där användningen av ordet ”utlöser” är talande. Alternativa formuleringar som t.ex. 

”kan utlösa” hade varit möjliga, men med användningen av ”utlöser” lämnas helt enkelt inte 

något alternativ; andra möjliga händelseförlopp utesluts. De ungdomar som inte har språket – 

pojkarna – konstrueras alltså här likt aktiva vulkaner som någon gång och på något sätt 

kommer att explodera.  

 

I citatet om Mendel-Enk på föregående sida framträder en bild av flickor som underskattade i 

förhållande till skolarbetet. Trots att de når de högsta betygen blir de aldrig kallade något 

annat än duktiga, ambitiösa eller överambitiösa. Någon motsvarande bild av pojkar som 

underskattade framträder inte i beskrivningarna. Tongången är istället en annan när pojkar 

skildras:  

 
”››För en kille räckte det med att ha räknat klart matteboken några veckor före de andra för att bli 

omtalad som kufiskt mattegeni av lärare och elever i hela skolan‹‹, skriver han.”86  

 

”Om de flesta tjejer är tysta säger lärarna att det är en lugn grupp, men om killarna är tysta får de 

oftare personlig uppmärksamhet. […] Om en tjej beter sig illa får hon stå för det själv medan det 

blir till men för hela gruppen om en kille uppträder dåligt.”87  

 

Som blir tydligt i citaten konstrueras pojkar tvärtom som överskattade i skolarbetet. Deras 

skolprestationer värderas högre än de borde och pojkar påstås i högre grad än flickor få 

personlig respons när de sköter sig. Detta samtidigt som de inte behöver ta samma personliga 

ansvar för sin misskötsel. Här konstrueras återigen den underskattade flickan. Hon sägs sällan 

få personlig respons för sin skötsamhet, medan hon får ta ett personligt ansvar för sin 

misskötsel. Det som är intressant med konstruktionen av flickor som underskattade och pojkar 

som överskattade är att den rymmer en kritik mot den rådande könsdiskursen i skolan. För att 

ta ett exempel så uppmärksammas och kritiseras att lärare och föräldrar ofta tenderar att se 

pojkars prestationer som bevis på deras intelligens, medan flickors enbart som en konsekvens 
                                                 
85 Lindgren, ”Språklösheten är början till våldet”, 2004, s. 4 
86 Ericson, ”Dags att lyssna när en man talar om manlighet”, 2004, s. 1. Artikeln är en recension av Stephan 
Mendel-Enks reportagebok En uppenbar känsla för stil. Citatet är hämtat från ett stycke ur boken där Mendel-
Enk berättar om sin skoltid. 
87 Wermeling, ”På samma villkor”, 2004, s. 5 
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av deras flit.88 I artiklarna utvecklas på så sätt en alternativ diskurs till den som man menar 

idag råder i skolan. 

 

Bilden av flickor som högpresterande och pojkar som lågpresterande förstärks ytterligare 

genom att de alltså samtidigt konstrueras som undervärderade respektive övervärderade. Det 

som sägs genom detta är att flickor är duktiga i skolan och dessutom duktigare än de normalt 

framställs som, eftersom de samtidigt är underskattade. Pojkar däremot är lågpresterande och 

därtill sämre än de normalt konstrueras som. 

 

Tonårstiden och vuxenblivandet 
Den problematiska tonårsflickan 

Ett flertal artiklar handlar om tonårstiden och vuxenblivandet. Karaktäristiskt för dem är att de 

ofta belyser problem. Det gäller såväl de artiklar som handlar om tonårspojkar som 

tonårsflickor. I ”Två bra skäl att gå på bio”89 och ”Fascinerande aktivister provocerar”90 

avhandlas i första hand tonårsflickor: 

 
”Att vara förälder - eller lärare - till en flicka i yngre tonåren är ofta svårt. Men allra svårast är att 

vara tonåringen. Nu finns två bra filmer på temat - amerikanska Tretton och svenska Hip hip hora. 

[…] [B]åda filmerna handlar om en flicka som […] har bråttom till ett vuxnare liv, med allt vad de 

tror att det innebär av häftiga killar och fester. Framför allt vill de vara någon och det som ligger 

närmast till hands är att vara åtråvärd som kvinna. […] Tretton […]  handlar om Tracy som […] 

lider av pappans frånvaro. […] När trycket blir för stort låser hon in sig på toa och skär sig i 

armarna. I den nya skolan ser hon målmedvetet till att bli vän med vackra Evie - en mytoman som 

stjäl, knarkar och har sex med betydligt mer avancerade killar. Snart gör Tracy detsamma.”91  

 

”17-åriga Elin är mycket medveten, intelligent och högpresterande i skolan. Hon är straight edge - 

vänster, militant vegan och djurrättsaktivist. På orten finns en pälsbutik och ett slakteri som är 

föremål för Elins […] motståndskamp. Kampen sker till en början med demokratiska medel, men 

[snart][…] övergår Elin till mer hårdföra metoder. De nattliga räderna då hon och kamraten Ida 

sprutar färg, kastar sten och tillverkar bomber får till följd att hon sover halva dagarna. […] [Hon] 

ratar allt lustbetonat och känner tvånget att leva i enlighet med en inre plikt.”92  

                                                 
88 Se t.ex. Ericson, ”Dags att lyssna när en man talar om manlighet”, 2004, s. 1ff 
89 Lindgren, Karin, ”Två bra skäl att gå på bio”, 2004. I artikeln recenseras två filmer om tonårsflickor nämligen 
den svenska Hip hip hora och den amerikanska Tretton. 
90 Lindgren, ”Fascinerande aktivister provocerar”, 2004. I artikeln recenseras olika ungdomsböcker. 
91 Lindgren, ”Två bra skäl att gå på bio”, 2004, s. 1f 
92 Lindgren, ”Fascinerande aktivister provocerar”, 2004, s. 2f. Citatet är hämtat från en recension av Katja 
Timgrens och Karin Holmlunds bok När ingen ser. 
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Den flicka som framträder i beskrivningarna är den problematiska tonårsflickan, även om 

bilden är splittrad med avseende på hur hon är bekymmersam. I det första citatet möter vi en 

självdestruktiv flicka som har bråttom till ett vuxnare liv, går på fester, har sexuella relationer 

med pojkar, stjäl, knarkar och skär sig i armarna. Här blir hon problematisk i förhållande till 

sin sexualitet. Att de flickor som det berättas om har samlag med pojkar framställs som ett 

problem. Intressant är att det är det faktum att tonårsflickor väljer att ha sexuella kontakter 

med pojkar som ses som ett problem – inte att tonårspojkar väljer att ha det med flickor. I 

citatet och artiklarna i övrigt är det i första hand ur flickornas perspektiv som sexuella 

kontakter belyses.93 Pojkarna förbinds därmed inte till de sexuella handlingarna på samma 

direkta vis som flickorna. I citatet konstrueras också en bild av flickor som 

bekräftelsesökande. De försöker få bekräftelse genom att vara ett åtråvärt könsobjekt.  

 

I det andra citatet möter vi en annan problematisk tonårsflicka. Här skrivs tonårsflickan fram 

som den hårdföra djurrättsaktivisten, som gör nattliga räder där hon kastar sten och tillverkar 

bomber. Här konstrueras hon som den medvetna, intelligenta idealisten som ratar allt ytligt i 

tillvaron. Hon brinner för det hon tror på, men kan inte hålla sig inom lagens ramar och börjar 

missköta skolan och därför ses hon som problematisk. I beskrivningen av Elin möter vi till en 

början återigen den i skolan högpresterande flickan, något som sedan förändras till det 

motsatta. Till skillnad från beskrivningen av pojkar som lågpresterande där klasstillhörighet 

kopplades samman med skolprestationen, framställs Elins sämre prestationer dock som något 

självvalt och som en direkt konsekvens av hennes engagemang för djuren och hennes 

idealistiska leverne. Jag har tidigare uppmärksammat den kritik som i tidningen riktas mot att 

flickors prestationer i skolan underskattas. Exempelvis har den kritik som riktas mot att 

flickors prestationer sällan ses som en konsekvens av deras intelligens, utan som en följd av 

deras flit belysts. I beskrivningarna av Elin konstrueras emellertid en intelligent flicka och 

ordet ”intelligent” brukas i anslutning till att det sägs att Elin är högpresterande i skolan. Här 

kan man alltså sägas handla i enlighet med den alternativa diskurs som utvecklas i tidningen. 

 

Den självdestruktiva flickan och den hårdföra djurrättsaktivisten är alltså ytterligare två bilder 

av flickor som framträder i artiklarna. Två bilder som sinsemellan är olika, men det 

gemensamma är att flickor konstrueras som problem.   

                                                 
93 Se t.ex. Arndt, Sten, ”Flicka måste ta ställning till ideal tjej”, 2004, s. 2 och Lindgren, ”Två bra skäl att gå på 
bio”, 2004, s. 1f   
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Den problematiska tonårspojken 

Liksom i artiklarna som behandlar tonårsflickor berör beskrivningarna av tonårspojkar ofta 

problem:  

 
”[…] när Sofie blir redlöst full på en fest iscensätter killarna i nian hennes förnedring. Hon 

fotograferas med trosorna neddragna över ansiktet och har snart fått rykte om sig som hora i 

skolan.”94 

 

”I verkligheten går han på fest, blir packad, tafsar på samma prinsessa […].”95  

 

”Efteråt kom en flicka fram och berättade att hon blivit våldtagen. Men den våldtäkten hamnade 

aldrig i rättssalen, den polisanmäldes inte ens. Flickan konstaterade krasst att ingen skulle tro 

henne; hon hade ju blivit våldtagen av skolans snyggaste kille och mest populära kille. Och det är 

just det som kanske är det mest otäcka […] unga killar, dömda för våldtäkt […] är så vanliga, de 

är precis som - ja, vem som helst.”96  
 

Den pojke som framträder i dessa beskrivningar är den problematiska tonårspojken.  

Tonårspojken konstrueras emellertid som problematiskt på ett annat sätt än tonårsflickan. Han 

framställs som våldsmannen, förövaren, som utsätter flickor för våldtäkt och sexuella 

trakasserier. Den sista meningen i det sista citatet är intressant och rymmer en generalisering, 

där alla tonårspojkar misstänkliggörs. Här konstrueras samtliga tonårspojkar som potentiella 

våldtäktsmän. När våldtäkt och sexuella trakasserier diskuteras är fokus dock oftare riktat mot 

flickor som offer än mot pojkar som förövare. Man skulle kunna uttrycka det så att 

problemfokus är att flickor ”tafsas på”, och ”våldtas”, inte att pojkar ”tafsar” och ”våldtar”. 

Signifikant för detta är att det i första citatet skrivs att ”hon fotograferas” och inte ”de 

(pojkarna) fotograferar”. Ett annat exempel finns i artikeln ”Ministern som kom in från kylan” 

där Ibrahim Baylan beskriver skolans problem: 
 

”[D]et är oacceptabelt att tjejer trakasseras sexuellt och kränks i skolan.”97  
 

Problemet tycks alltså även här vara att flickor ”kränks” och ”trakasseras” i skolan, inte att 

pojkar ”kränker” och ”trakasserar”. Valet att på detta sätt använda passivsatser när våldtäkter 

                                                 
94 Lindgren, ”Två bra skäl att gå på bio”, 2004, s. 2. Citatet är hämtat från recensionen av filmen Hip hip hora. 
95 Lindgren, Karin, ”Känsliga grabbar inte alltid så kul”, 2004, s. 1. Citatet är hämtat från en recension av boken 
Solprinsen av Per Nilsson, där man talar om huvudrollsinnehavaren Jonatan. 
96 Lindgren, Karin m.fl., ”Fängslande sommarläsning”, 2004, s. 7 
97 Ericson, ”Ministern som kom in från kylan”, 2004, s. 3 
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och sexuella trakasserier diskuteras får konsekvensen att flickorna som annars skulle ha varit 

objekt i satsen, lyfts fram som subjekt och fokus därmed flyttas mot dem, bort från pojkarna. 

Aktören – pojken – som genom den passiva formen är frånvarande i satsen figurerar därmed 

enbart i bakgrunden och förbinds inte på ett direkt sätt till våldtäkten eller den sexuella 

kränkningen.  

 

Även när det gäller sexuella relationer mellan könen hamnar tonårspojken i bakgrunden. När 

sex behandlas i det första av citaten på sidan 23 har pojkarna en anonym roll och är enbart 

dem som de destruktiva och problematiska tonårsflickorna har sex med. Till skillnad från vad 

som görs vid konstruktion av flickor ses det, som jag redan nämnt, inte som problematiskt att 

pojkar har sex med flickor.  

 

Bilden av den problematiska tonårspojken är dock mångskiftande och artiklarna som handlar 

om tonårspojkar rör inte enbart våldtäkt och kränkningar. En annan diskussion som förs 

handlar om tv- och dataspelande:  

 
”Lampan lyser dygnet runt, han får inga betyg, rör sig aldrig och blir rasande om jag försöker 

begränsa spelandet.”98  

 
”Man kan fråga sig hur unga kroppar påverkas av det myckna stillasittandet och 

snabbmatskulturen inom spelvärlden, av att stirra på en skärm och göra små rörelser med 

handleden timme ut och timme in under ett ständigt högt adrenalinpåslag.”99  

 

”Om en hel generation killar matas med den här typen av budskap många timmar om dygnet är det 

inte långsökt att tro att det i längden påverkar deras värderingar […]. - Det är svårt att veta vad 

som är orsak och verkan, men kanhända kan våldsamma spel vara en utlösande faktor hos den som 

har en empatistörning, tror Maria Agrell.”100  

 

I utdragen framträder en i förhållande till spelandet problematisk tonårspojke. Det som 

bekymrar är inte bara tv- och datorspelandet i sig, utan också konsekvenserna som framställs 

kunna bli att de spelande pojkarnas skolgång och hälsa drabbas eller att deras moral 

påverkas. I det sista citatet åsyftas de stereotypa avbildningar av kvinnor och etniska 

minoriteter som ofta finns i spelen och som det premieras att döda och förnedra. Här 

                                                 
98 Lindgren, Karin, ”Utnyttja elevernas kunskaper i spelvärlden”, 2004, s. 1 
99 Lindgren, ”Utnyttja elevernas kunskaper i spelvärlden”, 2004, s. 3 
100 Lindgren, ”Utnyttja elevernas kunskaper i spelvärlden”, 2004, s. 3 
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framträder en konstruktionskedja. Det som sägs är att spelen innehåller en speciell syn på 

kvinnor och invandrare. När pojkar spelar överförs dessa värderingar till dem så att de ”blir” 

sådana; deras värderingar har påverkats. Här impliceras dessutom en fara för handling. För 

vissa pojkar med empatistörning sägs spelandet kunna vara den ”utlösande faktorn”. 

Spelande pojkar konstrueras här alltså som en potentiell fara och spelandet som droppen som 

kan få bägaren att rinna över för dessa pojkar. Intressant att notera är att det nästan 

uteslutande är pojkar som diskuteras i förhållande till tv- och dataspelande. Flickor nämns 

bara vid ett fåtal tillfällen: 

 
”Det är främst pojkar som ägnar sig åt att spela medan flickor föredrar att träffa kompisar på 

forum som Lunarstorm. Om flickor spelar väljer de helst ett relationsspel som »The Sims« där 

deltagarna är olika karaktärer i en familj.”101  
 

Den flicka som framträder i denna beskrivning är den relationsintresserade flickan. Istället 

för att som pojkar ägna sig åt det problematiska spelandet föredrar hon att ”träffa” sina 

vänner på olika forum. Om hon spelar väljer hon ett spel där hon får utlopp för sitt 

relationsintresse. Genom valet av ord som ”träffa” och ”familj” framträder en mer positiv 

bild av den spelande och dataanvändande flickan, där problemfokuseringen som är tydlig i 

beskrivningarna av pojkar, lyser med sin frånvaro. Här sägs inte att hon är stillasittande och 

asocial och borde träffa sina vänner i verkligheten istället. 

 

Det ska emellertid sägas att tv- och dataspelande pojkar inte ensidigt konstrueras som 

problematiska. I artikeln ”Utnyttja elevernas kunskaper i spelvärlden” försöker man i själva 

verket vända vuxenvärldens ofta negativa inställning till spelandet och även peka på dess 

positiva sidor:  
 

”För unga killar som inte har intresse och fallenhet för sport finns här en arena där de kan bli 

duktiga och få bekräftelse. Det är inte många fritidsintressen som är häftiga nog att konkurrera.  

- Vi vill absolut inte förbjuda spelandet. Mycket är bra och utvecklande och många lär sig 

engelska via spelen. För de flesta stannar det också vid en rolig hobby, säger Maria Agrell. […] 

Tv- och datorspelande ger bättre spatial förmåga och reaktionstid. Mest gynnas flickor. […] 

Spatial förmåga är ett av de områden där det finns en dokumenterad könsskillnad till killars 

förmån. I en av studierna som tittat på detta kommer flickorna upp till pojkarnas nivå och det tyder 

på att de drar nytta av spelandet relativt sett […].”102  

                                                 
101 Lindgren, ”Utnyttja elevernas kunskaper i spelvärlden”, 2004, s. 4f 
102 Lindgren, ”Utnyttja elevernas kunskaper i spelvärlden”, 2004, s. 2ff 
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Spelandet skrivs fram som ett bra alternativ för de pojkar som inte har fallenhet för eller 

intresse av sport. Den pojke som konstrueras i denna beskrivning är en bekräftelsesökande 

pojke som har behov av att känna sig duktig antingen i någon idrott eller i tv- och 

dataspelande. Det är också en pojke som lockas av ”häftiga” fritidsintressen. Den bild av 

flickan som konstrueras är en flicka som har sämre spatial förmåga än pojkar något som hon 

dock, genom att spela tv- och dataspel, kan träna upp. Återigen är tonen mer positiv när 

flickor diskuteras i förhållande till spelandet. Flickorna är de som särskilt sägs gynnas av 

spelandet. Visserligen ses spelandet som något positivt även för pojkar, men samtidigt finns 

här ett underförstått hot. Det sägs att för de flesta stannar det vid en rolig hobby, men 

underförstått: det finns de som blir beroende.  

Utsatthet   

Karaktäristiskt för artiklarna som rör temat ”tonårstiden och vuxenblivandet” är att de ofta 

handlar om utsatthet. I citaten på sidan 25 möter vi den sexuellt utsatta tonårsflickan, vars 

utsatthet yttrar sig i en exponering för tonårspojkars sexuella antastningar, kränkningar och 

våldtäkter. Här, liksom i följande citat, framställs hon också som utlämnad, sviken av skolan 

och samhället med svårigheter att få hjälp. Hon kan inte anmäla våldtäkten eftersom ingen 

skulle tro henne och hennes lärare ignorerar de kränkningar som riktas mot henne: 

 
”Det vanliga var att lärarna ignorerade när flickor blev kallade »hora« och »fitta« eller blev 

klämda på brösten, alternativt bortförklarade kränkningarna som uttryck för manligt intresse.”103  

 

På detta sätt framställs hon som det utsatta offret, kränkt av pojkar och sviken av de vuxna. 

Intressant här är också, som jag tidigare diskuterat, att våldtäkt och kränkningar nästan 

uteslutande diskuteras i förhållande till flickor. Det är konstruktionen av den sexuellt utsatta 

flickan som framgår tydligare än konstruktionen av pojkar som förövare. I citatet är det t.ex. 

återigen flickorna som ”blev kallade” och ”klämda på brösten” – inte pojkarna som ”kallade 

flickorna hora” eller ”klämde flickorna på brösten”. Bilden av ungdomar som utsatta är dock 

mångfacetterad och konstruktionen av den sexuellt utsatta tonårsflickan är inte den enda bild 

av utsatthet som skapas i beskrivningarna: 
 

”En 18-årig gymnasieelev med utländsk bakgrund anförtror mig att hon lever i en omöjlig 

situation hemma. Fadern har förbjudit sin dotter att umgås med skolkamraterna. Hon får 

naturligtvis inte vara med på studentbalen som hela skolan planerar för. Fadern drar sig inte för att 

                                                 
103 Lindgren, Karin, ”Handbok mot våld och kränkningar”, 2004, s. 2 
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bestraffa både flickan och hennes mor om flickan inte lyder honom. […] ››Regeletiken säger att 

man ska tillämpa de regler som man vill att alla följer. Då borde man gripa in och stötta flickan så 

hennes autonomi och självständighet främjas. Men om man tillämpar ett konsekvensetiskt, 

utilitaristiskt, perspektiv måste man titta på vad effekterna blir och det vet man först i efterhand. 

Om hon till exempel blir skjuten av sin pappa så gjorde man fel.”104  

 

”Här möter vi Jonatan som känner sig utanför i skolan och är mobbad av åtminstone en plågoande. 

Det är lite oklart hur utsatt han egentligen är, för även om han vill ta del av gemenskapen odlar 

han samtidigt sitt utanförskap - som ett försvar, antar jag.”105  

 

I det första citatet, som är hämtat från en artikel där två experter i filosofi tar ställning i 

verkliga etiska dilemman, möter vi istället den i tonåren utsatta och förtryckta 

invandrarflickan. I detta fall är det emellertid hennes egen familj, främst fadern och eventuella 

bröder, som innebär hotet. Hon får inte gifta sig med vem hon vill, inte umgås med 

skolkamrater eller gå på studentbalen. Om hon inte lyder riskerar både hon och modern att 

bestraffas. Här konstrueras invandrarflickan också som det kulturella offret som slits mellan 

det svenska samhällets möjligheter att gå på skolbaler och att umgås med kompisar, och sin 

kulturs begränsningar. Att det faktum att flickan skulle kunna bli skjuten tas upp som exempel 

är anmärkningsvärt och rymmer en idé om invandrarflickor som särskilt utsatta och 

invandrarfäder som våldsamma. Inte i något sammanhang framställs svenskfödda flickor som 

hotade och utsatta i relation till den egna familjen. Konstruktionen av invandrarflickan som 

utsatt är den ensidigt gällande konstruktionen av svenska invandrarflickor i texterna.106  

 

I det andra citatet möter vi den mobbade och utsatta pojken.107 Till skillnad från vad som är 

fallet i beskrivningarna av utsatta flickor ses pojken i texten, Jonatan, emellertid inte entydigt 

som ett utsatt offer. Som det skrivs fram har han också till viss del sig själv att skylla, 

eftersom han samtidigt odlar sitt utanförskap.108   

 

                                                 
104 Wermeling, Erika, ”Är etiska regler något att ha”, 2004, s. 4. 
105 Lindgren, ”Känsliga grabbar inte alltid så kul”, 2004, s. 1. Citatet är hämtat från en bokrecension av Per 
Nilssons bok Solprinsen. 
106 Se Arndt, ”Flicka måste ta ställning till ideal tjej”, 2004, s. 3. Den utsatta och av familjen förtryckta 
invandrarflickan möter oss också i artikeln Lindgren, ”Känsliga grabbar är inte alltid så kul”, 2004, s. 2 
107 Även tonårsflickor framskrivs vid några tillfällen som utsatta för mobbning och utanförskap. Se Halldestam, 
Marie, ”Friskvård med 34 olika aktiviteter”, 2004, s. 1 och Lindgren, ”Känsliga grabbar är inte alltid så kul”, 
2004, s. 3, samt Wermeling, ”Är etiska regler något att ha”, 2004, s. 2 
108 Gentemot flickor är Jonatan inte heller något offer. Tvärtom ”tafsar” han på en flicka på en fest. Se Lindgren, 
”Känsliga grabbar inte alltid så kul”, 2004, s. 1  
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Både flickor och pojkar konstrueras alltså som utsatta i artiklarna, även om konstruktionen 

domineras av flickor. När flickor förekommer i dessa positioner är de ensidigt offer för 

pojkars och vuxnas förtryck och svek, vilket alltså inte fallet när den utsatta pojken, Jonatan, 

beskrivs.   

Den utseendefixerade tonårsflickan och idealen 

I artikeln ”Flicka måste ta ställning till ideal tjej”, som behandlar Fanny Ambjörnssons 

avhandling I en klass för sig, diskuteras tonårsflickan och idealen:  

 
”Gymnasietjejer är utseendefixerade och självupptagna. Vaeremederå, kanske du tänker. Det vet 

väl alla. Det är inte något man doktorerar på.”109  

 

”Centralt i flickornas värld var en föreställning om Den Normala Tjejen. En sådan […] ska vara 

glad, mjuk, måttlig, försiktig, vänlig, kontrollerad, verbal, reflekterande, empatisk, tolerant, 

respektabel, mogen och ansvartagande. Hon ska också vara heterosexuell och ha nära vänner av 

samma kön. Med de senare har man roligt och mysigt och diskuterar man livets väsentligheter, 

som aktuella och kommande pojkvänner. Sådana ska man ha. De visar att man är ett åtråvärt 

könsobjekt […]. Till denna idealbild förhöll sig alla de studerade flickorna […]. De på sp var […] 

benägna att i huvudsak godta den och anpassa sig till den. De försökte vara Idealtjejen, men 

lyckades […] inte […]. Flickorna på bf, som bland annat av klasskäl hade svårare att uppfylla 

kraven, valde att helt avfärda normen. De gjorde i stället sitt bästa för att agera tvärtemot.”110  
 

Flickor konstrueras som utseendefixerade, självupptagna och identitetssökande i tonåren. Att 

de är självupptagna och utseendefixerade skrivs i det första citatet fram med en hög grad av 

modalitet. Med en självklarhet sägs att tonårsflickor ”är” utseendefixerade och självupptagna; 

”det vet väl alla”. Det behöver inte konstateras på vetenskaplig väg. Bilden av den 

identitetssökande flickan som framträder i det andra utdraget där Ambjörnssons studie 

refereras är splittrad. Två olika konstruktioner som tydligt skapas i detta avseende är 

tonårsflickan som anpassare i sitt identitetsskapande och tonårsflickan som avfärdare. 

Anpassaren, flickan från samhällsprogrammet, skrivs fram som hon som, trots omöjligheten i 

det, försöker leva upp till idealen och strävande efter att vara ett åtråvärt könsobjekt. Flickan 

från barn- och fritidsprogrammet, avfärdaren, konstrueras däremot som den som, p.g.a. 

klasskäl har svårt att uppfylla normen och därav istället väljer att helt avfärda den. I det andra 

citatet skapas återigen den relationsintresserade flickan som har många nära vänner som hon 
                                                 
109 Arndt, ”Flicka måste ta ställning till ideal tjej”, 2004, s. 1 
110 Arndt, ”Flicka måste ta ställning till ideal tjej”, 2004, s. 2. Med sp och bf avses det samhällsvetenskapliga 
programmet respektive barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet.  
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tycker om att diskutera det som framställs som en väsentlighet i livet för tonårsflickan: 

relationen med nuvarande och blivande pojkvänner. 

 

Idrotten och friskvården  
Temat ”idrotten och friskvården” diskuteras grundligt i artiklarna ”Idrott och hälsa står inför 

flera utmaningar”111 och ”Friskvård med 34 olika aktiviteter”112. I båda artiklarna diskuteras 

idrottens problem:  
 

”I de lägre stadierna gillar nästan alla eleverna jympan, men det avtar med åren. […] Ett annat 

problem idrottsämnet står inför är att det är det enda ämnet där killarna har högre snittbetyg än 

tjejerna. Ser man till den nationella kursplanen som fokuserar på rörelse, rytm, dans, friluftsliv, 

livsstil och hälsa ter sig detta orimligt. - Det får en att anta att det är prestationer i olika idrotter 

som betygssätts snarare än vad som anges i kursplanen, säger Håkan Larsson.”113  

 

”Personalen, och i synnerhet idrottsläraren Peter Lundberg, reagerade starkt på alla larmrapporter 

om barns stillasittande liv och ökande fetma. - Droppen var när Korpen lade ned sin lokala 

verksamhet här i Sävar. Jympa, hopprep, spinning, aerobics, massor av aktiviteter bara försvann. 

Särskilt tjejerna drabbades eftersom det var deras sporter, förutom innebandyn, säger Peter 

Lundberg.”114  
 

Flickor och pojkar konstrueras som idrottsintresserade när de är yngre, men alltmer 

ointresserade ju äldre de blir. I det första citatet konstrueras också den i förhållande till 

idrotten underskattade flickan respektive den överskattade pojken. Att gymnastik är det enda 

ämne där pojkar har högre betyg än flickor ses inte som ett bevis på att flickor skulle vara 

sämre än pojkar i idrott. Istället ses det som en bekräftelse på att lärare inte följer kursplanen i 

sin betygssättning och att flickor inte får så höga betyg som de förtjänar. 

 

Flickor och pojkar skrivs också fram som att de föredrar, och är bra på, olika slags aktiviteter. 

Rörelse, rytm, dans, friluftsliv, livsstil och hälsa, som inte tycks ses som riktiga idrotter, 

betraktas i det första citatet som flickföreteelser, medan pojkar konstrueras som presterande i 

olika idrotter. På samma sätt sägs med en säkerhet, en hög grad av modalitet, att hopprep, 

gymnastik, spinning, aerobics är flickidrotter, medan innebandy är en pojkaktivitet i det 
                                                 
111 Halldestam, Marie, ”Idrott och hälsa står inför flera utmaningar”, 2004. 
112 Halldestam, ”Friskvård med 34 olika aktiviteter”, 2004. 
113 Halldestam, ”Idrott och hälsa står inför flera utmaningar”, 2004, s. 1f. I artikeln uttalar sig forskarna Karin 
Radelius och Håkan Larsson om ämnet idrott och hälsa. 
114 Halldestam, ”Friskvård med 34 olika aktiviteter”, 2004, s. 1. Artikeln handlar om ett friskvårdsprojekt på 
Sävar skola i Umeå, där bl.a. skolans idrottslärare Peter Lundberg intervjuas. 
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senare citatet. Här sägs att de nedlagda idrotterna ”var” flickornas aktiviteter ”förutom 

innebandyn” som förbinds med pojkar. Intressant är att samtidigt som denna dikotoma 

uppdelning i intresse tas för givet sägs det senare i artikeln att: 
”[…] idrottslärarna får se upp med att anta att pojkar och flickor vill göra på ett visst sätt.”115  

 

Artikeln är alltså motsägelsefull på så sätt att det sägs att det inte går att anta att könen är på 

specifika sätt, samtidigt som detta tas för givet. Här problematiseras således den gällande 

könsdiskursen samtidigt som man handlar i enlighet med den.  

 

I citaten konstrueras flickor som de som är särskilt drabbade av en idrottsundervisning som 

inte fungerar och nedläggningar av idrottsaktiviteter. Överhuvudtaget är det flickor som 

diskuteras mest i förhållande till idrott och friskvård och de är ofta i fokus i beskrivningarna:  

 
” […] över 34 olika aktiviteterna erbjuds eleverna i åk 6-9 […]. Populärast bland tjejerna är 

videodans. - Dans blev snabbt tjejernas favorit så vi gjorde flera grupper. Det roliga är att det har 

blivit en spinoffeffekt av det, med ett par tjejer från nian som håller kurser i videodans […] efter 

skolans slut. […] För några veckor sedan kom ett par tjejer och frågade om inte en aktivitet kunde 

vara att ta ut äldre på promenad. ››De får ju nästan aldrig komma ut‹‹ sa de.”116  

 

I detta citat, liksom i de tidigare belysta, konstrueras flickor som intresserade av dans. Här 

framträder även den kreativa, påhittiga och initiativrika flickan, som anordnar egna kurser i 

dans och kommer med förslag på nya aktiviteter. I beskrivningen skapas också den 

omvårdande flickan som tänker på de äldre på ålderdomshemmet.  

 

Pojkar diskuteras inte mycket överhuvudtaget i förhållande till idrott och friskvård och när de 

gör det framställs de tämligen ensidigt. Det första citatet är belysande för konstruktionen av 

pojkar. Antingen framskrivs de som att de inte tycker att idrott är roligt eller som 

högpresterande i olika ”idrotter”, och som dem som får de höga betygen i ämnet. Vid något 

tillfälle bryts dock också den ensidiga framskrivningen av pojkar och idrott. I en artikel 

berättas t.ex. om en pojke som dansar.117 Även om pojkar och flickor konstrueras som skilda i 

förhållande till idrott och friskvård kan således könsgränserna överskridas, även om det inte är 

särskilt vanligt.  
                                                 
115 Halldestam, ”Idrott och hälsa står inför flera utmaningar”, 2004, s. 3 
116 Halldestam, ”Friskvård med 34 olika slags aktiviteter”, 2004, s. 2 
117 Lindgren, ”Känsliga grabbar är inte alltid så kul”, 2004, s. 2. Det är emellertid inte den pojken som titeln 
syftar på. 
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Hoten och våldet 
I förhållande till temat ”hoten och våldet” beskrivs ungdomar som mer hotande och 

våldsamma än någonsin tidigare. Våldet sägs öka i skolan och antalet anmälda arbetsskador 

på grund av hot och våld i skolan påstås ha fördubblats på fyra år.118 

Den hotande och våldsamma pojken och den våldsamma flickan 

Om det var flickor som diskuterades mest i förhållande till temat ”idrotten och friskvården” är 

det istället pojkar som i huvudsak diskuteras i relation till ”hoten och våldet”. Texterna som 

behandlar temat handlar nästan uteslutande om pojkar och en mängd exempel dryftas där 

pojkar uppträtt hotande och våldsamt: 
 

”En nödsituation skulle kunna vara att en elev, som hotat med att han har en bössa hemma, 

kommer till skolan med en mystiskt formad påse under armen.”119  

 

”En störande gymnasieelev vägrade lämna klassrummet. Läraren beslöt att flytta resten av klassen 

till ett intilliggande rum. Eleven försökte tränga sig in. ››Han blev arg och slungade mig med stor 

kraft in i dörrposten. […] En pojke i årskurs två riktar upprepade sparkar mot en gravid lärares 

mage och hotar senare att döda bebisen. […] Två veckor efter att eleven sparkat mot läraren säger 

han till en annan lärare att han ska ta en kniv och ››sticka den i magen på fröken så att den träffar 

barnet och vrida runt så att armar och ben skärs av. Då är den säkert död.‹‹ […] En lågstadieelev 

sparkar på dörren till klassrummet och måttar sparkar och knytnävsslag mot läraren. Han vill in 

och hämta sin skolväska. Han slår också kamrater som är på väg ut.”120  

 

”Det började som en konflikt mellan eleverna i Nathalies sjätteklass och jämnåriga från en skola 

intill. […] Pojkarna från grannskolan hämtade förstärkning, i form av äldre bröder och kompisar 

från högstadiet, och kom tillbaka till idrottshallen. I korridoren möts Nathalie av ett tiotal killar 

som är arga och hotfulla. De påstår att hennes elever har förolämpat killarna på den här skolan, 

genom att säga att de ››knullar sina mammor‹‹. Därför ska de slå dem.”121  

 

Den pojke som tydligt konstrueras i dessa beskrivningar är den hotande och våldsamma 

pojken, som uppvisar en hänsynslöshet, hotar, sparkar, bär vapen och slår. Pojkar framskrivs 

som hotande och våldsamma i alla åldrar, ända från lågstadiet till gymnasiet. Betecknande för 

pojkdominansen i förhållande till temat är också att när en fiktiv våldssituation beskrivs i det 

första citatet så är det en pojke som är inblandad. Intressant är att den könsneutrala termen ”en 

                                                 
118 Edling, Margareta & Gunilla Ericson, ”Lärare får spö”, 2004, s. 1ff 
119 Edling, Margareta & Gunilla Ericsson, ”Får man ta tag i eleven?”, 2004, s. 3 
120 Edling & Ericsson, ”Lärare får spö”, 2004, s. 7ff 
121 Edling & Ericsson, ”Lärare får spö”, 2004, s. 5 
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elev” först används, vilken sedan i bisatsen byts ut mot det personliga pronomenet ”han”. På 

så sätt ger man från början sken av att vara neutral, något som sedan ändras när aktiviteten 

tillskrivs ett kön. Den påhittade eleven som tar med sig ett vapen hemifrån till skolan bli så en 

pojke. Som blir tydligt i det tredje citatet är det inte bara enskilt som pojkar framskrivs som 

hotfulla och våldsamma. Den hotfulla och våldsamma gruppen av pojkar – gänget – är också 

en framträdande konstruktion. I denna form framställs de främst som bråkande med andra 

pojkgäng och när detta förhindras av lärare också hotande mot dessa.122  

 

Vid några få tillfällen bryts pojkdominansen. I artikeln ”Hot och våld i korthet” berättas om 

två verkliga händelser från skolor i Tierp och i Norrköping där flickelever varit inblandade: 

 
”››Jag stod och pratade med eleven, hon fick inte som hon ville, då slog hon mig med två snabba 

knytnävsslag.”123  

 
”En flicka retar och förföljer en pojke. Rastvakten ingriper. ››Flickan ligger på ryggen sparkar, 

slåss, spottar, skriker. En annan personal kommer och håller henne i armarna. Jag försöker hålla 

benen. Hon får loss ett ben och riktar en hård spark (med vinterstövlar) rakt mot mitt ansikte, 

träffar käken underifrån på höger sida.”124  

 

Den flicka som framträder i dessa beskrivningar är den våldsamma flickan som sparkar, 

spottar, slåss och skriker. Till skillnad från beskrivningarna av pojkar är flickan inte hotande 

och agerar dessutom ensam. Någon kvinnlig motsvarighet till det våldsamma pojkgänget 

finns inte.125 

De utsatta 

Om man jämför hur könen framskrivs i förhållande till temat är det som jag visat pojkar som 

konstrueras som mest våldsamma och hotande. Offren för deras våld är främst lärare och då 

ofta kvinnliga sådana. Även andra pojkar eller grupper av pojkar framställs som utsatta.126 

Lärare är också de som konstrueras som utsatta för flickors våldsamhet. I fallen från Tierp och 

                                                 
122 Det hotande och våldsamma gänget av pojkar förekommer främst i artikeln Edling & Ericsson, ”Lärare får 
spö”, 2004, s. 1ff. Här beskrivs också en situation där en ensam pojke blir föremål för gängets våldsamheter (se 
sid. 3). 
123 ”Hot och våld i korthet”, 2004, s. 1 
124 ”Hot och våld i korthet”, 2004, s. 2 
125 Utöver de belysta citaten förekommer den våldsamma flickan vid ett tillfälle, där hon spottar, sparkar och slår 
en elevassistent. Se Edling & Ericsson, ”Lärare får spö”, 2004, s. 12 
126 Se Edling & Ericsson, ”Får man ta tag i eleven”, 2004, s. 1ff, Edling & Ericsson, ”Lärare får spö”, 2004, s. 
1ff och ”Hot och våld i korthet”, 2004, s. 1ff 
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Norrköping ovan blev pojken i Norrköpingsfallet retad, men det direkta våldet riktades mot 

läraren. I beskrivningarna målas också en bild av flickor som utsatta för pojkars våld upp. 

Våldet sägs emellertid drabba dem på ett mer indirekt sätt:   
 

”De som framför allt far illa, även i välfungerande skolor, är flickorna. De brukar kallas tysta, men 

tystade är en korrektare beteckning […].”127 

 

”Alla goda intentioner kan slå fel om tystade flickor används som valium för att dämpa pojkars 

beteende i klassrummet.”128 
 

Flickor ses här alltså inte som offer för pojkars direkta slag, men de skrivs fram som de som 

far mest illa i den miljö som skapas av pojkars hotande och våldsamma beteenden. Flickor 

konstrueras som tystade och utnyttjade för att dämpa pojkars beteende i klassrummet. 

Slagpåsarna är således lärarna, men de som lider i det tysta är flickorna. 

 

6. Sammanfattande analys 
Analysen har visat vilka konstruktioner, bilder, av flickor och pojkar som skapas i artiklarna. I 

den sammanfattande analysen har jag för avsikt att knyta samman det som jag har kommit 

fram till i föregående avsnitt. Här vill jag mer generellt diskutera könsdiskursen i tidningen 

och renodla konstruktionen av flickor och pojkar. En jämförelse med tidigare forskning 

kommer även att göras.  

 

Ett utmärkande drag i tidningens artiklar är att de oavsett ämnesområde ofta belyser problem. 

Genom detta konstrueras en tydlig bild av flickor och pojkar som problematiska i tidningens 

diskurs om kön. När, och på vilket sätt, de är bekymmersamma skiljer dock mellan könen. 

Flickor beskrivs i första hand som problematiska i tonåren, medan pojkar under hela 

skolgången. I beskrivningarna av den problematiska tonårsflickan möter vi bl.a. en hårdför 

djurrättsaktivist som missköter skolan och ägnar sig åt kriminella aktiviteter. Här konstrueras 

också en bild av en intelligent flicka, vilket kan jämföras med den traditionella diskurs om 

flickor som flitiga och pojkar som intelligenta, som Archer & Francis uppmärksammar.129 Att 

det i tidningen konstrueras en bild av en flicka som intelligent kan ses som ett exempel på att 

tidningens könsdiskurs skiljer sig från denna traditionella diskurs om kön. Pojkar konstrueras 
                                                 
127 Lindgren, ”Handbok mot våld och kränkningar”, 2004, s. 2 
128 Lindgren, ”Handbok mot våld och kränkningar”, 2004, s. 2 
129 Archer & Francis, 2005, s. 165ff 



 36

alltså tämligen ensidigt som problematiska under hela skolgången och i förhållande till de 

flesta teman. Exempelvis skrivs de fram som stillasittande tv- och dataspelare. När pojkar inte 

ses som bekymmersamma, t.ex. när det gäller vanliga sexuella relationer med tonårsflickor, 

diskuteras de inte särskilt mycket överhuvudtaget. Den oproblematiska pojken är 

anmärkningsvärt frånvarande i tidningens diskurs om kön. Bilden av pojkar som tv- och 

dataspelare har en motsvarighet i konstruktionen av pojkar i Jacksons & Gees studie av 

skolböcker. I den framkommer en tydlig bild av pojkar som spelare, en konstruktion som 

Jackson & Gee menar kan hänföras till en traditionell könsdiskurs.130 Att pojkar ses som 

problematiska är något som också uppmärksammats i tidigare forskning. I Archers & Francis 

studie av kinesiska invandrarbarn påvisades att vissa kinesiska invandrarpojkar konstruerades 

som problematiska, en problematik som ofta var sammankopplad med deras medlemskap i 

multietniska kamratgrupper.131 I artiklarna i den studerade tidningen förekom i likhet med 

detta den problematiska gruppen av pojkar, nämligen det hotfulla och våldsamma gänget.  

 

I tidningens könsdiskurs konstrueras flickor och pojkar som olika. I artiklarna sker detta 

genom att man ofta helt sonika antar att individer är intresserade av olika saker beroende på 

kön. Inte sällan sägs detta med en hög grad av modalitet och tycks vara fast förankrat i 

diskursen. Detta för tankarna till tidigare forskning där konstruktionen av flickor och pojkar 

som skilda dominerar. Bilden förekommer både när eleverna själva konstruerar kön i Francis 

och Forsbergs studier, liksom när lärare beskriver flickor och pojkar i Francis & Archers 

intervjuer.132 Att pojkar och flickor konstrueras som olika blir också tydligt i Walkerdines 

studier av den barncentrerade pedagogikens framställning av barnet.133 Det ska dock sägas att 

denna uppdelning ibland problematiseras. I artikeln ”Idrott och hälsa står inför flera 

utmaningar” sägs t.ex. att lärare måste se upp med att anta att flickor och pojkar vill göra på 

vissa sätt.134 På så sätt kan man säga att man agerar i enlighet med en diskurs som ser flickor 

och pojkar som olika, samtidigt som detta ibland problematiseras och ifrågasätts. Jag ser det 

som ett uttryck för att det finns en spricka i diskursen och att den är under förändring.  

 

En tydlig konstruktion av flickor som skapas i tidningens könsdiskurs är att de är 

högpresterande i skolan. När det vid sidan av detta konstrueras en bild av flickor som 

                                                 
130 Jackson & Gee, 2005, s. 115ff 
131 Archer & Francis, 2005, s. 165ff 
132 Archer & Francis, 2005, s. 165ff, Forsberg, 2002, s. 280 och Francis, 1997, s. 179ff  
133 Walkerdine, 1990, s. 24, 64ff, 73 
134 Halldestam, ”Idrott och hälsa står inför flera utmaningar”, 2004, s. 3 
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undervärderade i skolarbetet förstärks bilden av den högpresterande flickan ytterligare. I 

konstruktionen av den undervärderade flickan framträder en flicka som trots att hon når de 

höga betygen i skolan aldrig blir kallad något annat än duktig, ambitiös eller t.o.m. 

överambitiös. Detta kan kopplas till Walkerdine som i Daddy´s girl konstaterar att den flicka 

som har de egenskaper, som hos en pojke gör honom till det ideala barnet, sällan konstrueras 

som ett sådant, utan som alltför brådmogen och framåt.135 Konstruktionen av flickor som 

högpresterande har också motsvarigheter i tidigare forskning. Den högpresterande flickan kan 

jämföras med Forsbergs akademikerflicka som också är välpresterande, och med lärares 

beskrivningar av kinesiska invandrarflickor i Archers & Francis studie. De kinesiska 

invandrarflickorna framställdes även de som högpresterande i skolan. Deras goda 

skolprestationer sågs dock som en direkt konsekvens av deras flit. Genom detta anknöt de 

intervjuade lärarna till en traditionell diskurs som ser flickors prestationer som ett resultat av 

deras flit, medan pojkars som en konsekvens av deras intelligens.136 Bilden av flickor som 

flitiga och hårdarbetande var också en förekommande konstruktion av flickor i den 

barncentrerade pedagogik som Walkerdine studerade.137 I artiklarna från Skolvärlden existerar 

i jämförelse konstruktionen av den flitiga flickan, men lyfts enbart upp till behandling för att 

kritiseras av skribenterna. Här ses den istället som ett exempel på en förlegad framställning av 

flickor som lärare och föräldrar likväl fortfarande sägs bruka. Tidningens könsdiskurs måste i 

detta avseende alltså ses som en alternativ diskurs till en traditionell sådan.  

 

En annan tydlig bild av flickor som konstrueras i artiklarna är att de är de utsatta offren. 

Invandrarflickan konstrueras exempelvis som det undertryckta kulturella offret som slits 

mellan det svenska samhällets möjligheter och sin faders och bröders förtryckande kontroll. 

Flickor sägs också vara de utsatta i en miljö skapad av våldsamma och hotande pojkar. Här 

framträder en bild av den tystade flickan som utnyttjas för att dämpa stökiga pojkars beteende 

i klassrummet. Konstruktionen av den tystade flickan kan jämföras med den konstruktion av 

flickor som tysta som Archer & Francis fann i sin studie.138 Vid en första anblick kan bilderna 

tyckas lika, men i själva verket är det stor skillnad mellan dem. Medan bilden av den tysta 

flickan rymmer en idé om att flickor har en viss karaktärsdaning – de är tysta – rymmer 

konstruktionen av den tystade flickan i kontrast en uppfattning att flickor tystas i klassrummet 

och att deras tystnad inte ankommer på dem, utan på pojkarna. Invandrarflickan som offer har 
                                                 
135 Walkerdine, 1997, s. 168f 
136 Archer & Francis, 2005, s. 165ff och Forsberg, 2002, s. 100f 
137 Walkerdine, 1990, s. 64ff 
138 Archer & Francis, 2005, s. 165ff 
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en motsvarighet i konstruktionen av den kinesiska invandrarflickan i Archers & Francis 

intervjustudie. Den flicka som framträder i studien är nämligen också förtryckt och 

konstrueras, likt invandrarflickan i analysartiklarna, som ett kulturellt offer för en restriktiv 

och förtryckande hemmiljö.139 Man kan naturligtvis spekulera i om denna likhet i 

konstruktionen av invandrarflickan i England och Sverige är en tillfällighet eller om det 

faktiskt är en vanlig konstruktion oavsett land och nationalitet hos den invandrade. 

 

I könsdiskursen skapas även en konstruktion av flickor som omvårdande och 

relationsintresserade. När de har friskvård visar de t.ex. sin omvårdande sida genom att det är 

de som tänker på pensionärerna på vårdhemmet som aldrig får gå ut. Den omvårdande flickan 

har likheter med den moderliga flickdiskurs som Forsberg fann i sin studie. Den moderliga 

flicka som möter oss i Forsbergs undersökning är, i likhet med flickan i tidningens artiklar, 

den omsorgsinriktade som gärna hjälper andra och som söker kontakt med kamrater.140  

 

Tidningens könsdiskurs karaktäriseras även av konstruktionen av flickor som lugna, tåliga 

och lätta att ha att göra med, medan pojkar som otåliga, spänningssökande, aktiva och 

krävande. Dessa framträder i skildringarna av läsandet. Flickorna beskrivs här som läsande 

och lätta att behaga på litteraturområdet, medan pojkar som svårare att få att läsa och 

krävande avseende litteratur. Här vill jag göra en koppling till Francis som påpekar att pojkar 

ofta konstrueras som krävande, medan flickor som lätta att ha att göra med.141 Den bild av 

flickor som läsande som framträder i beskrivningarna får mig också att tänka på Jacksons & 

Gees studie av könskonstruktioner i skolböcker för barn. Enligt Jackson & Gee var läsandet 

en position som flickorna i deras studie intog och dessutom en traditionellt kvinnlig sådan.142 

Här ser vi alltså ytterligare ett exempel där tidningens könsdiskurs har likheter med en, i 

tidigare forskning uppmärksammad, traditionell diskurs.  

 

I diskursen skapas vidare en tydlig konstruktion av pojkar som förövare. Som hotande och 

våldsamma förövare uppträder de ofta i positioner där de utsätter lärare, men också andra 

pojkar eller grupper av pojkar, för våld. Flickor är däremot offer för deras sexuella 

trakasserier och utnyttjanden. En skillnad som finns i framskrivningarna av pojkar som 

förövare är att när en pojke uppträder som hotande eller våldsam ligger problemfokus just på 
                                                 
139 Archer & Francis, 2005, s. 165ff 
140 Forsberg, 2002, s. 101 
141 Francis, 1997, s. 179ff 
142 Jackson & Gee, 2005, s. 115ff  
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detta: att han hotar och är våldsam. I beskrivningen av våldtäkter och sexuella trakasserier är, 

som jag redan nämnt, uppmärksamheten riktad mot att flickor våldtas och kränks. Genom 

användandet av passivsatser flyttas förövaren, pojken, ofta bort från satsen och för en tillvaro 

i bakgrunden. I beskrivningarna av hot och våld blir uttrycket ”en elev” vid ett tillfälle 

synonymt med en pojke, vilket kan ses som betecknande för pojkdominansen i förhållande till 

temat. Att ett av könen på detta sätt liktydigt förknippas med ”eleven” får mig att dra 

paralleller till Walkerdines studier. I Daddy´s girl menar hon att ”barnet” som vid en första 

anblick kan tyckas könsneutralt ofta konstrueras som en han och framträder som en lekfull, 

rationell och kreativ pojke.143 I Walkerdines studie ses de egenskaper som barnet, pojken, 

tillskrivs emellertid som positiva. Eleven, pojken, i min studie förknippas i motsats med 

negativa egenskaper som hot och våld. I könsdiskursen konstrueras också pojkar som 

potentiellt, eller t.o.m. som presumtivt, våldsamma. I diskussionerna om språklöshet och 

pojkar är det t.ex. inte är en fråga om något kommer att hända, utan när. Så småningom 

kommer någon form av ”explosion” menar man.144 

 

Därtill konstrueras pojkar som lågpresterande i skolan i tidningens könsdiskurs. De påstås ha 

svårt att klara av skolan och sägs ha lägre betyg än flickor i alla ämnen, förutom idrott. När 

det dessutom konstrueras en bild av pojkar som övervärderade i anslutning till detta förstärks 

bilden av den lågpresterande pojken ytterligare. Pojkars högre betyg i idrott antas t.ex. inte 

vara en följd av att de är bättre än flickor, utan en konsekvens av att lärare sätter fel betyg.  

 

De konstruktioner av flickor och pojkar som jag hittills redogjorts för är de mest framträdande 

i tidningens könsdiskurs. För att nämna några ytterligare så förekommer även den våldsamma 

flickan, som sparkar och slår lärare och den kreativa, påhittiga och initiativrika flickan. Likaså 

finns den utsatta och mobbade pojken. Om man jämför konstruktionerna av flickor och pojkar 

så är den bild av pojkar som konstrueras i diskursen mer stereotyp och entydig. Det tydligaste 

exemplet på det är att pojkar, till skillnad från flickor, nästan uteslutande konstrueras som 

problematiska. Att bilden av flickor är mer mångskiftande än den av pojkar kan jämföras med 

Jacksons & Gees studie av skolböcker för barn. I den konstaterades samma sak: att 

konstruktionen av flickor i de studerade böckerna var mer mångsidig och komplex än den av 

pojkar.145 En skillnad mellan Jacksons & Gees undersökning och min är emellertid att pojkar 

                                                 
143 Walkerdine, 1997, s. 168f 
144 Se Lindgren, ”Språklösheten är början till våldet”, 2004, s. 4 
145 Jackson & Gee, 2005, s. 115ff 
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inte uteslutande positioneras inom en traditionell könsdiskurs i tidningen. I artiklarna ägnar 

sig pojkarna också åt traditionellt kvinnliga aktiviteter som t.ex. dans, även om det inte är så 

vanligt.146  

 

Studien syfte var att studera könsdiskursen i tidningen Skolvärlden under år 2004 genom att 

analysera hur flickor och pojkar konstrueras i tidningens artiklar. För att sammanfatta det som 

jag har kommit fram till så ska det sägas att tidningens könsdiskurs utmärks av konstruerandet 

av flickan som en i skolan högpresterande elev som dessutom är undervärderad. Hon är lugn, 

tålig och lätt att ha att göra med och omvårdande och relationsinriktad i sitt sätt. Dessutom är 

hon intresserad av hälsa, livsstil, dans, aerobics och liknande aktiviteter. I sitt tonårsblivande, 

identitetsarbete och i sin sexualitet är hon dock problematisk. Hon är också den på olika vis 

utsatta och framträder ofta i en offerposition. Exempelvis är hon offer för pojkars sexuella 

antastningar och våldtäkter. Hon är också den tystade i en skolmiljö skapad av pojkars våld 

och hot. Pojken konstrueras i kontrast som en problematisk, svagpresterande elev som har 

svårt att läsa och klara av skolan och är otålig, spänningssökande, aktiv och krävande. I 

gymnastik och främst olika ”idrotter” är han emellertid duktig (men i förhållande till flickor 

överskattad), om han inte tillhör den andel pojkar som istället satsar på tv- och dataspelande. 

Han är vidare förövaren, eller åtminstone den potentielle förövaren, som utsätter lärare och 

andra elever för våld och hot, och kränker och utnyttjar flickor sexuellt. Ser man till de 

konstruktioner som framträder tydligast är det den problematiska, lågpresterande förövaren 

till pojke och det högpresterande offret till flicka som möter oss i tidningens diskurs om kön. 

 

Jag har också kommit fram till att tidningens könsdiskurs innehåller tankar som går att känna 

igen från en, av tidigare forskning visad, traditionell könsdiskurs, men att diskursen i andra 

avseenden skiljer sig från, och t.o.m. kritiserar, en sådan. Vissa föreställningar tycks det också 

råda oenighet om och den spricka i diskursen som här framträder ses som ett tecken på en 

diskurs i förändring. 

 

7. Diskussion  
Det socialkonstruktionistiska anslag som utgjort grund för min studie har inneburit att jag 

anammat ett speciellt sätt att se på världen och vad vi kan veta om den. En grundläggande 

                                                 
146 Pojkarna i Jacksons & Gees studie positionerades med några få undantag inom en traditionell diskurs. Se 
Jackson & Gee, 2005, s. 115ff 
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tanke är att observationer av världen inte kan säga något om dess sanna natur. 

Diskursanalyser ägnas därför inte åt att försöka komma fram till hur saker och ting är 

beskaffade, utan hur de diskursivt konstrueras. De konstruktioner som jag fann i tidningens 

könsdiskurs ska alltså inte ses som någon slags avspegling av hur flickor och pojkar är. Att 

flickor och pojkar konstrueras som utseendefixerade respektive våldsamma innebär alltså inte 

att de är det i egentlig mening. Det innebär bara att det är den för tillfället skapade sanningen 

om hur flickor och pojkar är i tidningens diskurs om kön. En sanning som i en annan tid och i 

en annan kultur kunde ha varit en annan. En sanning som ibland är så fast förankrad i 

diskursen att den ses just som sanning och inte som något diskursivt konstruerat.  

 

En viktig utgångspunkt i studien var att de konstruktioner av flickor och pojkar som finns 

tillgängliga i skolans diskurs om kön är avgörande för vilka handlingar som är 

möjliga/omöjliga i skolan. Om man som i tidningen utgår från uppfattningen att flickor är 

tystade innebär det således något annat för arbetet i skolan, än om man ansluter sig till en 

traditionell diskurs och ser dem som tysta. Att se flickor som tystade är ju ett synsätt som 

uppmuntrar till att det är de som tystar, pojkarna, som ska förändras – inte flickorna. För att ta 

ytterligare ett exempel blir skolvardagen en annan om man ensidigt ser pojkar som 

problematiska förövare, än om man t.ex. istället utgår ifrån uppfattningen att förövaren i sig 

också till viss del är ett offer som behöver stöd och hjälp. En ensidig konstruktion av pojkar 

som problematiska påverkar vad man som lärare ser i klassrummet. Man tenderar att se det 

man förväntar sig att se och det i sin tur påverkar det sätt man bemöter elever på. Som lärare 

måste man i varje möte med en elev utgå från att han/hon ska lyckas, inte att han/hon innebär 

problem. Man måste, för att uttrycka det annorlunda, se möjligheterna snarare än 

svårigheterna.  

 

På samma sätt kan man diskutera vad det innebär om man som lärare utgår ifrån en diskurs 

där flickor entydigt konstrueras som offer. Även om det är viktigt att uppmärksamma att 

flickor är utsatta, kan man fråga sig om det verkligen är till gagn för dem om de enkelspårigt 

konstrueras som utsatta offer? Jag tror ingen vill se sig själv entydigt som ett offer eller att 

andra ska se på en själv som ett sådant; någon man ska tycka synd om, till synes utan 

handlingskraft. En risk finns också att offerdiskursen för med sig att de utsatta flickorna 

konstrueras som handlingsförlamade, och det även i andra sammanhang. Även om vissa 

flickor är utsatta och står handfallna inför sina förövare, eller fäder och bröder som förtrycker, 

kan de vara nog så kreativa, drivande och handlingskraftiga i andra situationer, t.ex. i 
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skolarbetet. Konstruktionen av flickan som offer är intressant att diskutera också av den 

anledningen att det tycks vara en vanlig konstruktion av flickan/kvinnan också i ett vidare 

perspektiv. En diskussion som nyligen förts i media i kölvattnet av utgivandet av Suzanne 

Kordons och Anna Wetterqvists bok Gärningsmannen är en kvinna147, är t.ex. att kvinnor, 

även om de är brottslingar, ofta konstrueras som offer. Ett exempel som dryftats är att 

barnflickan från Knutbyrättegången, Sara Svensson, som trots att hon är en dömd brottsling, 

uteslutande konstrueras som ett utsatt offer i media.  

 

Valet att göra en diskursanalytisk studie var från början inte självklart. Det kändes som ett 

okonventionellt val och jag ifrågasatte om jag inte istället borde ge mig ut i skolverkligheten, 

eftersom det trots allt är där jag kommer att bedriva min yrkeskarriär. När jag nu ser tillbaka i 

backspegeln inser jag att värdet av studien för min kommande lärargärning inte nog kan 

betonas. Att sätta sig in i den diskursanalytiska djungeln av begrepp, författare och ansatser 

resulterade till slut i ett helt nytt sätt att tänka om och se på världen. Ett tankesätt som jag är 

övertygad om att jag kommer att ha stor nytta av som pedagog. Min åsikt är att skolan idag 

kännetecknas av att man tar mycket för givet, inte minst när det gäller hur flickor och pojkar 

”är” eller ”bör vara”. Den lärare som ser dessa förgivettaganden som naturliggjorda, snarare 

än naturliga, tror jag har lättare att bryta upp invanda, och i mitt tycke ofta destruktiva, 

mönster. Fahlgren hävdar att många av de föreställningar som finns kring respektive kön idag 

är så naturliggjorda att de inte ses som uppfattningar längre, utan som självklara sanningar, 

som fakta. Hon menar att diskursen på detta sätt har fått oss att se med dess ögon. Effekten av 

detta blir att vi upprätthåller och reproducerar dessa självklarheter bara genom att göra som 

vanligt.148 Jag tror att detta är vanligt i skolan och något som jag tycker är bekymmersamt, 

eftersom nödvändiga förändringar då är svåra att genomföra. Jag hoppas att denna studie inte 

enbart har varit till gagn för mig själv som blivande lärare, utan att den också har väckt en 

tanke hos dig som läsare att det vi idag tar för givet om pojkar och flickor i skolan är 

konstruktioner, som i en annan tid och i en annan miljö hade varit annorlunda. Vad pojkar och 

flickor ”är” är ingen naturgiven självklarhet och vad viktigt är: det är därför något som kan 

förändras.  

                                                 
147 Kordon, Suzanne & Anna Wetterqvist, Gärningsmannen är en kvinna, 2006. 
148 Fahlgren, 1999, s. 14 
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