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Män i förskolan 

En diskursanalytisk studie av Skolverkets rapport 

Melika Coskun 

Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att med hjälp av diskursanalys studera och kritiskt granska Skolverkets 
kartläggning och analys av insatser för att få in fler män i förskolan. I den offentliga debatten råder 
tvetydiga argument i frågan om mäns betydelse för förskolan och dess möjlighet till att öka 
jämställdheten på lång sikt. Framställningen av denna studie skulle man kunna tänka sig bygga på ett 
genusperspektiv där jämställdhetsfrågan står i centrum. Då män har huvudrollen i Skolverkets rapport 
valde jag att fördjupa mig i maskulinitetsforskningen som pekar ut begränsningar som könsrolls- och 
genusteorierna utgör. Mot denna bakgrundsbeskrivning ansåg jag att en kvalitativ diskursanalys blev 
ett givet teoretiskt angreppssätt då den oftast går i linje med det poststrukturalistiska perspektivet. 
Diskursanalysen är både en teori och metod och bör därmed förstås som flera tvärvetenskapliga.  
Winther Jørgensen & Phillips (2000:9) redogör för tre olika angreppssätt inom fältet där forskaren 
själv har utrymme att ”skräddarsy” sitt diskursanalytiska perspektiv. I min studie valde jag att utgå 
från de politiska teoretikerna Ernesto Laclaus & Chantal Mouffes diskursteori när jag analyserade 
Skolverkets text. Studiens resultat visar att Skolverkets rapport – trots intentioner från regeringens sida 
att motverka könsuppdelningar – själv är med och upprätthåller könsuppdelningar genom sitt språk. 
Skolverket är en inflytelserik myndighet med makt i samhället, vilket gör att den också med sina 
skriftliga handlingar påverkar samhället och de människor som ingår i det. Min analys och kritiska 
granskning av Skolverkets rapport ger nya möjliga förståelser av innehållet i den, vilket vidgar de 
tankegångar som ingår i diskursen om män i förskolan. Bland annat visar mitt resultat på, att när 
tecknen (orden) män och förskola sätts i relation till varandra tenderar konsekvensen att bli att en 
pedofildebatt uppstår, vilket gör att intresset för män att vilja positionera sig som förskollärare 
minskar. 
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Förord 

Att skriva denna D-uppsats har varit tidsvis hemskt, men med många människor i min närhet som trott 
på mig har gjort sitt för att underlätta mitt arbete. Först och främst vill jag tacka min fantastiska 
handledare Maria Calissendorff som gjort ett mycket bra arbete. Maria har givit mig stöd hela vägen 
genom den process som det inneburit att skriva uppsatsen. Med sin kunskap och den konstruktiva 
kritik som hon bidragit med har hon lärt mig mycket nytt.  Tack för all den tid som du med intresse 
läste mina ibland komplicerade ”Melika-meningar” och hur du hjälpt mig att få syn på vanliga fällor 
som jag ibland hamnar i när jag skriver. Dina noggranna genomläsningar har betytt mycket för mig, 
och jag har fått kunskaper som jag kan ta med mig i framtida skrivprojekt.  

Jag vill också tacka Tove Lundholm som vid slutskedet i min skrivprocess med sina språkkunskaper 
hjälpt mig att se över vissa delar i min text. Tove har kommit med synpunkter och förbättringar på 
mina formuleringar, vilket för mig varit mycket betydelsefullt när jag i slutet av mitt arbete upplevt en 
känsla av frustration och tidspress. Tack Lina, för att du visat intresse för min uppsats och kommit 
med synpunkter och gjort uppmuntrande läsningar av min text. Att gå in i de teoretiska sammanhang 
som en diskursanalytisk teori och metod bjuder in till har varit ett intensivt och spännande arbete. Men 
det har också varit påfrestande och ”stulit” tid från mitt vanliga liv, där familj och vänner kommit att 
bli åsidosatta. Studierna har för mig varit en prioritet, och det har tagit upp all min tid. Jag vill därför 
även passa på att tacka er vänner och min bästa mor Susan Ottman som alltid hejat på mig och påmint 
mig om hur bra jag är. I svåra tider har dessa ord varit avgörande för att kunna fortsätta komma vidare 
i skrivarbetet. Tack för att ni stått ut med mitt gnäll. Nu blir det bara bättre. Uppsatsen är klar och jag 
kan nu luta mig tillbaka en stund och känna mig nöjd med mig själv, i väntan på de nya utmaningar 
som snart kommer till mig. 

Stockholm i Maj 2014 

Melika Coskun 
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Introduktion 
Svenska staten har valt att göra stora satsningar på jämställdhetspolitiken. Regeringen skriver att målet 
är att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (Skr. 2011/12:3:8). I 
skrivelsen En jämställd arbetsmarknad (Skr.2008/09:198:57) lyfter regeringen att jämställdhet rör 
både kvinnor och män, men att män sällan är i fokus i det jämställdhetspolitiska arbetet. Ett av de 
uppdrag som regeringen åtagit sig är att utveckla en strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i 
näringslivet där ett fokus är att motverka könsuppdelningar. I regeringens skrivelse står det att:  

 

Regeringens samlade insatser på området bör främja en mer effektiv och jämställd arbetsmarknad genom att underlätta 
för flickor och pojkar, kvinnor och män att göra aktiva studie- och yrkesval utan att begränsas av stereotypa 
föreställningar om kön. (Skr.2008/09:198) 

 
Utbildningsdepartementet beslutade år 2013 att göra satsningar på förskolan för att öka andelen män. 
Satsningen är ett led i jämställdhetsarbetet inom skolväsendet (U2011/7067/S) och att besluten fattats, 
skriver regeringen i ett pressmeddelande är ett första bidrag till något som kommer att bli en nationell 
strategi för att öka andelen män i förskolan. Skolverket har från regeringen fått i uppdrag att lyfta fram 
lärandeexempel om metoder för att öka mäns intresse för yrket barnskötare och förskollärare. 
Skolverket har också fått i uppdrag att anordna ett antal konferenser, där erfarenheterna kring detta 
arbete skall diskuteras och bli synliggjort. Vidare har Skolverket i uppdrag att realisera en 
informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena i syfte att attrahera fler män till yrket. I ett 
pressmeddelande skriver jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm: ”Det är 
viktigt för barnen i förskolan att få möta en mångfald bland personalen – både könsmässigt och på 
andra sätt. Nu tar vi ett steg på väg mot fler män i förskolan”(Utbildningsdepartementet 2013-08-30).  
 
Nyamko Sabuni tidigare jämställdhets- och förskoleminister i Sverige skrev en insändare till 
debattsidan Allehanda -Ordet fritt och debatt (2012-12-17) om förskolans viktiga inverkan för 
framtidens jämställdhet då hon menade att den tidiga bilden av världen börjar där. Hon pekar på att 
kvinnor dominerar inom yrket och att det inte är bra för jämställdheten och ställer sig frågan vad vi 
sänder för signaler om manligt och kvinnligt när det enbart finns kvinnor som tar hand om barnen. 
Vidare påpekar hon att det är viktigt med förebilder i ett jämställdhets -och förändringsarbete samt att 
pojkar och flickor behöver se att de kan bli precis vad de vill, vilket hon framställer som ett argument 
för varför vi behöver få in fler män i förskolan. Sabuni debatterar för det som hon menar är vanligt 
förekommande argument om orsaker till bristen på män i förskolan, och nämner låga löner som 
exempel. Hon uttrycker att hon håller med om att lönerna är för låga i förskolan, liksom; enligt henne 
många andra typiska kvinnoyrken. Sabuni påpekar att hennes uppfattning är att detta inte skulle vara 
huvudanledningen till att få män söker sig till yrket utan att det snarare handlar om könsroller och 
normer. Hon lämnar en uppmaning till alla Sveriges förskolor: 

 

Ta emot fler prao-elever- och prioritera killarna! En liknande uppmaning går till skolorna: Se till att 
killarna på era skolor får komma ut och praktisera på traditionella kvinnliga arbetsplatser. 

 

Vidare skriver Sabuni att jämställdhet inte enbart handlar om att det skall finnas män i förskolan utan 
att det krävs ett systematiskt arbete för att utveckla jämställdhet. I slutet av sin insändare skriver hon 
att komplettering till utbildningssatsningar med fler konkreta åtgärder skall göras för att få in fler män 
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i förskolan där Skolverket får i uppdrag att kartlägga och analysera situationen för att få en förståelse 
och ökad kunskap om vilka insatser som ger resultat både nationellt och internationellt.  
 
Johanna Ulrika Orre, skribent för Lärarnas Nyhetstidning, lyfter i en artikel fram hur den allmänna 
debatten använt Norge som gott exempel på arbetet med att få in fler män i förskolan. Tillsammans 
med detta presenterar hon ny norsk forskning som visar att arbetet är allt annat än entydigt. Enligt en 
norsk undersökning gjord av Mette Løvgren är argumenten kring varför andelen män i förskolan bör 
öka flera och pekar på att de kan te sig motsägelsefulla (Orre 2013-10-14). Några av dessa argument är 
att andelen män behöver öka för att det på sikt kommer att öka jämställdheten i samhället då arbetet i 
sig skulle visa att män i förskolan kan göra samma saker som kvinnorna. Ett annat argument som 
undersökningen lyfter fram som blir motsägelsefullt är att män behövs då de har skilda egenskaper. I 
ljuset av detta menar Orre (2013-10-14) att argumenten då handlar om att de med dessa egenskaper 
kan agera manliga förebilder för pojkarna som saknar sådana i den feminiserande värld som just nu 
dominerar i förskolan. Även status och lön används som argument i debatten om varför det finns få 
andelar män i förskolan (Orre 2013-10-14).   

Om skillnaden består av kön som flera argument visar, hur gör det skillnad på den pedagogiska 
praktiken? Och gör könet skillnad? Underförstått inom denna skillnad tänker jag på de förväntningar 
som finns på männen om att tillföra något nytt och annat. Steen Baagøe Nielsen (2005:24) lyfter fram 
olika diskurser som är vanligt förekommande inom offentliga debatter kring varför män i förskolan 
inom Norden. En av dessa diskurser som han lyfter fram är jämställdhetsdiskursen (Baagøe Nielsen 
2011:37) som bygger på en strävan om att balansera det undertryckta kvinnliga könet mot det 
dominerade manliga, där det främsta argumentet varit att det viktiga med att anställa män är att det är 
bra för jämställdheten. Baagøe Nielsen (2005:24) menar att skillnader går att tyda kring 
jämställdhetsarbetet i Sverige och Danmark och uttrycker att det i Sverige blivit alltmer legitimt att 
beteckna sig som feminist, vilket han menar skulle kunna förstås ha en förklaring till varför 
jämställdhet kommit att bli en näst intill ”självklar” idébild som finns i pedagogers praktik i Sverige. 
Med detta som grund menar Baagøe Nielsen (2005:24) att en strävan mot männens närvaro i förskolan 
är att det skall skapa möjlighetsvillkor för en ny och annorlunda (köns-) praktik än den vanliga 
traditionella Baagøe Nielsen (2005:24). Nordberg (2003:78) skriver att män som förskollärare har en 
förväntan på sig att bidra till uppluckring av könssegregeringen på arbetsmarknaden och utgör på så 
vis förebilder för andra män. 

Av det som jag beskrivit i min introduktion gällande den offentliga debatten där olika argument 
synliggörs kring män och deras roll i jämställdhetsarbetet tänker jag mig att dessa skulle kunna förstås 
vara styrda utifrån könsrolls- och genusteorier. Teorier som bygger på tankegångar som legitimerar 
biologiskt deterministiska och kulturessentialistiska föreställningar om kön (Lykke 2009:128). Jag 
finner fältet vara högaktuellt då regeringen 27 september 2012 beslutade att lyfta frågor som rör män 
och jämställdhet (dir.2012:97). Den 31 januari 2014 kom betänkandet av utredningen om Män och 
jämställdhet SOU (2014:6) och som de offentliga debatterna visar och de prioriteringar som nu görs 
inom det jämställdhetspolitiska arbetet där fokus riktas på män, gör att det också blir intressant att 
studera det närmare.  

I mitt arbete med denna studie har jag valt att använda diskursanalyser som teori och metod. 
Diskursanalyser kan öppna upp och synliggöra alternativa möjligheter att tolka och förstå 
verklighetsbilder som jag tänker kan öka förståelsegraden för företeelser som cirkulerar i vårt samhälle 
(Dahlberg, Moss & Pence 2001:39).  
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Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att med hjälp av diskursanalys studera och kritiskt granska Skolverkets kartläggning 
och analys av insatser för att få in fler män i förskolan och på så sätt öppna upp och synliggöra 
alternativa möjligheter att tolka och förstå verklighetsbilder. I studien har nedanstående frågor varit 
vägledande för mig under arbetets gång: 

 

v Vilka diskursiva praktiker går att identifiera i rapporten och hur går ”talet” om män i 
förskolan? 

v Hur beskrivs (köns)roller och vilka antaganden lyfts fram i rapporten? 

v Vilka argument lyfts fram i rapporten för att nå målet att öka jämställdheten? 

Bakgrund och tidigare forskning 
Nedan följer en översikt av tidigare forskning kring män i förskolan. Framställningen av denna studie 
bygger på ett genusperspektiv där jämställdhetsfrågan står i centrum. (Köns)roller och mönster ter sig 
vara centrala i debatterna där olika argument ter sig motsägelsefulla och tvetydiga. I förskolans 
styrdokument står det att förskolan skall sträva efter att motverka traditionella könsmönster utan några 
uttalanden om hur detta rent faktiskt skall gå till och vad som bör förändras (Lpfö 98/10, Havung 
2005:46).  

Då fokus i studien riktas mot män, har jag valt att inledningsvis i detta avsnitt redogöra för 
maskulinitetsforskningen. Detta då jag anser att den svarar mot de frågeställningar som jag har och 
därmed utgör en viktig del i förståelsen för det perspektiv som jag valt att lägga fram.  

Jag kommer också att redogöra för begreppen kön och genus, rollteori samt diskussioner kring 
jämställdhet där förskolans arena lyfts fram som ett av de led som anses viktiga för 
jämställdhetsutveckling. 

Maskulinitetsforskning 
Maskulinitetsforskning utgör en del av genusforskningen vilket innebär att den är förankrad i 
feminismen. Denna ansats strävar efter att peka ut begränsningar som könsrolls- och genusteorierna 
utgör samt på maktförhållanden och över- respektive underordningar inom manskollektivet 
(Nordberg:2005:9). Forskningsfältets tillväxt har sin grund i tidigare feministisk forskning och gay 
studies som utifrån sina specifika sammanhang behandlat just konstruktionerna av maskuliniteter. 
Maskulinitetsforskningen strävar efter att kritiskt granska och dekonstruera maskulinitetskonceptet 
samt studera hur mäns praktiker medverkar till att den allmänna könsordningen reproduceras. Fokus 
på de dominerande maskuliniteter som gör sig mest framträdande är de som lyfts fram i ljuset. 

 



5 
 

 När en blir medveten om de dominerande maskulinitetsnormerna skapas möjligheten för att nyansera 
bilden av män och visa andra sätt att vara man/ pojke på (Nordberg:2005:9).  

Sociologen Robert W. Connell (2008) har skrivit boken Maskuliniteter som haft ett kraftfullt 
genomslag gällande tankegångarna för området. I linje med många andra genusforskare utgår Connell 
från maskuliniteter som ett görande, som upprätthålls genom sociala praktiker (Nordberg 2005:9). 
Nordberg (2005:8) skriver att det ideala maskulinitetskonceptet som i dag cirkulerar i samhället inte är 
något som någon man helt fullt ut kan följa eller förkroppsliga. Men då idealen finns där och pekar ut 
särskilda egenskaper, intressen och beteenden som socialt premieras för maskuliniteter, blir dessa 
också de som starkt dominerar och görs till eftersträvansvärda. Definitionen av män blir på detta sätt 
normaliserat och blir autonomt inom samhällets institutioner där normeringen av dessa föreställningar 
av kön upprätthålls och görs till legitima. Connell (2008:34) lyfter fram tre projekt (perspektiv) som 
varit framträdande inom maskulinitetsvetenskaperna.  Den första han nämner är inom kliniska 
kunskaper som producerats främst av terapeuter som har sin grund i Freuds teoribildning. Den andra 
tar sin utgångspunkt från socialpsykologin där det centrala var att studera idén om könsroller. Tredje 
projektet som Connell (2008:34) lyfter fram är det som på senare år utvecklats inom områdena för 
antropologi, historia och sociologi. Connell beskriver projekten som att de inte alltid är 
överensstämmande med varandra då perspektiven riktar uppmärksamhet på olika ingångar och 
fenomen (Connell 2008:34).  

 

Idén om mansrollen 

Enligt Connell (2008:52) har tankegångarna kring den manliga könsrollen växt fram redan under 
1800-talets debatter kring könsskillnader. Motståndare till kvinnlig jämställdhet byggde sina argument 
på den vetenskapliga läran om medfödda könsskillnader. Under denna tid hade kvinnor inte rätt till 
bland annat det akademiska livet då de ansågs sköra. Motståndare mot kvinnlig jämställdhet menade 
att involverandet skulle kunna frambringa obalans i kvinnornas mentala hälsa, vilket i sin tur skulle 
göra dem till sämre mödrar. Forskare från Nordamerika ifrågasatte detta sätt att tänka och gjorde 
studier på just skillnaderna på den mentala kapaciteten kvinnor och män emellan. Forskningsresultaten 
visade att skillnaderna skulle vara ytterst få (Rosenberg 1982, i Connell 2008:52). 
Forskningsresultaten kom att få avgörande effekter för den vidare forskning som väcktes till liv och 
som också fortsatte under 1890-tal fram till 1990-tal, där även attityder, känslor, intressen och 
personliga drag vägdes in och fick betydande kraft inom fältet. Vidare beskriver Connell (2008:52) 
hur mängden av studier av könsskillnader varit uppseendeväckande stor och hur resultaten fångat upp 
många intressenter för området, men något anmärkningsvärt menar han är att resultaten inte har 
förändrats över tid. Oavsett mätbara områden, har könsskillnaderna där man bygger sina teorier på 
biologiskt determinism visat sig vara oerhört små och knappt befintliga i jämförelse med sociala 
situationer där förklaringar och analyser ofta utgår från psykologiska skillnader. Med de psykologiska 
skillnaderna refererar Connell (2008:52) bland annat till ojämlikhet mellan till exempel inkomster och 
åtaganden angående vård av barn samt över det förfogande till social makt som visar tydliga skillnader 
mellan könen. Connell (2008:52) menar att det går att fånga upp vissa könsskillnader om en skulle 
utföra statistik gällande psykologiska signalement, men att dessa inte skulle ha någon större betydelse 
eller ens utmärkas som viktiga om vi människor inte vore kulturellt betingade. Könsrollsidén känns 
idag som självklar och ändå är den relativt ny enligt Connell (2008:52). 
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Kön och genus 
Begreppet genus definieras av många teoretiker som något socialt och kulturellt skapat (Olsson & 
Sörensen 2011:102; Carlson 2001:18; Ambjörnsson 2003:12), där skillnader mellan kvinnors och 
mäns beteende och roller uppmärksammas. Begreppet innefattar föreställningar som existerar i 
samhället om vad som definieras som kvinnligt respektive manligt. Olsson och Sörensen (2011:102) 
lyfter också i relation till begreppet genus fram begreppet kön som åsyftar de biologiska skillnaderna 
mellan kvinnor och män. Genusbegreppet menar Olsson och Sörensen (2011:102) kan användas som 
analysverktyg för att förstå hur konstruktionen av kön görs vilket är den allmänt godtagna 
användningen inom genusforskningen. Olsson och Sörensen (2011:103) skriver att genusperspektivet 
går att applicera på alla kontexter som berör mänsklig verksamhet. Connell (2008:53) lyfter fram 
rollbegreppet i relation till genus som kan användas på två skilda sätt. Det ena synsättet att förstå roller 
är att se dem som styrda av bestämda situationer och den andra som oftast är den mest igenkännbara, 
är att män och kvinnor går efter en allmängiltig iscensättning av förväntningar som är bundna till deras 
kön. Maskulinitet och feminitet kan därför förstås som internaliserade könsroller, det vill säga ett 
resultat av en inlärning eller socialisation (Connell 2008:54). Vidare skriver Connell (2008:54) att idén 
om att maskulinitet är den internaliserade manliga könsrollen, skapar möjlighet för social förändring 
då normroller är socialt konstruerade. Förändring går att iscensätta genom de sociala processerna och 
kan ske när som helst genom att sociala agenter såsom exempel skolor, massmedia, politik och familj 
genom sitt görande överför nya förväntningar på rollerna.  

Christian Eidevald (2009:18) diskuterar olika alternativa sätt att begreppsliggöra kön och genus och 
pekar på de skiljelinjer som finns. Som exempel lyfter han bland annat fram perspektivet om kvinnor 
och män i relation till deras likheter respektive olikheter, kön som social konstruktion där manligt och 
kvinnligt anses flytande och växlande samt forskning som brukar genusbegreppet för att göra 
distinktioner mellan genus och biologiskt kön. Vidare lyfter Eidevald (2009:18) forskning som bygger 
på synsättet att kön lika mycket är en kulturell konstruktion som ett genus. Inom detta perspektiv 
förstås uppfattningarna om vad som är kvinnligt respektive manligt som utgångspunkten för 
könsuppdelningen. Tankegången har sin utgångspunkt via språket, där kategoriseringar förstås som en 
konsekvens av de förväntningar som går att sättas ihop med ord som till exempel ”man” och kvinna” 
(Eidevald 2009:18). Alla de olika inriktningarna menar Eidevald (2009:18) bidrar till olika 
förklaringar om maktförhållandena som står mellan manligt och kvinnligt.  

Rollteori 
Begreppet roll växte fram under 30-talet i försök till att förstå och förklara sociala beteenden i 
generella drag. Begreppet roll blev ett sätt att tänka om en plats i den sociala strukturen, som även 
inkluderar de kulturella normerna (Connell 2008:53). Föränderliga maskuliniteter kom att bli ett 
resultat av den tidigare forskningen vilket under 50-talet skapade en större förväntning på män. 
Männen förväntades få en mer medmänsklig förmåga samtidigt som de förväntades vara hårda och 
obevekliga i sin personlighet, vilket Connell (2008:53) beskriver utvecklades till en schablon under 
70-talet. Redan under denna tid underströks det utifrån rollteorin att konflikter mellan maskuliniteter 
fanns. De första argumenten som könsrollsteoretiker tryckte på var att internaliserade könsroller 
gynnar social stabilitet och mental hälsa, men när feminismen kom under 70-talet ställdes kvinnan i 
fokus, vilket synliggjorde hennes ställning som förtryckt och menade att rollinternaliseringens existens 
var ett sätt att låsa fast kvinnor i underordnade positioner. Reformstrategier föreslogs under tiden, och 
könsrollsteoretiker yrkade på skolans kraft i möjligheten att förändra genom att förändra förväntningar 
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och på så sätt agera som rollmodeller. Connell (2008:57) uppmärksammar definitionsskillnader mellan 
begreppet roll och könsroll. Den först nämnda definieras genom förväntningar och normer och den 
andra genom förväntningar som är bundna till en biologisk status. Positionerna inom könsrollsteorin 
menar Connell (2008:57) bör förstås som komplementära. I en maktanalys där man ser dessa som 
komplementära och där förtryck står i fokus skulle man kunna tänka att förtryck i ett rollsystem blir ett 
resultat av det limiterade tryck som rollen lägger på självet. Utifrån detta perspektiv blir både mannens 
och kvinnans könsroller delaktiga aktörer i upprätthållandet för självet (Connell 2008:53).  

Psykologen Joseph Pleck, verksam under sent 70-tal och tidigt 80-tal, publicerade mansrollslitteratur 
som kritiserade traditionella mansroller och pläderade för en mer modern mansroll. Bland annat skrev 
han om relationen mellan roll och självet och kritiserade främst funktionalistisk könsrollsteori, där han 
byggde sina teorier på idén om att det rådde överensstämmelser mellan personlighet och norm vilket 
han menade skapar psykologisk anpassning. Plecks kritik väckte stor uppmärksamhet under tiden då 
hans argument visade på de normativa föreställningar kring könsrollerna och kunde trycka på de 
brister som könsrollersteorierna stod för (Pleck 1981 i Connell 2008:57). Trots denna kritik som i sina 
försök iscensätter alternativa rollnormer har den ändå inte lyckats skaka av sig denna föreställning om 
biologisk determinism som ännu idag är den vanligaste synen att se på kön. Connell (2008:58) 
beskriver att rollteoretiker generellt ignorerat denna kritik, och då den ännu i dag fortfarande 
dominerar gör han ett försök att återberätta könsrollsteorins huvudpoänger på ett som han menar 
nästan övertydligt sätt: 

 
   Rollteori i allmänhet är logiskt vag. Samma term används för att beskriva ett yrke, en politisk rang, en tillfällig transaktion, 

en hobby, en period i livet och ett genus. På grund av de varierande grunderna för <roll> definitionen, leder rollteorin till 
grundläggande inkonsekvenser i analyserna av det sociala livet. Rollteorin överdriver graden av förutbestämning av 
människors sociala beteende. Men samtidigt, genom att förutsätta att förutbestämningarna är komplementära, nedtonar 
man betydelsen av sociala orättvisor och social makt. På grund av alla dessa skäl har <roll> visat sig oanvändbar som 
allmän struktur för social analys. (Connell 2008:58) 

 

Connell (2008:58) fortsätter sitt resonemang med att poängtera att detta inte i huvudsak behöver 
innebära att rollmetaforen inte är obrukbar för förståelse av sociala kontexter, men menar att de inte är 
funktionella att tillämpas på genusrelationer. Vidare poängterar han att könsrollsteorin bör förstås som 
en handling där spelandet av rollen kopplad till en struktur fastställs av biologiska skillnader och inte 
till en struktur som fastställs av sociala relationer. Detta kan lätt misstolkas om den sociala 
verkligheten överdriver skillnaderna mellan kvinnor och män menar Connell (2008:59; Hirdman 
(2003:13). 

Jämställdhet – lika livschanser för män och 
kvinnor 

I utredningen Män och jämställdhet (SOU 2014:6) utgår begreppet jämställdhet från 
jämställdhetspolitiska mål och definieras som lika livschanser för kvinnor och män. I SOU (2014:6) 
beskrivning framställs det som att individen skall ha: ”möjligheten att forma sitt eget liv och 
möjligheten att på lika villkor delta och påverka när det gäller ekonomi, politik, kultur, 
omsorgsuppgifter, hushållsarbete, dagligt ansvarstagande för barn, familj och anhöriga samt andra 
delar av samhällslivet” (SOU 2014:6 s.51). Enligt utredningen har det i samhällsanalyser kring 
jämställdhet saknats männens egna engagemang, vilket SOU (2014:6) menar gör att männens villkor 
inte blir synliggjorda i diskussionen.  SOU (2014:6) lyfter fram en bild vilken de i samhället 
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identifierat ger sken av att en ökad jämställdhet fått en effekt av ett mansfientligt samhälle, och menar 
att utsatta män hamnar i skymundan. Detta menar SOU (2014:6 s.51) kan resultera i hat av kvinnor. 
SOU (2014:6) markerar dock att de inte delar denna samhällsbild, utan pekar istället på normer och 
handlingsmönster som begränsar kvinnors livschanser men som de också menar missgynnar männen. 
SOU (2014:6 s 52) i sin utredning Män och jämställdhet lyfter fram mäns självbild och hävdar att 
mäns självbild ofta anses vara starkt kopplad till yrkeslivet vilket medverkar till bristande jämställdhet 
i arbetsliv och hemarbeten. Vidare diskuterar SOU (2014:6) i samma rapport ”höga trösklar” vilka 
männen behöver kliva över för att nå jämställdhet, trösklar som till exempel omsorgsuppgifter eller 
dagligt ansvarande för barn. I samma resonemang om de höga trösklarna, skriver SOU (2014:6:52) att 
manlighet i många sammanhang förknippas med våld, vilket de menar får konsekvenser som 
begränsar både mäns och kvinnors sysselsättningar, rörelsemöjligheter och liv. Begränsningar då båda 
behöver förhålla sig till en ”verklighet” om män som potentiella förövare. Mäns liv blir i ljuset av 
detta begränsat då de måste leva med att bli betraktade som potentiella våldsmän.  

Utredningen Män och jämställdhet (SOU 2014:6:53) beskriver att de upptäckt att frågor om mäns 
villkor på många sätt uppmärksammats för lite, och att bilden av män därmed blir onyanserad och 
ensidig. Männen som grupp, blir ofta debatterade som att de är på vissa sätt som bedöms höra till det 
manliga könet. Detta medför menar SOU (2014:6:53) att endast könsdebatten i sig hamnar i 
rampljuset, vilket i utredningar kan få konsekvenser i form av felaktiga åtgärder.  

Enligt utredningen Män och jämställdhet (SOU 2014:6) har kvinnor inom de flesta områden sämre 
möjligheter i samhället än män, men trots att kvinnorna är missgynnande menar SOU (2014:6) att 
konsekvensen av att bortse männens villkor, inte skall ”sopas under mattan”. För att uppnå en generell 
jämställdhetsutveckling blir därför könsanalyser av män i olika sammanhang viktiga inslag att ha med 
i debatten. Jämställhetsfrågan beskriver SOU (2014:6) är och har länge varit till större del kvinnornas, 
vilket SOU (2014:6) ger exempel på utifrån det deltagande under på seminarier och konferenser som 
(SOU 2014:6) själva medverkat som behandlat ämnet. I utredningen Män och jämställdhet (SOU 
2014:6) menar SOU (2014:6) att en stor majoritet av deltagarna varit till 90 procent kvinnor och att 
talarna under dessa konferenser också varit kvinnor. Då männen lyser med sin frånvaro i 
jämställdhetsdebatten beskriver utredningen Män och jämställdhet (SOU 2014:6), att det är hög tid för 
männen att sätta sig in i, och komma till insikt om värdet av jämställdhet och börja ta ansvar och bli 
delaktiga i utvecklingen av det jämställdhetspolitiska arbetet. 

 

Förskolan som arena för jämställdhetsutveckling 

År 2004 gav regeringen i uppdrag till en särskild utredare att genomföra en granskning av 
jämställdhetspolitikens mål, inriktning, effektivitet och organisation (SOU:2006:75 s.40). Ett av de 
resultat som granskningen föreslog, gällande förändring av målen, visade på en förskjutning av fokus 
– nämligen att inta ett helhetsperspektiv istället för som i tidigare studier, där ämnet jämställdhet varit 
mer separerat (SOU 2005:66 s.5 refererad till i SOU 2006:40). I diskussionen kring denna 
förskjutning, framställs könsmönster och könsrelationer som viktiga i hur kvinnor och män ges 
möjlighet att både ge och få omsorg, samt tillämpa ett aktivt medborgarskap där möjligheten till 
ekonomisk självständighet finns att få. Slutligen har denna diskussion hamnat i förskolan där SOU 
(2006:75 s.40) tänker sig att åtgärder av insatser tidigt kan påverka helheten som rör jämställdheten 
rent generellt. 



9 
 

Eidevald (2009:33) lyfter i sin forskning fram en sammanställning av tidigare forskning kring könens 
tänkbara betydelse inom förskolans arena. Han pekar på de olika argument som givits över tid. 
Eidevald (2009:33) refererar till Wernersson & Lander (1979) som gjort en utvärdering av försök att 
kvotera in män i förskolan. I deras resonemang har det handlat om förväntningar som finns på männen 
i förskolan att bidra till jämställdhet mellan kvinnor och män men också till barn. Pojkar har i 
synnerhet hamnat i rampljuset i debatten, då man ansett att de behöver manliga förebilder, vilka inom 
förskolan är få (Wernersson & Lander 1979, i Eidevald 2009:33). Dessa argument grundar sig på en 
strävan att ge barnen en annan könsrollsuppfattning än den rådande. Eidevald (2009:34) refererar till 
Odelfors (1996) som genom sin forskning visar att kvinnor och män bemöter flickor och pojkar olika. 
En annan studie Eidevald (2009:34) referar till är Johansson (2006) som pekar på nyanser av synen på 
att pojkar behöver manliga förebilder. I studien redogörs för olika utsagor som visar på oeniga 
argument om vikten av mäns närvaro i förskolan och varför de manliga förebilderna anses viktiga för 
verksamheten (Johansson 2006, refererad till i Eidevald 2009:34). 

En stor del av den forskning som Eidevald (2009) presenterar, handlar om ett synliggörande av hur 
samhällets förväntningar på vikten av män i förskolan tycks mångtydiga och även motsägelsefulla på 
olika plan. Män förväntas agera förebilder för barn och vuxna, borga för jämställdhet, 
könssegregeringen inom arbetslivet, höja status för yrket, lyfta professionaliteten etc.  Eidevald 
(2009:35) refererar till Nordberg (2003) som lyfter en paradox i diskursen om män i förskolan och 
beskriver hur män som arbetar inom förskolan, har förväntningar på sig att bryta ner könsstereotypa 
föreställningar om män, och att de förväntas vara förebilder och föregå med gott exempel. Samtidigt 
som en motpol går att identifiera som att  männen skall verka för (köns)rollen att vara manlig och allt 
som det kan tänkas innebära. Slutsatsen som Nordberg (2003) gör i Eidevald (2009:35), är att 
stereotyper av hur män och kvinnor bör vara, hamnar i fokus genom detta sätt att tänka. Detta i sin tur 
bidrar till att strävansmålen mot ett mer jämställt samhälle blir motarbetade när uppmärksamhet riktas 
mot att sträva efter att få in fler män i verksamheten.  

 
När de istället ”materialiserar” alternativa manlighetsdiskurser riskerar de genom de könsdikotonoma tänkandet 
och heteronormativiteten att av människor i omgivningen stämplas som homosexuella och omanliga. (Nordberg, 
2003:98 i Eidevald 2009:35) 

 

Uppdraget som männen får av förväntningarna som ligger på dem blir en (o)möjlighet, om 
upprätthållandet av könsrollsteorier fortsätter vara det sätt att tala om och beskriva hur strukturer som 
finns i samhället skall förändras. I utredningen Jämställd förskola-om betydelsen av jämställdhet och 
genus i förskolans pedagogiska arbete. Slutbetänkande från Delegationen för jämställdhet i förskolan 
SOU (2006:75 s.167) diskuteras genusmedvetenhet i förskolan som den viktiga förutsättningen som 
behöver hamna i fokus, snarare än att öka andelen män. Eidevald (2009:34) skriver att denna debatt 
om att fler män i förskolan per automatik inte nödvändigtvis bidrar till ökad jämställdhet. Inom 
resonemanget om genusmedvetenhet, ligger en tyngdpunkt i att arbetet med genus inte bara skall utgå 
från en medvetenhet av könsmönster, utan även material, arkitektur och innehåll skall förstås och 
rymmas inom ramen för vad ett kön och genus är. Allt i en omgivning görs med detta sätt att tänka till 
mer eller mindre ”könade” ting. Perspektivet inrymmer även intersektionalitet (dvs mötet mellan olika 
maktdimensioner som exempelvis ålder, social bakgrund, funktionshinder mm. ) där kunskap om att 
anlägga sådana perspektiv står i fokus för innehållet (SOU 2006:75 s.167).  

 

Med den kunskapen analyserar de sedan sin verksamhet, vilka processer som förekommer på förskolan mellan 
personal, mellan personal och barn, och bland flickor och pojkar. Det handlar också om att se hur barnen leker och 
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med vad de leker. Är det styrt av traditionella genusmönster? Genusperspektivet kan på så sätt frilägga vanor och 
könsroller som hittills sett helt könsneutrala ut. Utifrån denna analys är det sedan upp till personalen att göra 
verklighet av värdegrunden. Det handlar om att använda ett genusmedvetet perspektiv för att motverka 
traditionella könsroller och könsmönster och därmed ge flickor och pojkar samma möjligheter och lika stort 
inflytande på verksamheten. (SOU 2006:75:167) 

 

I utsagan ovan blir medvetenhet och kunskap det som i diskussionen om jämställdhet bör stå i centrum 
för arbetet att nå jämställdhet där professionen står i centrum för motverkandet av de traditionella 
könsrollerna.  

Eidevald & Lenz Taguchi (2011:19) diskuterar genuspedagogik och förskolan i relation till 
jämställdhetspolitiken, där de gör djupare analyser kopplade till sina tankar kring hur förskolan som 
jämställdhetspolitiskt arbete ser ut. Utgångspunkten de använder sig av är enkätdata från boken ”Anna 
bråkar!” – att göra jämställdhet i förskolan (2011) där fokus riktas mot frågan om hur pedagoger talar 
om genus- eller jämställdhetspedagogik och vad detta gör för debatten. En vanlig strategi som 
Eidevald & Lenz Taguchi (2011:19) identifierat i pedagogernas diskussioner om att arbeta med 
genuspedagogik, handlar om att ”förändra hur vi talar till/med flickor och pojkar” (Eidevald & Lenz 
Taguchi (2011:19). I ljuset av detta diskuterar Eidevald & Lenz Taguchi (2011:19) att denna syn 
innebär att pedagoger med denna tro att de kan förändra något, också förväntas förändra barnen. Detta 
genom att själva förändra strategier i sitt förhållningssätt mot barnen. Eidevald & Lenz Taguchi 
(2011:19) poängterar att det som beskrivs i pedagogernas utsagor som fokuserar på förändring, 
handlar om barnens köns- eller genusidentiteter. I diskussionen om barnens köns- eller 
genusidentiteter blir fokus till större del enligt Eidevald & Lenz Taguchi (2011:19) på objektet än på 
det förändringsarbete som man skulle kunna tänka sig befinner sig inom området för vad man kallar 
för genuspedagogik. Pedagogerna lyfts som de aktiva som skall realisera förändringsarbetet och som 
Eidevald & Lenz Taguchi (2011:19) menar, blir barnen i perspektivet ansedda som passiva objekt 
vilket Eidevald & Lenz Taguchi (2011:19) menar också ges stöd för i ett flertal forskningsprojekt 
inom fältet. Flera viktiga bidrag har också kommit till under de senaste åren som visar att barn också 
går att göras till delaktiga subjekt och aktiva deltagare i ett genuspedagogiskt arbete (Eidevald & Lenz 
Taguchi 2011:19). Utifrån de analyser som Eidevald & Lenz Taguchi (2011) gör utifrån pedagogernas 
tal och föreställningar om det genuspedagogiska arbetet så verkar språkbruket i sammanhanget vara 
det som anses vara den mest centrala strategin.  

 
Språkbruket anses kunna representera vilka vi är. Språket kan som en medveten strategi förändras och är något 
som pedagogerna antas ha kontroll över. Därför ses det som att det är via språket man kan ”komma åt” och 
påverka identiteten. I tillägg till detta är det viktigt att komma ihåg att för förskolans pedagoger är det barnens 
språkliga och sociala förmåga som är det absolut viktigaste de har att arbeta med och utveckla…//….Att lägga 
den största vikten vid detta är också helt I linje med de teorier som utvecklat den diskursiva förståelsen om att 
kön/genus är just en språklig/diskursiv konstruktion. Det kan sägas börja i antagandet att vi som människor 
språkligt bemöter och adresserar varandra på specifika sätt kallar varandra för specifika värde- och 
betydelseladdade ord. Detta kallas för interpellation. (Butler 1993 ref till i Eidevald & Lenz Taguchi 2011:28) 

 

Med utgångspunkt av de teorier som tänker sig kön/genus som språklig/diskursiv konstruktion visar 
Eidevald & Lenz Taguchi (2011:28) ett exempel på vad interpellation är genom att beskriva hur man i 
ett vardagligt sätt att tala, kallar någon för ”lilla flicka”, vilket man inom många kulturella 
sammanhang gör tolkningen av att det som refereras till är ett barn som är kort och av kvinnligt kön. 
Uttrycket bär på förväntningar och värderingar på den människa som man talar till eller om. Hur, och i 
vilken kontext det sägs, får också konsekvenser för hur betydelsen kommer att gestaltas och vilken 
innebörd det får (Eidevald & Lenz Taguchi 2011:28). Något annat som framträder i svaren från de 
enkäter som Eidevald & Lenz Taguchi pekar på är strävan efter könsneutralitet samt strävan efter att 
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skapa tillfällen att göra könsöverskridande val. Könsneutralitet beskrivs ha två motsägande synsätt på 
kön som utgångsläge; den ena som definierar könen som lika men där man tänker sig att 
socialisationen gör dem olika, och den andra som bygger på den biologiska deterministiska synen där 
tanken är att man är helt olika. Frånsett de olikheter som dessa synsätt visar är dock utgångspunkten 
densamma – nämligen att alla skall ha samma möjligheter och behandlas lika oavsett kön, vilket även 
inkluderar rätten att också få välja exempelvis ett yrke (Eidevald & Lenz Taguchi 2011:21). I 
diskussionen om arbetet med att skapa tillfällen för att göra överskridande val handlar det om att ge 
barnen möjligheter att bryta stereotypa könsmönster och flera uttalanden pekar också på en 
kompensatorisk strategi som handlar om att behandla flickor och pojkar olika. Olika i den mening att 
man bemöter de olika könen med de motsatta förväntningarna än de vanliga, alltså så som man 
vanligtvis skulle bemöta flickan istället bemöter pojken och vice versa.  

Detta arbetssätt skulle kunna identifieras ingå inom den genusvetenskapen som talar om att kön/genus 
som social konstruktion som är möjlig att förändra. Den konsekvensanalys som Eidevald & Lenz 
Taguchi (2011:31) gör i sammanhanget som handlar om könsneutrala och könsöverskridande val är att 
det som inte visar sig erbjudas till barnen ”är nya eller andra genus-eller könsidentiteter”. 
Konsekvensen som de ser det med ett sådant arbetssätt är att alla barn skall göra samma saker. I ljuset 
av detta blir kollektivism något som träder fram som någonting eftersträvansvärt och individuella val 
blir i perspektivet endast något som önskas då barn väljer lagom otraditionellt, vilket i sammanhanget 
gör att de också kan förstås vara fri(a) i sitt val.  

 
Flickor ses som att de ska kunna vara som pojkar och pojkar ska kunna vara som flickor, men att överskrida 
kategorin flicka respektive pojke helt och hållet, eller till nya genuskonstruktioner syns inga tecken på. (Eidevald 
& Lenz Taguchi 2011:31) 

 

Slutsatsen av en konsekvensanalys blir därmed att öppningen för nya alternativa sätt att bli till, via de 
sociala konstruktionerna inte finns tillgängliga. Enligt Bronwyn Davies (2003:26) skulle möjligheter i 
en värld utan könspolariseringar inte vara begränsade av en individs reproduktiva fallenhet. Istället 
skulle ett myller av tänkbara positioner stå öppet för varje enskild individ att ha kompetensen att göra 
valet efter eget intresse. 

Diskursanalys – teori och metod  
Som rubriken antyder är diskursanalysen både en teori och metod, vilket påverkar dispositionen av 
uppsatsen.  

Då Skolverket är en statlig myndighet där skrivelser som de ger ut är offentliga handlingar, anser jag 
inte att de forskningsetiska principerna såsom informations- kravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, är krav som jag som forskare behöver ta hänsyn till då 
kraven  inte tillskrivs mening i studien. (Vetenskapsrådet (2002:6; Arhne & Svensson 2011:31). Under 
rubriken forskningsetik och reflexivitet beskriver jag andra forskningsetiska aspekter som jag tagit i 
beaktande när jag gjort min studie. Nedan kommer jag att redogöra mer i detalj kring teoribyggets 
olika steg.  
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Diskursanalys är inte en ansats utan kan snarare förstås som flera tvärvetenskapliga. Enligt Winther 
Jørgensen & Phillips (2000:7) finns inga tydliga gränsdragningar inom fältet då olika disciplinärer 
förespråkar olika positioner. Gemensamt för ansatserna inom fältet är att de bygger sina teorier utifrån 
socialkonstruktionismens synsätt på språket som kommer från de strukturalistiska och 
poststrukturalistiska vetenskaperna. Betydelsen av begreppet diskurs och diskursanalys och vad de 
innebär rent metodologiskt kan bli olika beroende på sitt sammanhang. Enligt Winther Jørgensen & 
Phillips (2000:10) kan man inte skilja metod och teori åt när man använder diskursanalysen som 
verktyg i studier, istället fogas dessa samman och förstås som en helhet (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:10).  

 

En inflygning till diskursfältet 

En förenklad definition av begreppet diskurs som Winther Jørgensen & Phillips (2000:7) gör är att en 
diskurs kan tänkas var något som ”är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Detta innebär inte 
att det som framträder i en diskursanalys är neutralt och avspeglar en verklighet av vår omvärld, 
identiteter eller sociala relationer, utan snarare handlar det om diskursers aktiva roll i skapandet och 
förändringarna av dessa (Winther Jørgensen & Phillips (2000:7). Diskursanalysen har som syfte att 
bedriva kritisk forskning genom att göra kartläggningar och analyser av tillexempel maktrelationer i 
samhället som kan peka mot potentiella sociala förändringar (Winther Jørgensen & Phillips 2000:8). 
Vidare beskriver författarna diskursanalysen som öppen till sin karaktär och som jag tidigare nämnde, 
förstås angreppssättet som en teoretisk och metodologisk helhet. Utifrån detta resonemang skulle man 
kunna tänka sig att villkoren för forskaren att själv skräddarsy sitt egna ”paket” av diskursanalytiska 
perspektiv breddas då man kan blanda analytiska perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips 2000:10). 
Detta tolkar jag som att författarna uppmuntrar till möjligheten att flera kritiska analyser kan göras där 
förståelsen kan öka med nya infallsvinklar.  

Winther Jørgensen & Phillips (2007:9) redogör för tre olika angreppssätt inom det diskursanalytiska 
fältet diskursteori, diskurspsykologi och kritisk diskursanalys som de pekar på har sina olika särdrag 
utifrån olika discipliner. Studier inom diskursanalysens fält ter sig olika då avgörande faktorer så som 
till exempel tid, plats och sammanhang har betydelse för studiens upplägg. Ingen färdigformulerad 
form finns att efterlikna och därmed har bygget av denna studie inte varit självklar i sin 
tillblivelseprocess utan snarare flytande och rörlig samt beroende av tidigare studier för inspiration av 
tillvägagångssätt och modeller att tillgå för att nämna; Börjesson & Palmblad (2007) och Winther 
Jørgensen & Phillips (2000) som exempel. Herz &Johansson (2013:16) och Börjesson & Palmblad 
(2007:20) lyfter fram att diskursanalysen ännu inte kommit att bli en företrädande diskussion inom 
utbildningar idag och menar att användningen av diskursanalys fortfarande är kontroversiellt inom 
samhällsvetenskaperna.  

Alvesson & Sköldberg (2011:401) skriver fram den franske filosofen Jacques Derrida som företrädde 
poststrukturalismen. Han blev välkänd för sin sarkastiska tankestil med ett överskott av paradoxer och 
ironiska motsägelser. Tankestilen kallas för dekonstruktion och är en metod som har som syfte att 
belysa osynliga men avgörande svagheter som går att finna i texter som studeras. Enligt Alvesson och 
Sköldberg (2011:401) vill man med detta sätt analysera texter och komma åt sådant som hållits 
tillbaka genom dess framskrivning som därav blir icke existentiellt. Enligt Herz och Johansson 
(2013:38) går det ofta att se spår från dekonstruktion i diskursanalyser där de i vissa fall vävs samman 
och inte går att dra några större skiljelinjer dem emellan. Nina Lykke (2009:76) beskriver 
dekonstruktionen som metod ha stor betydelse, då den bistår till att omforma statiska binära 
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oppositioner som exempelvis könsdikotomin. Lykke (2009) ger exempel på en ”undertryckt” 
framskrivning som skulle kunna synliggöra hur överskjutande meningar som ständigt förskjuts över 
varandra ser ut; ”man kontra icke-man (=kvinna)”.  

 

Den ena termen i de oppositions par som språket icke desto mindre skapar, har- säger Derrida vidare- en tendens 
att våldsamt (via en symbolisk-språklig våldsakt) etablera sig som en fast betydelsegivare – som den vars 
betydelse definierar paret, medan den andra enbart framstår som negationen av den första…//…Tillexempel har 
språket överordnat etablerat termen ”man” och på den grundvalen betydelsesatt termen ”kvinna” som allt det som 
är icke-manligt. (Lykke:2009:76) 

 

Metoden går i linje med det diskursiva fältet där man öppnar upp för möjligheterna att riva upp 
föreställningar som finns och problematisera kring begrepp som får som effekt att te sig tvetydliga och 
flytande (Alvesson & Sköldberg:2011:424,425). I poststrukturalistisk teoribildning talas det inte om 
män och kvinnor som existerande vid sidan av varandra utan betonar könsrelationer som centrala vilka 
man menar är allt annat än entydiga (Alvesson & Sköldberg:2011:424,425). Detta sätt att tänka brukar 
beskrivas ha att göra med den språkliga vändningen. Den vändning som åsyftas handlar om den 
uppgörelse som gjorts med den bildning som legitimerar biologisk determinism. Detta handlar om 
idén om våra biologiska kroppar och arv som styrande för sociala relationer (Herz & Johansson 
2013:48). De centrala ”teman” inom diskussionerna kring den språkliga vändningen har alltså handlat 
om synen på kön och även frågor om bland annat klass och etnicitet (Herz & Johansson 2013:48). 

Som jag nämnde tidigare beskriver Winther Jørgensen & Phillips (2000:9) för tre olika angreppssätt 
inom det diskursanalytiska fältet: diskursteori, diskurspsykologi och kritisk diskursanalys. Alla vilar 
de på det socialkonstruktionistiska synsättet men sitter på olika egenskaper. I denna studie har jag valt 
att avgränsa mitt arbete till angreppssättet diskursteori, vilket också är den enda av de tre som jag 
kommer att redogöra och fördjupa i mitt arbete. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000:14) har 
varje perspektiv inom diskursanalysen sina starka och svaga sidor och många gånger kan de också 
komplettera varandra, men då utrymmet för att bygga denna studie varit begränsad utifrån vissa ramar 
blev en avgränsning nödvändigt. Av de tre olika angreppssättet, beskriver Winther Jørgensen & 
Phillips (2000:13) att diskursteorin anses vara den mest ”rena” poststrukturalistiska teorin, vilket jag 
tänker utifrån studiens syfte och frågeställningar svarar för den relevans som studien bygger på där 
diskursen i sig, utgör föremålet för analysen (Winther Jørgensen & Phillips (2000:28).  

 

Språket som diskurs 

Diskursteorin skapades av de politiska teoretikerna Ernesto Laclau & Chantal Mouffes och byggdes 
genom att sammanföra de två stora traditionerna; strukturalismen/poststrukturalismen och marxismen 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:32). Utifrån denna bildning ser man diskurser som sådana som 
konstruerar den sociala världens mening och kan också förstås vara öppen till sin karaktär. 
Diskursteorin ser språket och det sociala fältet som ett nät av betydelsebildningar och samtidigt som 
något flytande och som inte går att låsa fast (Winther Jørgensen & Phillips 2000:13,32,43). Inom olika 
diskursiva praktiker pågår ständiga omförhandlingar för att uppnå hegemoni och kamper för att låsa 
fast innebörder av språket. Winther Jørgensen & Phillips (2000:13, 39) kallar dessa för diskursiva 
kamper. Inom strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi menar man att språket används för 
att skapa representationer av verkligheten men att språket själv inte bör förstås som om det speglar 
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verkligheten. Inom detta sätt att tänka ser man språket som ett sätt att skapa betydelser, men detta 
innebär inte att betydelsen är den verklighet som är, utan bör snarare förstås som att verklighetsbilden 
får sin betydelse via diskurser (Winther Jørgensen & Phillips (2000:15). Subjektiviteten blir även 
avgörande i sammanhanget då den diskursiva förståelsen kan tillskrivas mening på olika sätt då olika 
diskurser är med och iscensätter olika handlingar som blir möjliga i den kontext som råder. Detta 
innebär att diskurserna även iscensätter diskursiva konsekvenser. Winther Jørgensen & Phillips 
(2000:16) framställer dessa diskursiva praktiker till en liknelse av en ”maskin” som konstituerar den 
sociala världen. Vidare lyfter Winther Jørgensen & Phillips (2000:16) ett exempel för att tydliggöra 
hur objekt och tecken inom perspektivet sammanlänkas. De använder ordet ”hund” som exempel och 
menar att ordet inte har ett givet förhållande med det djur som refereras till när benämningen av 
”hund” görs. Däremot menar de att när vi hör benämningen ”hund” kan vi skapa oss en förståelse för 
vad man menar med det, då vi tillägnat oss konventionerna för ordet. Vi kanske associerar dessa 
tecken med tillexempel fyrbenta djur som säger ”vov” skriver (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:16). Ett tecken som ”hund” får därför sin betydelse i relation till andra tecken och får sitt 
karakteristiska värde genom att särskilja sig från andra djur som tillexempel katt. Winther Jørgensen & 
Phillips (2000:16) beskriver tecken (ord) som att de ingår i nätverk och att det är just i skillnaderna av 
allt det som ett tecken som exempelvis ”hund” inte står för, blir följden för vilken betydelse som 
konstrueras.  

Då poststrukturalismen ser den konkreta användningen av språket som iscensättandet av strukturerna 
där dessa kan reproduceras och förändras, kan vi förstå hur människor är med och bygger dessa 
strukturer i sina tal- och skrifthandlingar. Med detta sätt att tänka kring språket blir mönstren och 
diskurserna som framträder det som skapar betydelsen i sammanhanget där bevarande och förändring 
görs i diskursiva praktiker (Winther Jørgensen & Phillips 2000:18). Språkbruket inom 
poststrukturalismen utgör delar av ett socialt fenomen, där konflikter, överenskommelser av sociala 
regler och förhandlingar av betydelsebildningar blir möjliga inom ett socialt rum där både strukturer 
fixeras men också möjligheten till ifrågasättanden skapas. Detta menar Winther Jørgensen & Phillips 
(2000:32) utgör diskursanalysens syfte; nämligen att kartlägga processer där vi kan identifiera 
fenomen där vi kämpar om hur tecknens betydelser fixeras och blir konventionaliserade så att vi 
förstår dem som naturliga. 

 

Man kan säga att betydelsebildning som social process går ut på att fixera betydelser som om det fanns en 
Saussures struktur. Vi försöker hela tiden låsa fast tecknens betydelser genom att placera dem i bestämda 
förhållanden till andra tecken- eller med vår metafor: vi försöker spänna ut fisknätet så att betydelsen av varje 
tecken står fast i ett fast förhållande till de andra tecknen. Projektet är till slut omöjligt eftersom varje konkret 
fixering av tecknens betydelse är kontingent; den är möjlig men inte nödvändig, och det är just dessa ständiga 
försök som aldrig helt lyckas som ger en ingång till analysen. (Winther Jørgensen & Phillips (2000:32)  

 

Bas och överbyggnad i beroendeförhållande för betydelsebildningen 

Inom Laclau & Mouffes diskursteori blir tecknen i språket som ovan beskrivs relationellt bestämda 
och får därmed sin betydelse när det skiljer sig från andra tecken. Men en central poäng inom 
diskursteorin som är viktigt att ta i beaktande är att även sociala handlingar får liksom språket sin 
betydelse i relation till andra handlingar (Winther Jørgensen & Phillips (2000:43). Denna teoribildning 
bygger på en kritisk läsning av den marxistiska bildningen som Winther Jørgensen & Phillips 
(2000:37) gjort ett urval av att fokusera på, nämligen historiematerialismen som introducerades av 
Karl Marx som i sin beskrivning av samhället gjorde skillnader mellan bas och överbyggnad. Med 
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basen refereras det till de materiella förhållanden där ekonomi, äganderätt och produktionsmedel står i 
fokus. Överbyggnaden refererar till olika institutioner som är med och formar betydelseproduktion i 
samhället som tillexempel kyrka, skola, stat och massmedier, men som Winther Jørgensen & Phillips 
(2000:37,38) pekar på står ekonomin i centrum då det är utifrån den som allting får sin innebörd.  

 

…basen determinerar överbyggnaden, och det är således ekonomin som bestämmer vad människorna säger och tänker. 
Det är också basen som får historien att rulla, eftersom förändring anses vara förorsakad av förändringar i ekonomin. 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:38) 

 

Produktionsapparaterna (överbyggnader) är de som äger det kapitalistiska samhället och som därmed 
skulle kunna förstås besitta makten över de strukturer som finns i samhället. Arbetarna som ingår i 
dessa produktionsapparater enligt historiematerialismen är endast ägare av sin arbetskraft, vilket 
innebär att två klasser går att lyfta fram som står i motsatsförhållande till varandra där den ena klassen 
underminerar den andra. Winther Jørgensen & Phillips (2000:38) diskuterar kring arbetarnas icke 
agerande av att ifrågasätta, vilket man menar inte görs i första taget då deras medvetande styrs av 
överbyggnaden som ju även bör förstås vara begränsad av basen. På detta sätt kan man förstå basen 
och överbyggnaden som en brygga då överbyggnaden stöttar ekonomin genom att producera en 
ideologi som rättfärdigar systemet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:38). 
 
Med denna tankegång menar Winther Jørgensen & Phillips (2000:38) att arbetarnas ”sanna” intressen 
hamnar i skymundan då den ideologi som de lever efter inte blir tillgänglig att ens avslöja eller 
föreställa sig, då medvetandet är format av överbyggnaden. Dessa tankegångar inom 
historiematerialismen har kritiserats då man menade att hållbarheten för denna redogörelse inte var 
tillräckligt stark. Detta ledde i sin tur till att man senare kom att utveckla historiematerialismens 
teoribildning genom att väga in politiska element i tankemodellen. Med de politiska element på 
överbyggnadsnivå tänker man att människor blir påverkade i sitt medvetande på olika sätt, vilket man 
tänker sig med de (politiska) elementen öppna upp för andra ideologier, än det tidigare determinerade 
där enbart basen ansågs vara styrande. Med de politiska element på överbyggnadsnivå resonerande 
man istället att de processer som var rådande även i överbyggnaden skulle ha avgörande betydelser för 
basen Winther Jørgensen & Phillips (2000:38). Ifrågasättanden av bland annat politiskt spel och 
ekonomisk determinism och gränserna dessa emellan har enligt Winther Jørgensen & Phillips 
(2000:38,39) varit något som diskursteori försökt kartlägga. Laclau & Mouffes ställde sig bland annat 
tveksamma till de identifierade klasserna som marxismen skapat och ifrågasatte om dessa kunde vara 
de enda klasser som ett samhälle består av.  
 
Begreppet hegemoni skapades av Antonio Gramsci i syfte att klarlägga de förlopp som sker i 
överbyggnaden som medverkar till att frambringa människors medvetande. Begreppet går att definiera 
som en organisering av samtycke (Winther Jørgensen & Phillips 2000:38). Hegemoniska processer 
äger rum i överbyggnaden och utgörs vara en del av ett politiskt fält. Detta innebär att överbyggnaden 
också går att förstå som att den producerar människor till att göra revolution mot rådande förhållanden 
och förändra, vilket inte var en möjlig tankegång inom historiematerialismen då medvetandet ansågs 
vara komplett determinerat av de ekonomiska förhållandena. Gramscis sätt att tänka kring hegemoni 
skapar förutsättningar för människornas medvetande till en viss självbestämmanderätt i samband med 
de ekonomiska omständigheterna, vilket i sin tur öppnar upp för andra möjliga sätt att tänka sig ett 
samhälle. Trots detta sätt att tänka kring hegemoniska processer har ekonomin ändå en framträdande 
roll i vad som styr överbyggnadsfenomen i ett samhälle, då det ändå är den som delar in samhället i 
olika sorters grupper eller klasser Winther Jørgensen & Phillips (2000:39). Laclau & Mouffes drar en 
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viss distinktion mellan Gramscis teori liksom historiematerialismen på så vis att de anser inga 
objektiva lagar finns för att dela in samhället. Detta då de anser att de grupper som finns är ett resultat 
av de politiska diskursiva processerna. Laclau & Mouffes diskursteori skulle man därför kunna förstå 
som om de lägger ihop det sociala med det marxistiska vilket i sin tur leder till en förståelse av bas och 
överbyggnad som ett gemensamt fält istället för att se dem som polariserade. Samhället blir enligt 
detta sätt att tänka inte entydigt som historiematerialismen förespråkar (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:39,41). Enligt Laclau & Mouffes går det inte att på förhand avgöra vilka grupper som blir 
politiskt relevanta då människors identiteter, kollektiva som individuella inom diskursteorin förstås 
vara ett resultat av de diskursiva processer som pågår, samt utgör sig för att vara en del av den 
diskursiva kampen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:39,41).  

Nodalpunkten som analysverktyg 

I mitt arbete att få syn på diskursiva mönster i Skolverkets kartläggning av män i förskolan har jag 
utkristalliserat priviligierade tecken i texten. Detta kallas för nodalpunkten och skulle kunna definieras 
som de centrala tecken (ord), vilka andra tecken får sin betydelse av och som diskurserna ordnas efter 
(Winther-Jørgensen & Phillips 2000:33). Nodalpunkten tillsammans med de tecken som de omfattas 
av, bildar något som kallas ekvivalenskedjor som Winther-Jørgensen & Phillips (2000:57,58) 
beskriver ger nodalpunkten sin mening. Exempelvis skulle man kunna tänka sig att inom den politiska 
offentliga debatten där diskursen om ”jämställdhet” står i fokus, öppnar upp för flera andra tillblivande 
fixeringar. Tecken som ”män” och ”kvinnor” skulle kunna vara exempel på sådana betydelser som 
fixeras genom dess relation till det priviligierade tecknet ”jämställdhet”. Alltså är varje tecken moment 
i ett system där tecknens innebörd fastläggs av dess relation. Vidare skriver författarna att summan 
som bildas av en fixering skapad av en diskurs där varje tecken har sin bestämda betydelse gör att 
andra utesluts. Dessa reduceringar av möjligheter som görs genom detta sätt att skapa entydighet 
benämner Laclau & Mouffes för det diskursiva fältet. Det diskursiva fältet inom denna tankegång 
innefattar då alla de möjliga uteslutande betydelsebildningar som går att göra i relation till tecknen 
som står i centrum (Winther Jørgensen & Phillips 2000:33,34).  

Begreppet element är ytterligare ett redskap om Laclau & Mouffes använder som står för tecken som 
inte blivit fixerade. Istället för att definieras som låsta och fasta tecknen beskrivs element som de 
tecknen som kan ha flera olika betydelser. Ett element får sin betydelse när det sätts i relation till något 
annat, när denna relation mellan elementen skapar nya betydelsesbildningar där identiteten av ett 
element förändras kallar Laclau & Mouffes detta för artikulation (Laclau & Mouffes 2008:157, 
Winther Jørgensen & Phillips 2000:35). Begreppet tänker jag fungerar som en modell där man kan 
pröva olika element för att se vilka nya konkreta artikulationer som i ljuset av något annat blir den 
betydelsesbildning som anses verklig. Laclau & Mouffes använder begreppet flytande signifikanter 
som står för de element som står öppna för flera tillskrivningar än en särskild. Winther Jørgensen & 
Phillips (2000:35) skriver att nodalpunkter är flytande signifikanter men pekar på vad som skiljer 
dessa åt. Nodalpunkt pekar på en kristalliseringspunkt inom en särskild diskurs medan de flytande 
signifikanterna refererar till kampen som pågår mellan viktiga tecken och olika diskurser. 
Kartläggning av vilka kamper som förs för betydelsebildningen, vilka former av innehåll som ges åt de 
flytande signifikanterna samt hur strukturerna i form av diskurser konstitueras blir därför relevanta i 
studien. Då Laclau & Mouffes även inkluderar sociala praktiker i diskurserna anses de även vara 
materiella. Den fysiska såsom den sociala verkligheten blir inom perspektivet diskursiva men man kan 
tänka sig att den fysiska verkligheten tillskrivs av diskurser. Fysiska objekt har inom detta sätt att 
tänka ingen autonom betydelse utan står helt i beroendeställning till den sociala tillskrivelse som 
iscensätts av alla diskurser som råder. Inom diskursteorin tänker man att den fysiska verkligheten finns 
oberoende av vilken tillskriven kategorisering den har, men hur den förstås, uppfattas och används har 
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att göra med vilken betydelsebildning som skapats utifrån den kontext och de sociala praktiker som 
”objektet” befinner sig inom (Winther Jørgensen & Phillips 2000:42). Detta sätt att tänka, likt språket 
utgör därför även handlingar som diskursiva tecken där betydelser hålls på plats genom olika 
uppslutningar där artikuleringar antingen kan vara med och reproducera en betydelse eller förflytta 
betydelser till något annat. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000:43) är reproduktion och 
förändring av betydelsetillskrivningar i stora drag politiska handlingar.  

 

Subjektpositioner – ett annat sätt att tänka om människor istället för 
individer 

Begreppet subjektivitet används ofta inom poststrukturalismen och hänvisar till en människas 
erfarenheter av att vara någon som bildats av de praktiker och diskurser som den mött och haft tillträde 
till. Subjektet förstås inom perspektivet som något som blir till i situationer och de sammanhang de 
ingår i, till skillnad från den modernistiska synen som ser subjekt som ett varande eller något som är 
(Nordin-Hultman 2004:167,168). Börjesson & Palmblad (2007:46) gör en beskrivning av 
diskursteorins utformning av något som kallas subjektpositioner, vilket är ett begrepp som inom teorin 
används istället för begreppet individer. Detta för att de menar att i talet om individer läggs in ett 
karaktärsdrag som förklarar varför en viss individ är på ett visst sätt. Begreppet subjektpositioner 
riktar istället uppmärksamhet på plats och det utrymme som ges möjlighet att uttala sig om inom en 
viss diskurs.  

 
 
Diskurser skapar alltså i viss mån själva sina subjekt. Individen är i en specifik diskurs bara möjlig egenskap av något 
och givet att det finns en position för detta något. (Börjesson & Palmblad 2007:46)  

 
 
Kontexten blir alltså det som framställer vilka uttalanden som blir möjliga och vilka som inte blir det. 
Bronwyn Davies i Hillevi Lenz Taguchi (2004:105) beskriver positioneringsbegreppet ”som den 
(diskursiva) process där vi oftast helt omedvetet lokaliserar oss i förhållande till den diskurs som har 
mest makt eller störst legitimitet”. Vidare beskriver Lenz Taguchi (2004:105) att när vi talar, använder 
vi begrepp och beskrivningar som hör ihop med den specifika diskursen för att bli hörd, få erkännande 
och partiskt stöd och gillande av andra människor. Nordin - Hultman (2004:169) redogör för att flera 
diskurser kan verka samtidigt. De sammanhang som subjektet förhåller sig till kan vara både 
gemensamma och egna och blir de som bestämmer vilka olika sätt som subjektet kan positionera sig 
mot och hur den också blir positionerad av andra. Detta menar Nordin- Hultman (2004:169 oftast sker 
utifrån ett normativt tänkande (Nordin- Hultman 2004:169). I ljuset av detta kan vi förstå att 
människor kan ha flera olika subjektspositioner. Tillexempel kan ett subjekt positionera sig som 
advokat på jobbet, för att sedan i bilen positioneras som bilförare, för att sedan vid promenaden hem 
från bilen vid övergångstället bli positionerad som fotgängare och så vidare. Hur den positionerar sig i 
ett visst sammanhang bör vi inom perspektivet förstå vara beroende av dess relation till de tillgängliga 
diskurserna. Winther Jørgensen & Phillips (2000:48) redogör för ett exempel hur individer försätts i 
fasta positioner av diskurser. ”Om ett barn säger mamma och kvinnan reagerar så har hon 
interpellerats1 med en särskild identitet - nämligen som mamma - till vilken hör särskilda 
förväntningar om hennes uppförande”.  

                                                        
1 I Winther Jørgensen & Phillips (2000:22) står följande i fotnoten: ”Betecknar den process varigenom språket konstruerar en social 

position för individen och därmed gör henne till ett ideologiskt subjekt”.  
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Jacques Lacan som utvecklade subjektteori och menade att idén om det sanna ”jaget” är en fiktion. 
Subjektet förstås utifrån perspektivet som en motor som ständigt försöker finna sig själv i diskurserna. 
Inom denna subjektteori går den parallellt med idéer om struktur och samhälle och enligt Winther 
Jørgensen & Phillips (2000:49) kan även subjektet förstås som en aldrig färdig struktur utan står i 
ständiga processer i försök att bli hel. I relation till detta skriver Winther Jørgensen & Phillips 
(2000:50) genom Lacan om identitet, som för honom handlar om att identifiera sig som något. Med 
detta ”något” åsyftades det på de subjektpositioner som individen ges möjlighet till genom 
diskurserna. Lacan talade om någonting som kallas för mästersignifikanter, som Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:50 refererar till inom diskursteoretiska termer går att förklaras som identitetens 
nodalpunkter. ”Man” är ett exempel på en sådan mästersignifikant där olika diskurser bidrar till det 
utrymme åt den flytande signifikanten ”man”.  

 

Det är när man på detta sätt låter sig representeras av en samling signifikanter med en nodalpunkt som centrum 
som man får en identitet. Identiteter är något man antar, tilldelas och förhandlar om i diskursiva processer, och 
därmed uppfattas identitet som något alltigenom socialt. (Winther Jørgensen & Phillips 2000:51) 

 

I ovanstående citat beskrivs representation som ett sätt att skapa identitet. Med representation kan vi 
inte förstå grupper som förutbestämda i det sociala, utan det är först när de uttrycks genom språket i 
ord som en grupp kan skapas. Winther Jørgensen & Phillips (2000:52) skriver att representation 
betyder ”att man genom en ställföreträdare kan vara närvarande även om man är fysiskt frånvarande”. 
”Det är först i det ögonblick som någon talar om eller till en grupp eller på en grupps vägnar som 
gruppen konstitueras” (Laclau 1993:289ff i Winther Jørgensen & Phillips 2000:53). I ljuset av detta 
utfaller gruppen bli en representation för en hel samhällsbild då den konstitueras i kontrast till andra.   

Winther Jørgensen & Phillips (2000:51) skriver att det inte är en lång väg att gå från identiteten ”man” 
till att göra en kollektiv identitet eller gruppbildning ”män”. Genom att skapa gruppbildningar 
reduceras möjligheter och när människor konstitueras som grupp synliggörs endast vissa relevanta 
identitetsmöjligheter och andra hamnar i skymundan. Utifrån detta sätt att förstå gruppbildning 
utesluts på så sätt dels ”den andre” i viket förhållande man identifierar sig till men också utesluts de 
differenser som finns i gruppen, och därmed alla de andra sätt som gruppen kunde bildats på. Enligt 
Winther Jørgensen & Phillips (2000:51) bör gruppbildning därmed förstås som politisk.  

Forskning, makt och politik 
Politik skall inom fältet för diskursteorin förstås som de sätt vi konstituerar det sociala efter särskilda 
sätt som i sin tur gör att andra möjliga utesluts. Utifrån detta sätt att tänka blir den sociala ordningen 
som råder i samhället möjlig att förstå som ett resultat av politiska processer (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:43). Hos Laclau & Mouffes har politiken en högt prioriterad roll i hur människor handlar 
och tänker (Winther Jørgensen & Phillips 2000:41). Börjesson och Palmblad (2007:7) pekar på 
inflytelserika myndigheter inom samhällsarenan såsom tillexempel Socialstyrelsen, Polisen och 
Skolverket som de menar blivit en stor vetenskaplig bransch. När forskare går in i ett projekt som 
riktar uppmärksamhet mot sociala problem utgår de från redan färdigt inringade kategoriseringar som 
formulerats av externa aktörer. Detta innebär att myndigheterna med diverse moraliska och politiska 
diskurser lämnas tolkningsföreträde utifrån detta perspektiv. Börjesson & Palmblad (2007:9) har enligt 
min mening en viktigt poäng i sammanhanget då de menar att forskningen blir underordnad de 
politiska och byråkratiska systemen som bestämmer vilka positioner och förutsättningar som läggs för 
forskningen. I linje med detta sätt att tänka diskuterar Dahlberg, Moss & Pence (2001:39) anspråk som 
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görs av framställningar, som de menar går att förstå som ett verktyg som skapar makt då de är med 
och konstruerar perspektiv på andra perspektivs bekostnad. Enligt författarna innebär detta sätt att 
tänka inte att språket utgör en representation av verkligheten utan anspråket om framställningen är den 
som utgör verkligheten. Med detta resonemang tänker jag att diskursanalytiska ansatser där studier av 
villkoren för olika bilder och artikulationer och de artikulationer som görs av verkligheten, framställda 
av aktörer som tillexempel Skolverket blir viktiga. Diskursanalyser kan öppna upp och synliggöra 
alternativa möjligheter att tolka och förstå verklighetsbilder som ökar förståelsegraden för företeelser 
som cirkulerar i samhället (Dahlberg, Moss & Pence (2001:39). Istället för att en verklighet beskrivs 
kan flera verkligheter konstrueras. Diskurserna inkluderar både kulturella och sociala fält då de genom 
människor aktiveras och växer fram (Börjesson & Palmblad 2007:12). 

Metoddiskussion 
Enligt Göran Ahrne & Kaj Svensson (2011:19,21) har valet av vetenskapliga metoder betydelser för 
vilket resultat som framträder i en studie. Ett samhälleligt fenomen kan beskrivas på en mängd olika 
sätt beroende på vilket vetenskapligt perspektiv som används. Olsson & Sörensson (2011:18) 
beskriver vikten av att vid varje forskningsproblem, ställa sig frågan om vilket perspektiv som bäst 
belyser problemet i fråga, utifrån en kvalitativ kontra kvantitativ ansats. Olsson & Sörensson 
(2001:18) beskriver detta som tillnärmelseperspektiv inom forskningen vilket Olsson & Sörensson 
menar står för skilda kunskapsperspektiv, något som även betonas av Ahrne & Svensson (2011:21) 
vilka poängterar frågeställningens formulering som avgörande för studiens trovärdighet. 
 
I mitt arbete med att identifiera vilka diskurser som träder fram i Skolverkets kartläggning och analys 
av insatser för att få män att vilja arbeta i förskolan, är fokus riktat mot hur ”sanningseffekter2” skapas, 
snarare än att försöka presentera någon sanningsbild för läsaren.  

Börjesson & Palmblad (2007:13,14) gör distinktioner av diskurser i små, respektive stora diskurser. 
Med stora diskurser åsyftar de sådana diskurser som förekommer i flera sammanhang och platser, inte 
bara inom en viss kategori. En stor diskurs skulle kunna vara jämställdhetsdiskursen, då den går att 
finna i flera sammanhang. Diskussioner om män i förskolan, feminism, könsmaktsordning, 
löneskillnader och jämställd föräldraförsäkring osv är flera exempel på sådana sammanhang där 
jämställdhetsdiskursen finns.  Börjesson & Palmblad (2007:14) gör en beskrivning av små diskurser 
med exemplet ”det skadliga föräldraskapet” där de menar att forskaren redan i förgrunden av struktur 
avgränsar diskursen. Visserligen går dessa diskurser i linje med flera sammanhang, men i detta fall 
görs avgränsningen redan i början av arbetet, vilket i denna studie är ”diskursen om män i förskolan”. 
Genom att göra en kategorisering som ovan nämnt, kan man också förstå hur kategoriseringen ”män i 
förskolan” görs till något aktivt som också i sammanhanget gör att en annan kategori utesluts som 
möjlig då det är avgränsat till ett specifikt område (Börjesson & Palmblad 2007:18). Börjesson & 
Palmblad (2007:18) menar att studier som karaktäriseras av stora diskurser där forskaren själv 
formerar sammanhang, att samhälls- och kulturkritiska studier har en betydelsefull roll för 
tolkningsramen. I min studie har empirin och det som träder fram i texten format de diskurser som jag 
identifierat om män i förskolan. Med diskursteorin som verktyg där metod och teori förstås som en 
helhet, blir konstruktionen av föreliggande studie där teoretiska teman används som öppningar för att 
skapa alternativa verklighetsbilder än den som Skolverket ger. Med detta sagt skulle jag vilja att denna 

                                                        
2 Franske filosofen Michael Foucault vars tankar haft en stor betydelse för diskursanalysens framväxt talade om diskursernas 

sanningseffekter. Dessa menade han skulle tolkas som ett redskap med diskursiva formeringar, som synliggör för vad som 
konstrueras som sant och som i sin tur resulterar i att den begränsar andra möjliga tankemönster än de som framställs som legitim 
inom socialiserade institutioner (Börjesson och Palmblad (2007:12). 



20 
 

studie förstås som ett tillägg till den analys som Skolverket konstruerat då jag tänker mig att den kan 
bidra till att bredda förståelsevillkoren för området. 

 

Forskningsmaterial och urval 

Skolverkets rapport Män i förskolan – kartläggning och analys av insatser omfattas av cirka 80 sidor 
och redogör för många olika vinklingar och tillhandahåller en bred kartläggning av diskursen om män 
i förskolan. Bland annat gör Skolverket olika ”ingångar” i diskussioner om män i förskolan, och visar 
att beroende på via vilka ingångar i diskussionerna som görs, blir förståelsen av diskussionerna 
annorlunda.  

Dessa ”ingångar” är till exempel olika sociala strukturer, individ/ subjekt och 
pedagogiska/pragmatiska ingångar.   

Vidare gör Skolverket jämförelser med andra länder och visar på statistik, pekar på åtgärder för 
rekrytering av män och presenterar tidigare erfarenheter av detta. Skolverket pekar också på tidigare 
forskning som gjorts över tid inom maskulinitetsforskningen och det jämställdhetspolitiska arbetet.  

När jag läst och analyserat Skolverkets rapport, har jag upplevt att resonemangen som Skolverket 
använt sig av för att beskriva män i förskolan, har varit sakliga och innehållsrika. Men, när jag 
bearbetade materialet och dekonstruerade olika utsagor kunde jag identifiera problem och 
konsekvenser i deras resonemang.  

Min ansats var från början att göra en diskursanalys av Skolverkets hela rapport, något som visade sig 
omöjligt då omfattningen för denna studie var begränsad. Under nästa rubrik, bearbetning av empiriskt 
material, redogör jag för på vilket sätt det var omöjligt.  

Bearbetning av empiriskt material 

 Jag tänker att Skolverkets (2012) rapport går att förstå som att den åsyftar till att bidra med kunskap 
om diskursen om män i förskolan, men då diskursanalysen söker efter kunskap om det som ”är” görs 
eller konstrueras (Börjesson & Palmblad (2007:50) har denna studie använt nodalpunkter för att få syn 
på diskursiva mönster i texten. Genom mina noggranna genomläsningar av Skolverkets rapport, 
upplevde jag att den kartläggning och analys som Skolverket gör, stundom blir komplex att ”reda ut”. 
Detta då sammanhangen flyter in i varandra och det finns således inga tydliga gränser mellan de olika 
ingångar och diskussioner som Skolverket för inom området. I och med detta hade jag i mitt arbete, 
svårt att göra kategoriseringar och teman. Jag gick igenom materialet och letade först efter 
återkommande tecken, vilka jag markerade och kodade i texten.  

Sedan gjorde jag en tankekarta för att dela in de centrala tecken jag hittat i olika grupper. Vid flera och  
mer noggranna läsningar i Skolverkets sammanfattning såg jag hur Skolverket identifierat vissa 
teman/kategorier som stämde väl överens med de teman och kategorier jag själv identifierat.  

I rapporten försökte jag därmed söka mönster utifrån de teman som Skolverket redan kartlagt, och jag 
upptäckte snart att när jag tillsammans med dekonstruktion som metod skulle bearbeta materialet, kom 
detta att bli ett allt för stort och omfattande arbete. Mot denna bakgrund valde jag därför i användandet 
av diskursteorin, att i mitt arbete rikta blicken mot det som Skolverket (2012) skrivit om i sin 
inledning, nämligen ”ingångarna”; social struktur och individ/subjekt där jag riktar fokus mot hur 
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språkliga/diskursiva praktiker skapas när Skolverket i sin rapport talar om män i förskolan.  

Studien skulle således kunnat ha utformats med ett vidare fokus än vad jag presenterar, men då jag 
som forskare haft vissa begränsningar att rätta mig efter, valde jag att göra denna avgränsning. Att det 
blev just dessa rubriker var att de skrevs av Skolverket i ordningsföljd i rapportens presentation, vilket 
skulle kunna förstås som att urvalet av dessa var slumpmässiga.  

Forskningsetik och reflexivitet  

Inom det poststrukturalistiska perspektivet som diskursteorin bygger på, förstås språk som handling 
och ingen position står frånkopplat det diskursiva. Detta innebär att resultatet av denna studie endast 
bör förstås som ett av många olika sätt att beskriva verkligheter på. Jag som forskare är medveten om 
att när jag bygger upp studien, påverkar hur vissa diskursiva mönster synliggörs och hur vissa inte 
synliggörs. Börjesson & Palmblad (2007:18) lyfter ett exempel på vad som sker när en forskare 
avgränsar sig till att studera ”diskursen om tonårsflickan” och menar att en sådan kategorisering 
utesluter andra diskursiva mönster. Detta sätt att tänka kring kategorier, har för mig varit betydelsefullt 
i processen och för mitt skrivande. Under studiens gång har det uppstått frågor för mig kring hur jag 
framställer och analyserar Skolverkets kartläggning av män i förskolan, samt vilken giltighet min 
analys får.  

I Vetenskapsrådets God forskningssed (2011:10) diskuteras forskningsetiska överväganden som 
handlar om att som forskare finna balans mellan olika intressen som alla är legitima. Vetenskapsrådet 
refererar till kunskap som ett sådant intresse då det åsyftar att bidra till individ och samhällsutveckling.  

Forskning menar Vetenskapsrådet (2011:12) har en viktig position i samhället vilket gör att den som 
bedriver forskning har en viss förväntan på sig. Detta menar vetenskapsrådet, medför ett särskilt 
ansvar för forskaren, och som forskare i denna studie har jag reflekterat över etiska frågor som gäller 
just hantverket forskning och forskarsamhället (2011:12).  

Då jag använder mig av diskursanalyser tänker jag mig att den text jag själv skrivit fram konstituerar 
alternativa sätt att förstå verklighetsbilder som produceras i vårt samhälle på, vilket jag tänker är ett 
komplement till Skolverkets rapport. Med det sagt tänker jag också att studien som komplement blir 
en angelägenhet för samhället och för medborgarna som ingår i det (Vetenskapsrådet 2011:12). Min 
studie kan därför förstås (liksom Skolverkets rapport) som en verklighetsproducerande praktik som 
avser att representera en verklighetsbild och som iscensätter diskursiva konsekvenser.  

Föreliggande studie kan inte förstås som oskyldig eller som en värdeneutral avspegling av världen då 
den har ett ansvar i den verklighetsproducerande praktiken.  

Diskursanalysens mål är inte att söka efter någon verklighet i framställningar, utan det är diskursen i 
sig som är föremålet för analysen Winther Jørgensen & Phillips (2000:28). Forskarrollen i avseendet 
har handlat om att arbeta med det som skrivits för att undersöka vilka mönster som går att finna i 
utsagorna snarare än att göra felsökningar av vad Skolverket skriver. Börjesson & Palmblad (2007:44) 
diskuterar diskursteorins vinster och förluster där en aspekt är att forskaren förhåller sig distanserad till 
sitt material. Enligt Malin Wreder (2007:44) kan forskare som använder sig av diskursteorin många 
gånger hålla med om det som framstår av tidigare forskning och det material som en arbetar med. Det 
är dock när man som forskare kopplar samman alla olika utsagor som nya teman och verkligheter kan 
träda fram och möjligheten att fånga upp det osynliga i det synliga blir möjlig.  
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Eftersom jag som forskare är en del av den kultur som jag undersöker, delar jag många av de 
beskrivningar som ligger i mitt material, men det är också detta som jag velat avslöja – nämligen dessa 
”självklarheter” som går att finna inom diskurser Winther Jørgensen & Phillips (2000:28). Som jag 
nämnt under rubriken metoddiskussion har min avsikt med detta arbete inte varit att visa på någon 
sanningsenligt bild, utan istället visar min studie bara ett av många sätt att förstå, analysera och tänka.  

Resultat och analys 
I introduktionen till denna studie, beskriver jag hur Skolverket i en rapport sammanställt 
kartläggningar och analyser för att öka antalet män i förskolan. Jag pekar på de stora satsningarna som 
regeringen gör inom jämställdhetspolitiken och lyfter fram Skolverkets rapport som en del av det 
uppdrag som Skolverket åtagit sig, vilket handlar om att motverka könsuppdelningar på 
arbetsmarknaden. Förskolan är ett av de prioriterade områden Regeringen har satsat på, och därför 
kommer jag i min redovisning av resultatet, synliggöra de diskurser som framträder i Skolverkets 
artikulation om jämställdhet inom förskolan, där inringandet av en kategori redan är utkristalliserad av 
Skolverket – nämligen männen. Männen som kategori utgör därför nodalpunkten som är det mest 
tillgängliga tecknet för det diskursiva sammanhanget. Vad gäller Skolverkets material som helhet, 
visar kartläggning och analys på en rad problem och teman som där djupare analyser skulle gå att 
göra.  
 
Nedan kommer jag redogöra gör de teman/problem som framträder i rapporten, för att sedan 
synliggöra de diskurser som träder fram i diskussionerna kring män i förskolan. 

Identifiering av teman/problem i rapporten 
 
Genom flera närläsningar av Skolverkets text, blir det tydligt att det pågår en diskursiv kamp mellan 
individ och samhälle vad gäller frågan om män i förskolan. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
ifrågasätts de strukturer och ordningar som existerar i samhället och hur de är formade. Skolverket 
(2012:2) skriver i sin sammanfattning att rapporten syftade till att synliggöra vilka åtgärder som gjorts 
i förskolor för att öka andelen män inom yrket. Vidare beskriver myndigheten att den också syftade till 
att peka ut goda exempel både inrikes och utrikes för de tillvägagångssätt som har visat sig vara 
resultatrika för rekryteringen av män både i arbetslivet och till förskollärarutbildningen. Under 
parollen ”fler män i förskolan” skriver Skolverket (2012:6) att flera rötter behövs tas i beaktande, när 
kopplingar görs till det eftersträvade jämställdhetsarbete som står som mål för samhället.  

I Skolverkets rapport (2012:2) pekas tre olika teman ut, där myndigheten själv formulerar argument 
som rapportförfattarna identifierat gällande köns- och arbetsfördelningar och som bygger på likhet 
eller särartstänkande gällande rekrytering av män. Det första temat handlar om argumenten kring 
jämställdhet. Det andra temat rör barns utveckling, där Skolverket artikulerar argument som handlar 
om att vuxna män skall agera förebilder för pojkar och deras identitetskonstruktioner. Slutligen det 
tredje temat, vilket handlar om mäns yrkespreferenser och deras förändringsbenägenhet. Skolverket 
framställer det här som att männen i högre grad bör anpassa sig för att följa arbetsmarknadens 
utveckling och behov. Detta argument, skriver Skolverket, startades redan under 1970-talet och är 
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fortfarande till dags dato ett starkt argument i debatten om vikten av att ha män i förskolan 
(Skolverket, 2012:2). Vidare uppmärksammar Skolverket att skillnader går att finna bland kommunala 
och enskilt drivna förskolor vad gäller andelen män, där de enskilt drivna förskolorna lyckats anställa 
fler män än de kommunala förskolorna. Vad gäller utbildade förskollärare visar sig skillnaden vara 
liten. Skolverket poängterar vidare att, trots att det genom åren har gjorts olika insatser för att öka 
andelen män i förskolan, visar sig att situationen i dag näst intill är oförändrad jämfört med tidigare 
(Skolverket:2012:2).  

 
När begrepp blir problematiska 

I rapportens inledning skriver Skolverket (2012:5) att de strävat efter att lägga fram övergripande 
teoretiska resonemang om mekanismer som är verksamma gällande diskussionerna om att jämna ut 
arbetsfördelningen mellan kvinnor och män. Skolverket skriver vidare att då det visat sig vara svårt att 
rekrytera män till yrken som har med omsorg och undervisning att göra, blir viktigt att använda sig av 
teoretiska verktyg för att hantera de olika perspektiv som träder fram i ett analysarbete. Dock saknas 
en redogörelse kring vilka teoretiska verktyg som Skolverket har valt att utgå från i sin framställning.  
 
I diskussionsdelen skriver Skolverket att de man försökt göra en teoretisk inramning i syfte att bredda 
och fördjupa förståelsen, och refererar till rapportförfattarnas genomläsning av ett flertal avhandlingar 
och rapporter som de man menar behandlats och legat till grund för rapporten. Ingenstans nämns dock 
vilken inramning som gjorts (Skolverket 2012:70). Däremot riktar Skolverket uppmärksamhet mot den 
poststrukturalistiska synen på individperspektivet under rubriken: ingång i frågeställningen via 
individ/subjektet – en syn som Skolverket beskriver som ”tämligen ensidig” (Skolverket 2012:24). 
Skolverket beskriver att perspektivet fokuserar på känslor och upplevelser som individer har, men att 
de strukturella förhållandena sällan tas i beaktande vad gäller abstrakta diskurser och sociala 
relationer. Skolverket beskriver det individuella perspektivet som att det går att ”antas att individer – 
reellt – interagerar med, formar, och formas av strukturer”. Individ och struktur förstås i 
sammanhanget som komplext och går inte att förstås som separerade, utan bör snarare ses som 
sammanflätade (Skolverket 2012:24). Skolverkets beskrivning ger sken av att det inte går att göra 
några distinktioner mellan individ och struktur och pekar på den komplexitet som uppstår i arbetet 
med att göra analyser vad gäller arbetet av hur diskussionen om män i förskolan förs.  
 
 

För analyser av den här aktuella frågan har det betytt att mäns förhållningssätt till arbete med barn mer eller mindre 
entydigt antagits handla om maskulin identitet, som antingen betraktas som strikt subjektiv eller en produkt av abstrakt 
diskurs. Hur Jag upplever Mig själv och hur Jag framträder i andras ögon är då det centrala. Individen kan dock antas ha 
en tydligare position som rationell aktör inom, men också gentemot, en objektiv struktur (social organisation, materiella 
villkor, kollektiva föreställningar). Individen låter sig inte formas blint av sin omedelbara sociala omgivning och 
konstruerar heller inte sin värld slumpmässigt. (Skolverket 2012:24) 
 

 
I poststrukturalistisk teoribildning talar man inte om män och kvinnor som existerande vid sidan av 
varandra utan betonar könsrelationer som centrala vilka man menar är allt annat än entydiga (Alvesson 
& Sköldberg 2011:424,425). Begreppet subjektpositioner används istället för individbegreppet för att 
sudda ut individers karaktärsdrag och bakomliggande orsaker till varför en individ är på ett visst sätt.  
 
Nedan kommer jag att redogöra för utsagor som pekar på att tecken som pojke, män, individ(er) i 
Skolverkets text används som om de vore liktydiga då de framställs i samma mening. Denna 
begreppssammanslagning av Skolverket, av individer och män, gör att det går att förstå det som att 
män och individer helt likställs med varandra i sin betydelsegivning. Med detta perspektiv skulle det 



24 
 

gå att förstå det som att Skolverket i sin framskrivning av rapporten praktiserar denna komplexitet som 
uppstår mellan individ och struktur, där de flyter samman och blir svåra att särskilja.  
 

Diskurser om individer, samhälle, struktur och ordningar  

Texten nedan pekar på att åtgärder för rekrytering av män till barnomsorgen ligger på flera plan 
samtidigt, men att förutsättningarna för att nå framgång grundar sig hos individen 
(Skolverket:2012:10). Det framträder tydligt i texten att individer påverkas av en mängd olika faktorer 
som formar dess sätt att tänka och handla.  
 

 
I samspelet med familj/nära omgivning utvecklas medvetenhet om könstillhörigheten och dess konsekvenser. Individen 
blir därmed inordnad i en genusordning. Vad det innebär kan variera. Familjen kan ha en stark eller svag genusregim3, 
som har fasta eller böjliga gränser och upprätthålls genom milda eller stränga sanktioner4. Är mamma arkitekt och pappa 
sjuksköterska ger det tillgång till ett annat utsnitt av världen än om mamma är förskollärare och pappa civilingenjör. En 
pojke reflekterar över innebörder och handlingsmöjligheter och kan välja olika sätt att markera, ta avstånd ifrån eller 
förhålla sig neutral till förväntningar på manlighet. (Skolverket:2012:11) 

 
 
I texten beskrivs omgivningen ha påverkanskraft på den enskilda individen gällande hur 
könsdefinieringar skapas. Individen beskrivs som ett objekt vilket explicit blir föremål för 
könstillhörighet där fasta eller böjliga gränser redan är bestämda utifrån vilka sanktioner som finns att 
tillgå i den interaktion som sker mellan familj och nära omgivning.  
 
Vidare beskrivs i utsagan föräldrars olika yrkespreferenser ha betydelse för hur en individs syn på 
världen blir. Utsagan gör ett försök att definiera hur en pojke (identitet) i en inre konversation med sig 
själv reflekterar över vad som är rätt och fel i relation till sitt kön. Pojken beskrivs ställd inför ett val, 
nämligen att antingen välja att upprätthålla förväntningarna som finns på manlighet genom att leva 
efter dem, eller ta avstånd från dem genom att på olika sätt markera detta för sin omgivning. I utsagan 
beskrivs individen först som ett objekt som står i fokus för innehållet, men som sedan i slutet byts ut 
till pojken som får något att reflektera över. Då män utgör nodalpunkten i texten, skulle man med hjälp 
av Mouffes & Laclaus begrepp element kunna tänka sig (Winther Jørgensen & Phillips 2000:34) att 
tecknet individ inte går att förstå som ett fixerat tecken. Individen framställs i utsagan först bli sitt kön 
genom att språkligt/diskursivt i texten delas in i en genusordning. Detta då Skolverket i sin artikulation 
producerar en könstillhörighet formulerad utifrån en beskriven genusordning genom dess 
framskrivning av hur det är att vara pojke och hur man som pojke reflekterar över olika fenomen. 
Utifrån texten skulle man även kunna tänka sig att Skolverket i sin utsaga försöker definiera pojkars 
handlingsalternativ som något som går att förstå som ett antingen/eller - perspektiv. Att agera utifrån 
de normativa föreställningar om rollen pojke/man eller välja att vara en pojke/man som markerar. Det 
finns inga färdiga förväntningar för hur en man eller en pojke som utför en markering skall förstås, 
utan är öppet för ”pojken” i Skolverkets text att själv hitta vägar. Tecknet pojke skulle man kunna 
förstå utgå från könsrollsteorier, där beskrivningen av en pojkes konflikter mellan de olika 
maskuliniteter som finns tillgängliga, är vad som i utsagan står i fokus (Connell 2008:53). 
 
Då man utifrån diskursteorin ser på språk som diskursiva praktiker kan man tänka att användningen av 
tecknet pojke i singular obestämd form får konsekvenser för hur texten tas mot av läsaren. Tecknet 
pojke iscensätter olika associationer och föreställningar i våra tankar, och får sitt karaktäristiska värde 
genom att särskilja sig från andra tecken. Tecknet pojke utifrån en ekvivalenskedja (nodalpunkten, 
                                                        
3 I rapporten står följande i fotnoten: ” Ett begrepp från Connell, 2003 som betecknar en ”lokal” genusordning”. 
4 I rapporten står följande i fotnoten: ” Se Thurén, (1996) för en begreppsapparat om variationer i genusordningars stryka och 

räckvidd”. 
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tillsammans med andra tecken som den omfattas av) skulle man kunna tänka sig tecknet flicka som 
motsats som ett möjligt tecken. I ljuset av detta blir betydelsegivningen i sammanhanget annorlunda 
om användningen av tecknet individ skulle formulerats stå för sig självt eller i relation till något annat 
tecken än den som Skolverket gör i utsagan. Connell (2008:57) beskriver i sin forskning av positioner 
inom könsroller, hur man kan rikta uppmärksamhet på relationer inom könsroller och se dem som 
komplementära. I ljuset av detta skulle betydelsebildningen i Skolverkets utsaga kanske bli annorlunda 
om individen även sattes i relation till flicka/kvinna. Att tala om subjektpositioner istället för individer 
skulle kunna resultera i ett annat utsnitt av världen än den som beskrivs i utsagan. När Skolverket 
använder tecknet ”pojke” skulle man kunna förstå det som att myndigheten är med och internaliserar 
(köns)rollen och på så sätt medverkar till att den allmänna könsordningen reproduceras.  
 

 
Förutsättningarna för att rekrytera män till undervisning och omsorg om yngre barn formas, ur individperspektivet, 
under alla skeden i livet genom de erfarenheter som de yttre omständigheterna/strukturerna erbjuder, de bearbetningar 
individen gör och de handlingar och föreställningar som detta leder fram till. (Skolverket 2012:10) 

 

Då Skolverket är en myndighet som går att förstå som politisk, är den med och förklarar för ”män” 
(som grupp), å deras vägnar hur verkligheten för män är. Detta resulterar i att gruppen även 
reproduceras genom språket som en verklighetsbild som träder fram vid läsningen av texten. I utsagan 
beskrivs förutsättningarna för rekrytering av män i förskolan grundad på individens tidigare 
erfarenheter. Med begreppet subjektivitet kan vi förstå Skolverkets tal om individens tidigare 
erfarenheter som en beskrivning av hur en persons erfarenheter har skapats genom de praktiker och 
diskurser som den mött och haft tillträde till. De yttre omständigheterna och strukturerna, skriver 
Skolverket (2012:10), har inverkan på individen, vilket blir de förutsättningar som individen använder 
för att skapa sig föreställningar om världen. Utifrån dessa föreställningar skapas det 
handlingsutrymme som individen använder och lever utefter i vardagen. Skolverkets framskrivning 
där (köns)roller används i kartläggningen, skulle kunna förstås som en yttre omständighet som 
påverkar sociala handlingar (refererar till rapporten). Ett annat exempel på omgivningar som påverkar 
individen ges också i texten: 

I senare skeden kommer förskola och skola, fritidsaktiviteter och kompisgäng. En del av dessa sammanhang har pojken 
till att börja med inte kunnat påverka. De fanns innan han kom dit och har sina fysiska och sociala ramar och 
ordningar. I förskolan får han exempelvis lära sig att en pojke ska vara stark och att en ”typisk” pojke är rätt besvärlig. 
(Hellman 2010 i Skolverket 2012:11) 

 
 
I texten beskrivs platser och andra sammanhang som sådana som redan har förutbestämda ordningar 
och ramar som pojke(n) – utan att välja – får finna sig i när han börjar på institutioner som skola och 
förskola. Detta går att tolka i linje med historiematerialismen som i sin beskrivning av samhället 
använder begreppen bas och överbyggnad. Överbyggnaden står för bland annat institutioner som skola 
och förskola och har en stor makt vad gäller betydelseproduktion i samhället. Överbyggnader är på så 
sätt produktionsapparater och ägare av det kapitalistiska samhället vilket gör att de går att förstå som 
att de har makt över de strukturer som görs i samhället. Utifrån ett historiematerialistiskt perspektiv 
finns arbetare som ingår i dessa produktionsapparater men som bara är ägare av sin arbetskraft 
(Winther Jørgensen & Phillips (2000:38). I ljuset av detta, skulle man utifrån konstruktionen av kön, 
kunna dra paralleller till Skolverkets utsaga ovan, vilken lyfter fram bland annat skolan/förskolan som 
att den redan har ”färdiga” ramar ordnade för dem som deltar. Om vi vidare tänker oss att arbetarna, 
som Winther Jørgensen & Phillips (2000:38) skriver om, som de individer som börjar i 
skolan/förskolan skulle man kunna förstå ovanstående utsaga som att individer/pojkar beskrivs stå i en 
underordnad klass i relation till skolan/förskolan, där möjligheten för individer/pojkar att ifrågasätta 
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dessa strukturer och sociala ordningar inte ges i första taget. Detta för att individer/pojkars 
medvetande beskrivs som styrda av institutionerna som lär pojkarna saker och ting. 
 
Genusperspektivet hjälper oss att förstå hur sociala och kulturella skillnader mellan kvinnors och mäns 
beteenden och roller uppmärksammas. I detta sammanhang pekar utsagan på att institutionerna har ett 
stort ansvar vad gäller hur kön görs i samhället. Till exempel formuleras resonemanget om pojken och 
hur denne lär sig att en pojke skall vara stark genom att bara fysiskt närvara i vissa miljöer. Pojkar får 
alltså lära sig följa det allmängiltiga iscensättandet av vad som förväntas vara bundet till deras eget 
kön. Det går att dra paralleller till hur normskapande görs, om man tänker sig att institutionerna 
besitter makt och är medkonstruktörer för upprätthållandet av normerna som finns ”ordnade” i 
samhället, eller i de överbyggnader som är en del utav samhället.  
 
Jag tolkar det som att individdiskursen i texten genomgående ges en stark innebörd, där 
individdiskursen agerar som en flytande signifikant. Detta då tecknet individ kan tillskrivas olika 
innebörder beroende på vilka andra element som står i relation till tecknet.  
 

 

Individer låter sig inte formas blint av sin omedelbara sociala omgivning och konstruerar heller inte sin värld 
slumpmässigt…//…Den man som funderar över sitt utbildning- och yrkesval kommer alltså att göra detta inom, 
och i relation till, en genusstruktur med synlig och, i vissa avseenden, starkt könsbunden arbetsfördelning. Denna 
arbetsfördelning, exempelvis att mycket få män arbetar med yngre barn, är ett objektivt konkret faktum för 
individen och inte bara en abstrakt diskurs. I andra avseenden är det däremot inte alls självklart att uppfatta 
arbetsfördelningen som entydigt könsbunden, exempelvis tar nog de flesta pappor ett visst mått av aktivt ansvar 
för omvårdnaden om egna barn. (Skolverket 2012:24,25) 

 

Individer framställs i rapporten som oförmögna att påverka sina möjligheter att bli tillskrivna en 
(köns)roll då dessa strukturer står i en sådan nära relation till individen att de inte går att särskilja dem. 
Individer gör strukturer och strukturer gör individer, och på så sätt blir det problematiskt för individer 
att själva kunna påverka.  

Kartläggningen som Skolverket gör visar försök att tala om roller som styrda av bestämda situationer 
vilka en individ står inför, men då Skolverket skiftar mellan att använda begreppet individ och pojke 
hamnar de i görandet av kön då detta är det ”inlärda” och ”vanligaste” sättet att tala om människor på. 
Trots försöken att distansera sig från en människosyn som grundar sig på ett biologiskt och 
deterministiskt perspektiv, går det att skönja detta i Skolverkets utsaga. Det är som om tecknet ”män”, 
vilket är ett karaktäristiskt sätt att beskriva en (köns) roll på, i detta sammanhang utgör diskursen för 
rapporten men också utgör ett bestämt sätt att förstå, tala om och beskriva världen (Winther Jørgensen 
& Phillips 2000:7).  

Detta resulterar i att det inte går att tänka sig något annat än (köns)roller, även om medvetenheten om 
andra alternativ finns. Framskrivningen blir på så sätt ett ”både och perspektiv”, men som får 
konsekvenser för mottagaren av texten då språket i sig utgör en diskurs (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:15). Då man inom poststrukturalistiskt perspektiv ser den konkreta användningen av språket som 
iscensättande av strukturer, skulle man kunna tänka sig att Skolverkets rapport, som ju är en 
skrifthandling, har haft möjligheten till att reproducera strukturer. Då Skolverket är en myndighet som 
sitter på stor makt vad gäller tolkningsföreträde i samhället, gällande identifieringar av sociala 
problem (Börjesson & Palmblad 2007:7), kan man tänka sig att Skolverket med sitt språk kunde ha 
valt andra sätt att skriva (fram) ”sanningen” om män i förskolan, vilket kanske skulle ge och 
möjliggöra förändring av de normativa föreställningarna av (köns)roller. 
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Diskursen om jämställdhet  

Skolverket (2012:4) lyfter fram jämställdhet i jämställdhetsarbetet som en viktig kärna för den 
långsiktiga betydelsen, där ett av huvudargumenten bottnar i att göra förskolans verksamhet attraktiv 
som arbetsplats för män. Skolverket poängterar i sammanhanget att de metoder som man väljer i 
jämställdhetsarbetet inte får ske på de kvinnliga förskollärarnas bekostnad. Vidare skriver Skolverket 
att det är önskvärt med män i förskolan, men att detta inte betyder att yrket dramatiskt kommer att 
förändras. I ljuset av Skolverkets ovanstående resonemang, där uppmärksamhet riktas på yrket och 
förändringar, är det inte självklart att den långsiktiga betydelsen av ett mer jämställt samhälle blir till 
för att fler män arbetar i förskolan. Skolverket (2012:4) beskriver att yrket behöver betona 
professionalitet, där ett antagande om könsneutralitet finns, och fokus riktas mot det pedagogiska 
innehållet som blir mer konstruktivt för jämställdhetsarbetet. Det pedagogiska innehållet blir, i stället 
för diskussionerna om den nödvändiga manligheten och de manliga erfarenheterna, grund för 
praktiken.  

Ett problemområde som Skolverket (2012:4) har identifierat, är att förskolläraryrket förlorar sin 
attraktionskraft för män då misstankar om pedofila böjelser ibland väcks. Skolverket beskriver vidare 
hur manliga yrkesutövare stundom får, eller själva ålägger sig restriktioner i vardagsarbetet med barn, 
då rädslan för att män i verksamheten skall bli misstänkliggjorda är så pass stark. Detta beskriver 
Skolverket som ett dilemma i rekryteringen av män till förskolläraryrket då det är kränkande med 
restriktioner och att lika villkor för alla inom yrket borde gälla, oavsett kön. Med detta resonemang 
menar Skolverket för att en avmystifiering av maskulinitet är högaktuellt i diskussionen kring att göra 
jämställdhetsarbetet jämställt.   

 

Diskursen om arbetsfördelning 

Arbetsfördelning mellan könen i Skolverkets rapport visar sig vara ett tema i det som Skolverket 
(2012:8) identifierat som centralt för jämställdhetsarbetet i samhället. Inom diskursen om 
arbetsfördelning önskas fler män till undervisning, vård och omsorg. Samtidigt lyfter Skolverket upp 
hur kvinnors arbete inom det naturvetenskapliga området under en tid har varit en mer synlig debatt än 
den om män i omsorgsyrken. Skolverket skriver också: 

 

Ofta antas att kvinnorna är mer beredda att ändra och vidga sina domäner, medan män är mer rigida i fasthållande 
av yrkespreferenser. Detta förefaller vara delvis sant. Kvinnor har ökat sin andel inom ett stort antal, tidigare 
mansdominerande, yrken som kräver akademisk utbildning och i närmaste tagit över en del tidigare manliga 
yrkesfunktioner inom framförallt offentlig sektor. (Skolverket 2012:8)  

 

I stycket ovan beskrivs ideala förväntningar mellan stereotypa drag för män och kvinnor särskiljas. 
Kvinnorna beskrivs vara mer böjliga i sitt sätt att vara, då de av Skolverket beskrivs mer villiga att 
överskrida sina kvinnliga domäner, medan männen framställs mer oböjliga. I utsagan ovan handlar det 
om yrkespreferenser, det vill säga arbetsutvecklingen och de behov som ansetts finnas i samhället från 
1950-talet och framåt. Vidare artikuleras kvinnorna ha ökat i antal inom ett flertal yrkeskategorier, 
yrken som krävt akademisk utbildning, och som Skolverket skriver har kvinnorna även ”tagit över” en 
del tidigare manliga yrkesfunktioner, särskilt inom den offentliga sektorn. Under 1800-talet hade inte 
kvinnorna rätt att delta i de akademiska sammanhangen (Connell 2008:52) och i ljuset av detta skulle 
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man kunna tänka sig att det inte bör vara särskilt iögonfallande att andelen kvinnor har ökat inom 
yrkeskategorier som kräver högre utbildning. Detta, då kvinnor nu i högre utsträckning i jämförelse 
med tidigare har likvärdiga förutsättningar till utbildning.  

Vad är det då som Skolverket definierar som olika yrkesfunktioner? Med genusglasögonen skulle vi 
kunna tänka oss att yrkesfunktioner pekar ut könsskillnader, då funktionerna är det som styr 
yrkespreferenserna. ”Manliga” yrkesfunktioner stärks genom att Skolverket erkänner vissa av dem i 
sin framskrivning. Att kvinnorna ”tagit över” vissa yrkesfunktioner framträder i denna analys som att 
kvinnorna inte får erkännande för de yrkesfunktioner som kvinnorna nu blivit en del av, då de inte ges 
plats till att bli positionerade som jämlika utan snarare artikuleras kvinnorna som de har intagit en 
högre maktposition. I Skolverkets beskrivning ges inga glimtar av jämlikhet utan i stället framträder 
kamper på olika nivåer mellan samhället och individer. När Skolverket (2012) intar positionen som 
kan ses som männens perspektiv, hamnar i vad Lenz Taguchi (2004:105) beskriver som att de 
omedvetet lokaliserar sig utifrån den diskurs som har mest makt eller störst legitimitet. Utifrån denna 
syn kan Skolverkets artikulering förstås som att den beskrivning som görs är ett resultat av det utsnitt 
som Skolverket haft tillgång till, nämligen det som finns inom ramen för diskursen om män.  

Om vi försöker förstå Skolverkets artikulation med hjälp av det diskursteoretiska begreppet 
subjektpositionering där tecknet kvinna byts ut mot subjekt, blir subjektets relation till tidigare nämnda 
”tagit över” hängande i luften. Sätter vi orden (”tagit över”) i relation till kvinna får dock orden 
betydelsebindning – nämligen att kvinnorna är de som uppmärksammats mest och att de artikuleras i 
en maktposition över en del manliga yrkesfunktioner. Byts tecknet kvinna som ”tagit över” 
yrkesfunktioner, ut mot tecknet man som ”tagit över” yrkesfunktioner, så skulle det gå att tänka sig att 
detta skulle få konsekvenser för Skolverkets artikulation. 
I ljuset av ovanstående resonemang ter det sig i Skolverkets text som att förutsättningar för lika villkor 
för alla inte ges plats för individer/subjekt då könstillhörigheten genom Skolverkets artikulationer talas 
om på olika sätt. Skolverket i denna utsaga beskriver kvinnan som ”tagit över” på det här sättet: 

 

Bilden av att kvinnor starkt ändrats sitt utbildnings- och yrkesval och ”tagit över” den högre utbildningen stämmer 
alltså delvis, men inte helt utan reservationer. Framförallt handlar det om ett område, det stora teknikområdet. 
Eftersom kvinnor ökat sin andel i flera prestigeutbildningar och huvuddelen av männen nu finns inom en av dessa 
utbildningar måste en slutsats bli att män väljer ett smalare område än tidigare. (Skolverket 2012:14)  

 

Observera att Skolverket i denna utsaga gör citationstecken på orden ”tagit över” vilket jag tolkar som 
att Skolverket i sin framskrivning vill lyfta fram dessa tecken (ord) som något särskilt. Det skulle 
också kunna förstås som att man använder citationstecken för att markera uppmärksamhet vid att de 
återigen använder orden för att lägga en större vikt vid dem. Citationstecknen kanske används av 
Skolverket för att markera det ovanliga med att kvinnorna faktiskt tagit över eller så skulle det kunna 
tolkas som att en ironisk underton finns i sammanhanget. Genom att rapportförfattarna vid sin första 
användning inte gör citationstecknen vid dessa ord får det följden att frågetecken skapas i 
sammanhanget. Eftersom Skolverket är inkonsekvent i användandet av citationstecken, blir 
mottagandet av texten flytande. Det uppstår därför en osäkerhet för läsaren var i texten en 
betydelsebindning skall skapas för att förstå den verklighet som Skolverket åsyftar i sin framställning. 
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Diskursen om utbildning och yrkesval 

I diskursen om utbildning och yrkesval lyfter Skolverket (2012:15) fram traditionellt manliga yrken, 
där bland annat arbeten som byggnadsarbetare och lastbilschaufförer nämns. Dessa två skall vara 
bland de trettio vanligaste yrkena i Sverige, men inom dessa yrken skall kvinnorna enligt Skolverkets 
formulering ha ”gjort inbrott” (Skolverkets formulering) i mycket liten utsträckning. Vidare i 
resonemanget skriver myndigheten att bilden av att kvinnor väljer yrken som anses som mansyrken i 
bredare bemärkelser än vad män väljer yrken som anses kvinnliga. De poängterar också att detta inte 
bör förstås som ett entydigt anseende, utan diskursen som de talar om är riktat mot de yrken som 
kräver högre utbildning (Skolverket 2012:15).  

 
Förändringar av vad som är kvinno- respektive mansyrken sker, men det handlar om en viss 
omstrukturering än om eliminering av en könsbunden arbetsfördelning. Denna arbetsfördelning är för den 
enskilda individen en yttre, ”objektiv struktur” och en del av konkret erfarenhet för var och en av oss 
eftersom det vi faktiskt ser omkring oss är att män och kvinnor utför olika arbetsuppgifter. Det är därmed 
också rimligt, på statistisk grund, att vi förväntar oss att en kvinna har andra kompetenser än en man. 
(Skolverket 2012:15,16) 

 

I sin utsaga gör Skolverket ett uttalande om att synen på arbetsfördelning står i ett föränderligt skede, 
men att det som det talas om i ovanstående utsaga, är en viss omstrukturering gällande könsbundna 
arbetsfördelningar. I tidigare utsaga har jag lyft fram Skolverkets fokus kring individen och dess 
inverkan på omgivning och struktur, vilket ovanstående utsaga återigen centrerar. Denna gång genom 
att beskriva den enskilda individens ”objektiva struktur” där individens perspektiv kommer till uttryck 
genom dess erfarenheter av hur det ser ut omkring oss. Med det sagt, skulle man kunna förstå 
Skolverkets utsaga ovan som att det är med omgivningens ”ögon” individerna tillbringar sin vardag 
med de förväntningar som individerna besitter med gällande könsmönster och könsordningar, då de 
finns, och är tillgängliga för människan i alla de sammanhang som den verkar i. Enligt Skolverket 
(2012:16) finns även exempel att tillgå som visar hur flera individer avviker från dominerande 
mönster, men som de menar inte når till att bli ett erkänt tillåtande. Skolverket lyfter också den 
officiella jämställdhetspolicyn som många olika aktörer i samhället arbetar med i strävan för en 
förändring. Resonemanget tolkar jag Skolverket går att förstå som ett resultat av dessa individers sätt 
att vara på som inte blivit accepterade av samhället överlag.  

 

Genusordningen för arbete som vi ser omkring oss motarbetas av staten, men också av andra som arbetar för 
jämställdhet. Dess legitimitet är därmed ifrågasatt. Människors reflektioner över vilka val de har möjligheten att 
göra borde därför inte behöva vara inlåsta i könsspecifika mönster. Det finns framlyfta exempel på otraditionella 
val som dessutom ges ett särskilt värde och i vissa sammanhang hör mäns val av kvinnodominerande yrken hit. 
Kanske skulle det kunna hävdas att det på strukturell nivå finns en tydlig kamp mellan på kön grundad 
arbetsfördelning och arbete som könsneutralt. (Skolverket 2012:16)  

 

I utsagan visar myndigheten hur den sociala ordningen står i kamp med den politiska/statliga. I 
utsagan använder Skolverket tecknet vi i sin argumentation. I sammanhanget blir en viktig fråga att 
ställa om vi:et får legitimitet när Skolverket i samhället positioneras som en myndighet som ingår 
inom det politiska fältet? Slår man upp tecknet ”stat” på Wikipedia (2014-05-08) står det att: ”Stat (av 
lat. status, ställning, fast ordning) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta 
reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över 
ett givet geografiskt område”. På Skolverkets hemsida kan man läsa att ”Skolverket är en statlig 
myndighet och arbetar åt Utbildningsdepartementet.” (Skolverket 2014-05-08). Utifrån dessa 
beskrivningar skulle man kunna tänka sig att Skolverket sitter på en maktposition i samhället, och 
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använder sig av den sociala ordningen i sin framställning av sociala problem för att kunna skapa makt, 
då de i sammanhanget är med och konstruerar perspektiv på andras perspektivs bekostnad. Språket blir 
i sammanhanget inte det som utgör representationen av verkligheten utan anspråket om 
framställningen är det som här står i fokus (Dahlberg, Moss & Pence 2001:39). Kritiken som lyfts mot 
staten, skulle man därför även kunna förstå som att myndigheten riktar kritik mot sig själv då 
rapportförfattarna genom språket erkänner att strukturerna inte riktigt står i riktningen för det led där 
jämställdhet blir möjlig. Vidare skriver de att människors val inte borde styras av könsspecifika 
mönster, men detta blir i ljuset av resonemanget en svårare uppgift för människan då valet som 
människan gör utgår från det som hon lärt sig utifrån de strukturer och diskursiva möjligheter som 
finns tillgängliga.  

En kort historisk tillbakablick görs av Skolverket (2012:13) i relation till frågan om arbetsfördelningen 
som grundar sig på kön där man beskriver att ekonomins starka utveckling i efterkrigstidens Sverige 
resulterade i ett ökat behov av arbetare. En tid efter detta beskrivs det ha kommit en våg där bland 
annat industrin skall ha gjort många män arbetslösa, och som gjorde att samhället fick upp ögonen för 
att särskilt män skulle behöva förändra sina yrkespreferenser (Skolverket 2012:13). Utifrån denna 
beskrivning har diskussionerna i frågan om mäns yrkespreferenser kommit att handla om 
genusordning där makt-/ statusdimension växt fram som en mer framträdande del.  

 
Samhällets yrkesstruktur har inte bara en horisontell genusordning, det vill säga att kvinnor och män är sysselsatta 
med olika uppgifter och verksamheter, utan är också hierarkisk genom att sådant som män gör bedöms som 
viktigare och mera värdefullt än det som hör ihop med kvinnor. Arbetsfördelningen mellan könen, som en del av 
genusordningen, handlar därmed om vad kvinnor och män gör eller bör göra, men i samma mån också det värde, 
ekonomiskt och socialt, som tillskrivs olika yrken och funktioner (Skolverket 2012:14). 

 

I tidigare utsagor har tecknet strukturer använts som ett moment i relation till individen och dess 
påverkan för dess tillblivande. I denna utsaga talas det om yrkesstrukturer vilket ger tecknet en ny 
betydelse. Identiteten av tecknet ändras från att handla om, enligt min uppfattning, en generell struktur 
som syftar på samhället i stort, till (att tala om) en specifik struktur som handlar om yrken. 
Yrkesstrukturer kopplas traditionellt samman med genusordningar och tal om kvinnor och män för att 
göra en poäng av att arbetsfördelningen ser olika ut beroende på kön där vissa yrken anses stå i en 
högre position än andra. Skolverket (2012) lyfter fram att det i talet om arbetsfördelning inte bara 
syftar på de förväntningar om vad (köns)rollerna gör eller förväntningarna om vad de bör göra, utan 
att det också handlar om betydelsen av ekonomi och sociala företeelser där värdet av dessa är vad som 
egentligen står i fokus. Yrkesroller och kanske även funktionsroller skulle man kunna tänka sig utifrån 
Connells (2008:58) beskrivning av rollteori vara allmänt logiskt vag. Detta då samma term roll kan 
appliceras på många olika fenomen som exempelvis ett yrke, en hobby eller ett genus vilket enligt 
Connell (2008:58) gör att definitionen av tecknet roll skapar inkonsekvenser för analyserna av det 
sociala livet. I sammanhanget görs förutbestämningarna, nämligen kvinnan och mannen, som 
komplementära i framskrivningen då båda nämns och inte enbart ett av könen. Om man utgår från 
Connells (2008:58) teori som utgår från att könen är komplementära, nedtonar man meningen av 
social orättvisa och social makt vilket i sammanhanget i så fall gör att beskrivningen tappar sin 
betydelsebildning. Vidare skriver Skolverket (2012) 

 
Särskiljandet är i sig viktigt, men utgör också motivering av en rang- eller maktordning. Strukturell 
arbetsfördelning mellan kvinnor och män handlar om mer subtila förhållanden, än vad det är man gör på dagarna 
och får lön för. Arbetets genusordning blir för individen ett uttryck för vem man i grunden är och konkretiserar 
och legitimerar samhällelig struktur, ordning och begripligheter. (Skolverket 2012:14) 
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Talet om att få männen att välja förskolläraryrket  

Skolverket (2012:16) skriver om att arbetsfördelningar handlar om kulturellt betingade uppfattningar 
och diskurser. Uppfattningarnas bakgrund har att göra med det som har visat sig för individer och de 
kollektiva ”tankekonstruktionerna” ligger därmed till grund för de individuella slutsatser som blir till. 
Detta skulle gå att förstås i linje med begreppet hegemoni som beskriver organiseringar av samtycke 
som i sammanhanget går att förstå är med och frambringar människors medvetande (Winther 
Jørgensen & Phillips (2000:38). I ljuset av detta skulle jag vilja problematisera framställningen av män 
i förskolan kopplat till pedofildebatten, där jag anser att en allvarlig risk blir till i sammanhanget. Detta 
då jag anser att ihopkoppling av tecknet ”män” med tecknet ”pedofil” kan få konsekvenser som kan 
tänkas resultera i en begränsning av männens rörelsemöjligheter inom yrket. Lacan i Winther 
Jørgensen & Phillips (2000:49) talar om identitet som handlar om att identifiera sig som något. Med 
detta ”något” menade Lacan de subjektpositioner som individen får möjlighet till genom diskurserna. 
Inom diskursen om män i förskolan skulle man kunna tänka sig att tecknet ”män”, som går att förstå 
som en kollektiv identitet, reducerar möjligheter för andra identiteter än den som skapas när de 
kopplas samman med tecknet ”pedofil”. Laclau menar att en hel samhällsbild följer med då gruppen 
konstitueras i kontrast med andra, i samma stund som en grupp representeras (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:53). Skolverket redogör i sin rapport för en intervju som myndigheten gjort med en 
förskolechef som själv har en bakgrund som förskollärare. I diskussionen om svårigheterna med att 
rekrytera flera män till förskolan för en jämnare könsfördelning nämner han bland annat 
pedofilidebatten. 

Han menar att pedofildebatten kan vara en bidragande orsak till att män inte söker sig till förskolan. Dessutom 
lyfter han att ett yrke som kräver en lång utbildning och sedan ändå inte resulterar i hög lön inte är så lockande i 
konkurrens med arbeten inom exempelvis industrin, som inte kräver någon utbildning, men ändå har en 
ingångslön som är lika hög eller högre än förskollärarens. (Skolverket 2012:14) 

I denna utsaga beskrivs debatten ha konsekvenser för rekryteringen. Den ”verklighet” som beskrivs i 
talet om män i förskolan, där en ingång handlar om föreställningar om män i förskolan som potentiella 
pedofiler, är en faktor som påverkar männens yrkesval.  

Diskussion  
Mitt syfte med studien var att studera och kritiskt granska Skolverkets kartläggning och analys av 
insatser för att få in fler män i förskolan. Då studien bygger på diskursanalys som teori och metod vill 
jag påminna läsaren om att sociala handlingar (språkligt/diskursiva) får sin betydelse för andra 
handlingar. Utifrån detta perspektiv skulle man kunna förstå Skolverkets rapport som ett socialt rum 
där förhandling pågår. Denna föreliggande studie skulle man därför kunna tänka sig vara en del av 
detta sociala rum som kommit att bli en del i förhandlingen men som kommer med andra perspektiv 
för att bredda förståelsen av den ”verklighetsbild” som skapas kring diskursen om män i förskolan.  
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Skolverket konstituerar ”verkligheten”  

Diskussionerna som förs av utredningen Män och jämställdhet SOU (2014:6) visar att föreställningar 
om manlighet kan begränsa mäns livschanser och roller. Den strävan som ligger på regeringsnivå mot 
att män och kvinnor skall ha samma makt att forma samhället och sina liv, pekar denna studie på inte 
blir möjlig, då män och kvinnor ännu reproduceras vara sitt kön genom sociala handlingar som 
exempelvis den skriftliga rapport som Skolverket har producerat. Skolverkets rapport skulle kunna 
förstås som att myndigheten gör ett försök till att identifiera det förtryck som männen utsatts för i vårt 
rollsystem. Detta då de av regeringen anses ha hamnat i skymundan i debatten kring jämställdhet. 
Inflytelserika myndigheter som Skolverket har enligt Börjesson och Palmblad (2007:9) lämnats 
tolkningsföreträde i samhället, och som utsagorna visar kan det som framträder i texten, som 
exempelvis att ett tecken som individ fixeras till ett visst kön, få diskursiva konsekvenser för 
betydelsebildningen. Artikulationerna som Skolverket gör i sin rapport har tolkningsföreträde och kan 
därmed förstås konstituera det sociala. Detta innebär att Skolverket upprätthåller den sociala ordningen 
som råder i samhället när de riktar uppmärksamhet mot ett socialt problem, som till exempel 
beskrivningar av män i förskolan. Anspråket i framställningen, som i det här fallet utgår från kategorin 
män, utgör därför ”verkligheten”. Detta i sin tur resulterar i politiska processer som ligger till grund 
för hur debatten förs vidare (Dahlberg, Moss & Pence 2001:39).  

I jämställdhetsdiskursen i Skolverkets rapport står män i fokus. Detta sätt att beskriva det 
förändringsarbete som man strävar efter blir således det aktiva i hur vi skapar potentiella sociala 
förändringar, vilket får diskursiva konsekvenser, då vår betydelsebildning står i beroende till vår 
diskursiva förståelse (Winther Jørgensen & Phillips 2007:15). Nordberg (2005:9) skriver om det ideala 
maskulinitetskonceptet som något ingen man helt fullt ut kan följa. Men då det finns där, blir det det 
som starkt dominerar och som gör att föreställningar om kön legitimeras. Att Skolverket (2012) som är 
en myndighet väljer att gå in och ”förklara” männen (som grupp) och deras situation, gör att vi med 
diskursteorin kan förstå att Skolverket är med och reproducerar den ”verklighet” som visar sig för oss.  

Ett flertal av de utsagor som synliggörs i mitt resultat och den analys som jag har gjort pekar på att 
individens erfarenheter skapar dess verklighetsuppfattning. Alla möten som individerna har med sin 
omgivning påverkar deras sätt att se på världen. Utifrån detta resonemang ter det sig självklart att när 
jag som individ exempelvis läser någonting, påverkas jag på något sätt.  

Skolverket interpellerar männen i sin rapport då de använder ett betydelseladdat tecken som 
adresserar en specifik grupp människor (Eidevald & Lenz  Taguchi 2011:28). Då ordet män bär på 
särskilda föreställningar och värderingar får de när de talas om, också konsekvenser. Eidevald & Lenz 
Taguchi (2011:28) menar att hur, och i vilken kontext någonting sägs, får konsekvenser för hur 
betydelsen kommer att gestaltas. Med detta sagt skulle man kunna tänka sig att i diskussioner om män 
i förskolan tillsammans med diskussionen om pedofili gör att män blir interpellerade som pedofiler 
vilket  gör att männen som grupp blir “nedsmutsade” som potentiella gärningsmän. Den 
språkligt/diskursiva förståelsen som träder fram är att män blir pedofiler, då det är på detta sätt de 
iscensätts av Skolverket (2012) genom språkligt/diskursiva beskrivningar i diskussioner om män i 
förskolan.  

Connell (2008:52) skriver att könsskillnader inte skulle ha någon betydelse om vi inte vore kulturellt 
betingade. Med detta sagt tänker jag mig att när könsskillnader aktivt fortsätter att stå i fokus för 
diskussionerna om jämställdhet blir möjligheten att tänka annorlunda näst intill omöjlig. Om kulturen 
förstås bära våra föreställningar är det endast genom de sociala processerna som vi kan förändra dem. 
Detta innebär att vi behöver iscensätta nya förväntningar på rollerna vilket kan ta sin start egentligen 
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när som helst i de miljöer som individer ingår i. Förskolan som jämställdhetspolitisk arena framstår 
som en förväntad plats att börja ett förändringsarbete där man förespråkar genuspedagogik. Utifrån 
studiens resultat visar sig alla miljöer ha påverkanskraft på den enskilda individen, vilket gör att alla 
aktörer som verkar inom samhällets strukturer och ordningar blir viktiga. I ett förändringsarbete där 
strävan är att öka jämställdhet på långsikt, skulle man därför kunna förstå alla i ett samhälle bära på 
ansvar för att förändring skall kunna komma till stånd. Laclau & Mouffes diskursteori styrker även 
detta, då de menar att överbyggnader är det som utgör sig vara de aktiva produktionsapparaterna för 
vår betydelsebildning (Winther Jørgensen & Phillips (2000:38). Massmedia, familj och skola är några 
exempel som Skolverket nämner påverkar individens uppfattningar om världen. Med Laclau & 
Mouffes diskursteori kan vi se hur sociala omgivningar är konstituerade av högre ordningar, som 
besitter makt i samhället. Skolverket blir i ljuset av detta resonemang en viktig agent, något 
myndigheten själv aldrig lyfter fram i sin rapport. Att Skolverket identifierar sociala ”problem” har 
således resulterat i att de också själva reproducerar den bild de vill motverka, och gör denna legitim 
för hela samhällsbilden.  

Reproduktion av könsroller och förväntningar 

Sabuni talar om vikten av förebilder där hon pekar på flickors och pojkars rätt att se att de kan bli 
precis vad de vill (Allehanda– Ordet fritt och debatt (2012-12-17). I Sabunis sätt att uttrycka sig 
framställs könsmönster och könsrelationer som viktiga förutsättningar för individer att kunna formas 
till vad de vill. Sabuni riktar uppmärksamheten på förskola/skola vilka får uppmaningen att prioritera 
killarna när praoelever skall komma ut och testa på arbetslivet. Resonemanget lutar sig mot ett av de 
argument som ofta förs fram i den offentliga debatten – att män borde kvoteras in till förskolan. 
Männen hamnar således i rampljuset i debatten (Eidevald 2009:33). Argumentet bygger på att skapa 
en annan typ av könsrollsuppfattning än den som råder, men som tidigare forskning visar inte räcker 
för att göra skillnad för jämställdheten. Nordberg (2003 refererad till i Eidevald 2009:35) synliggör 
hur en diskursiv kamp pågår mellan könsstereotypa föreställningar om kön, där män skall verka för 
(köns)rollen att vara manlig, samtidigt som de förväntas bryta upp (köns)rollerna genom att verka för 
en motsatt roll eller en annan typ av roll för att inte stärka manlighetens stereotypa ansikte. 
Traditionella könsmönster är det som regeringen förväntas motarbeta. Men när argument som 
exempelvis de könsrollsteoretiska Sabuni använder sig av, suddas möjligheterna för en sådan 
förändring ut, då det i talet om män i förskolan skapas en motsättning mellan viljan att tillintetgöra 
könsrollerna och att fortsätta tala om dem. Enligt Connell (2008:58) är rollmetaforen inte funktionell 
att användas på genusrelationer. Detta för att könsrollsteorin är en handling i sig, vilket innebär att 
iscensättningen av rollen kopplas till en struktur vilket fixeras av biologiska skillnader. Utifrån ett 
poststrukturellt perspektiv där man inte drar gränser mellan statiska binära oppositioner såsom kön blir 
Sabunis tal, där flickors och pojkars rätt till manliga förebilder språkligt/diskursivt görs till huvudsak, 
inte välgrundat för resonemangen om män i förskolan kopplat till jämställdhet.  

Då män utgör nodalpunkten i Skolverkets rapport kan vi se hur olika positioner diskuteras i texten 
utifrån vissa föreställningar om de roller som presenteras. Exempel på föreställningar som visar sig i 
Skolverkets rapport är önskan om män som förebilder för andra män och för pojkar och flickor, män 
som behöver ändra sina yrkespreferenser för att tillgodose samhällets behov, mäns betydelse för att 
ökad jämställdhet, män som behöver komma till insikt om värdet av jämställdhet och till sist män som 
interpellerats som pedofiler i förskolan. Av föreställningarna att döma skulle man kunna ställa sig 
frågan på vilka sätt dessa skulle kunna uppmuntra ”männen” till förändring när en rad beskrivningar 
om dem (som grupp) görs på dessa sätt. I mitt resultat diskuterar jag hur kulturellt betingade 
uppfattningar och diskurser påverkar kollektivets tankekonstruktioner (hegemoni) (Winther Jørgensen 
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& Phillips (2000:38). Tecknet pedofil i Skolverket text konstitueras till att få ett kön. Jag tänker att 
pedofili är en position men i Skolverkets framskrivning kopplas tecknet ihop med (köns)rollen man, 
vilket gör att tecknet får ett kön, ett manligt sådant. Hur kommer det sig att en pedofildebatt blir 
aktuell när diskussioner förs om just män i förskolan? Utifrån diskursteorin skulle man kunna tänka 
sig att de sociala handlingarna skapas genom språket och får sin betydelse för andra handlingar. Detta 
tänker jag kan låta provokativt och väldigt förenklat, men jag vill problematisera tankegången då 
studien ändå har sin grund i maskulinitetsforskning där begränsningar som könsrollsteorier står 
centralt. Utifrån diskursteorin förstås språket som diskursiva praktiker och om man då tänker sig varje 
tecken som moment i ett system där tecknets innebörd fastläggs av dess relation till andra skulle man 
utifrån tecknet män och förskola väcka associationer och föreställningar hos många människor. Laclau 
& Mouffes menar att inga objektiva lagar finns att dela in samhället i, då sociala grupperingar är ett 
resultat av politiska diskursiva processer (Winther Jørgensen & Phillips (2000:39). Dessa teckens 
betydelsegivning fortsätter att reproduceras då myndigheter, massmedia, familjer och många andra 
fortsätter att sammanfläta dem med sina givna associationer. Om vi tänker tillbaka på det exempel som 
(Winther Jørgensen & Phillips (2000:16) gör - hur tecknet/ordet ”hund” inte har ett givet förhållande 
med det djur som refereras till när benämningen av hund görs, och drar en parallell med tecknet 
”pedofil”, vilka konventioner skulle man då kunna tänka sig att kollektivet lärt sig? Om jag utgår från 
mig själv och mina konventioner till ordet väcks hos mig främst av negativa känslor och ilska, och 
bilden jag får framför mig är en man. I massmediernas rapportering förekommer ofta nyheter om 
pedofili och i händelser som beskrivs där, har ofta en man huvudrollen. Utifrån Laclau & Mouffes 
diskursteori blir mitt sätt att tänka en konsekvens av denna påverkan från de produktionsapparater som 
finns i samhället. Med detta sagt blir ”männen” i förskolan (som grupp) i Skolverkets rapport 
synliggjorda som pedofiler, även om detta inte varit deras intention, vilket jag tänker också gör 
någonting med viljan att bli förskollärare (som man). 

 

Förskolan och (köns)överskridande val 

Eidevald & Lenz Taguchi (2011:19) identifierar i en diskussion kring pedagogers tal om genus- och 
jämställdhetspedagogik hur fokus ofta hamnar på hur pedagoger genom sitt tal och förhållningssätt 
tror sig kunna förändra något – inte minst barnen. I talet om förändringar skulle man kunna förstå 
resonemanget i likhet med Sabunis tal bygga på teorier om könsmönster – eller genusidentiteter som 
fokus. I sammanhanget blir barnen objekt för förändringsarbetet, istället för som Eidevald och Lenz 
Taguchi (2011:19) med stöd från flera nyare forskningsrön menar, att barnen skulle kunna vara lika 
delaktiga i ett genuspedagogiskt arbete som de vuxna om utrymme och möjlighet skulle ges för dem. 
Utifrån de analyser som Eidevald & Lenz Taguchi (2011) gör utifrån pedagogernas tal och 
föreställningar om det genuspedagogiska arbetet så ter sig språkbruket i sammanhanget vara det som 
anses vara den mest centrala strategin, vilket går helt i linje med den diskursiva förståelsen om att 
kön/genus är en språklig/diskursiv konstruktion (Winther Jørgensen & Phillips (2000:18).  

Könsöverskridande val är någonting som Eidevald och Lenz Taguchi (2011:28) lyfter fram som 
någonting pedagoger strävar efter i jämställdhetsarbetet. Om vi stannar vid tecknet 
”könsöverskridande” skulle man kunna förstå det som en konsekvens av görandet av kön. När tecknet 
kön sätts samman med tecknet överskridande produceras ett erkännande av att det handlar om 
oppositionspar, vilket också går att förstå som ett tydligt exempel på hur man genom språket 
reproducerar könspolariseringar. Uppdraget som Skolverkets rapport bygger på handlar om att 
motverka traditionella könsuppdelningar på arbetsmarknaden. I linje med detta kan vi samtidigt se hur 
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man i sociala praktiker som förskolan arbetar med exempelvis könsöverskridande förhållningssätt för 
att förändra barnen till någon form av könsneutralitet, vilket i sammanhanget också blir 
motsägelsefullt om vi skulle tänka på subjektpositioner istället för individer eller kön. 
Könsöverskridande handlar om att peka ut kön. Detta, för att sedan kunna arbeta för att könen skall 
”våga” gå över de ramar som finns uppställda för dem utifrån det språkligt/diskursiva kön som de 
anses tillhöra. Könsrollsteorier är i Skolverkets rapport centrala för talet om män i förskolan. Connell 
(2008:57) analyserar positioner och rollsystem genom att identifiera de begränsande effekter som 
rollen får på självet. Könsrollen förstås här som en position – vilket också gör det möjligt att tänka att 
andra tänkbara positioner finns tillgängliga när det talas om förtyck i ett rollsystem. Frågan är bara när 
någon tänker börja gå utanför de vanliga sätten att beskriva roller och prova de andra möjliga?  

Eidevald & Lenz Taguchi (2011:31) skriver att barn som ingår i sammanhang med förskolor som 
arbetar med genuspedagogik där man talar om könsneutrala och könsöverskridande val, inte erbjuds 
”nya eller andra genus-eller könsidentiteter”. Istället används de två könsdikotomierna som de enda 
alternativen vilket leder till synsättet att alla barn skall göra samma saker. I ljuset av detta menar 
Eidevald & Lenz Taguchi(2011:31) att kollektivism blir något eftersträvansvärt, medan individuella 
val framstår som något som önskas då barn väljer lagom mycket otraditionellt. Kollektivet hamnar i en 
överordnad position i relation till individen, vilket jag tänker går i linje med den kamp mellan 
samhälle och individ som Skolverket i sin rapport identifierar.  

 

Antaganden som beskrivs av olika (köns)roller 

I utredningen Män och jämställdhet SOU (2014:6:52) diskuteras hur männen i sin strävan att nå 
jämställdhet behöver kliva över ”höga trösklar” för att närma sig jämställdhet. I sammanhanget nämns 
bland annat omsorgsuppgifter och dagligt ansvar av barn som exempel för det görande, som de kan 
delta i för att hjälpa jämställdheten på traven. I utsagan blir sysslorna centrala för vad som förväntas av 
männen som kan bidra till att öka jämställdheten. Det språkliga/diskursiva blir i sammanhanget snävt i 
den mening att den iscensättning av arbetsuppgifter som männen förväntas göra endast fokuseras på 
det som i ett genusperspektiv skulle förstås vara kvinnodominerade göranden.  

I Skolverkets rapport (2012:8) identifieras arbetsfördelningen mellan könen som ett centralt tema i 
jämställdhetsarbetet. Mitt resultat visar att när kvinnor träder in på mansdominerade yrken beskrivs 
detta som att de tagit över, vilket enligt min mening i jämförelse med hur männen beskrivs inom 
diskursen visar på kontraster i hur man talar om de olika könen. Utifrån Laclau & Mouffes 
diskursteori skulle man kunna tänka sig att uttryck som de ovan nämnda exemplifierar hur 
myndigheter konstituerar maktförhållanden mellan olika könsroller. I relation till målet att kvinnor och 
män skall ges samma makt att forma samhället och sina egna liv hamnar denna tankegång i konflikt 
med diskussionen om hur lika villkor för individers subjektskapande ska gälla. Detta då studiens 
resultat visar att de olika könsrollernas inträde ”i den andres” kön inte blir omtalade på lika villkor.  

 

Subjektpositioner eller kön? 

Lenz Taguchi (2004:105) skriver att det finns en risk när man intar en viss position, att omedvetna 
lokaliseringar utifrån den diskurs som har mest makt blir den som får störst legitimitet. Utifrån detta 
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sätt att tänka skulle man kunna förstå att myndigheternas val av att inta en position där männen (som 
grupp) står i fokus, upprätthåller synen på män som överordnade kvinnor.  

 I Skolverkets rapport är det tydligt hur uppmärksamhet riktas mot den diskursiva kamp som står 
mellan individ och samhälle. I olika resonemang  behandlar Skolverket begreppet individ som ett 
objekt som blir föremål för sin könstillhörighet. Individens erfarenheter och det som den mött i sitt liv 
påverkar individens verklighetsuppfattning och världsbild. Könet beskrivs som något som är av stor 
vikt vid individers subjektsskapande. Skolverket (2012:11) pekar på hur individer ställs inför val. Då 
mannen/pojken utgör nodalpunkten i rapporten är det särskilt utifrån positionen man/pojke analyserna 
utgår från. De gör en beskrivning av hur pojken ställs inför valet som jag tidigare identifierat som ett 
antingen/eller-perspektiv. Valet är att leva efter de förväntningar som finns i samhället, där begränsade 
och färdiga mallar på hur man skall vara som pojke finns att tillgå, eller ta avstånd ifrån, markera och 
agera på ett eget individuellt sätt. Könsrollsidén som bygger på den bildning som legitimerar biologisk 
determinism står än idag stark – något som orsakar Eidevald & Lenz Taguchis (2011:31) resonemang 
där barn i jämställdhetens namn tvingas göra samma saker istället för att erbjudas nya genuspositioner. 
Detta för att idén utgår från att individers (köns)roller förstås som ett varande snarare än ett görande. 
Den kollektiva synen står stark och påverkar konstant individen vilket också är en förklaring till varför 
det deterministiska synsättet lever kvar.  

I Skolverkets rapport lyfter man fram poststrukturalismens sätt att se på individer och menar att denna 
syn ofta kan vara ”tämligen ensidigt”. De menar att fokus oftast hamnar på känslor och upplevelser, 
och att strukturella förhållanden sällan tas med i analyser gällande abstrakta diskurser och sociala 
relationer. Enligt Skolverket (2012:24) har tidigare analyser inom området män i förskolan handlat om 
maskulin identitet där framställningen varit subjektiv eller en produkt av en abstrakt diskurs. De 
redogör för hur dessa tidigare studier intar ett ”Hur jag upplever mig själv perspektiv”, vilket, som jag 
ser det, skapar en idealistisk verklighetsuppfattning där förnuft och helhetsperspektiv är en självklar 
del av individens bildning. Detta sätt att tänka kring det som Skolverket formulerar som ett ”tämligen 
ensidigt” perspektiv kan vara den typ av beaktande som är viktigt för jämställdhetsrapporters strävan 
att skapa nya eller andra genuskonstruktioner. Jag tänker på kampen som i studien identifierats stå 
mellan individen och samhället. Individen uttrycks ha möjligheten till ”fria” val, men slås ständigt av 
samhället som är begränsad av en hegemonisk diskurs.  

 

Resultatdiskussion och slutsats 
Studiens syfte var att studera och kritiskt granska Skolverkets kartläggning och analys av insatser för 
att få in fler män i förskolan. Rapportens rubriksättning talar om för oss vad som är centralt i rapporten 
och den visar också vad intentionen med rapporten är. I min introduktion och tidigare forskning 
redogör jag för vissa av de diskursiva praktiker som finns i diskursen om män i förskolan. En av de 
mest talande orsakerna till att rapporten kom att bli efterfrågad, handlar om att regeringen vill ha en 
jämställd arbetsmarknad och att den vill motverka könsuppdelningar. Utifrån tankegången om att 
motverka könsuppdelningar visar den granskning som jag gjort att detta inte blir möjligt när 
myndigheter som Skolverket beskriver ”verkligheten” så som den visar sig för dem. Skolverket, 
genom sin makt som myndighet, har stora möjligheter till inflytande i samhället. Jag menar att 
Skolverket genom sin rapport reproducerar dikotomier av kön, då myndigheten genom sitt språkbruk 
talar i könsrollsteorier. Enligt Skolverket skapas (köns)roller av en individs erfarenheter. Medvetenhet 
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ter sig utifrån tidigare forskning vara en viktig aspekt i förändringsarbetet, och om vi ser den kunskap 
som lyfts fram från förskolans arena, är språkbruket också en betydelsefull strategi i detta arbete. 

Inom poststrukturalismens teoribildning talar man om den språkliga vändning som gjort upp med 
biologisk determinism och som visar att alternativ kring hur man kan tänka och tala om individer och 
kön finns. Kön/genus skulle inte ha betydelse om vi inte vore kulturellt betingade och då kultur och 
föreställningar går att förstå som nära sammanflätade utifrån vår sociala förståelse visar mitt resultat 
på att det endast går att frångå vanföreställningar genom att iscensätta nya.  

I de diskursiva praktiker där talet om män i förskolan står i fokus visar studiens resultat att 
förväntningar föreligger på förskolan som jämställdhetspolitisk arena. Spår av vissa svårigheter går att 
se i det förändringsarbete som förskolan tagit som uppdrag. I diskursen om jämställdhet talas det om 
könsöverskridanden, vilket jag menar också är ett sätt att reproducera kön i förskolans verksamhet då 
könen i sig anses vara komplementära. Mitt resultat visar att då tecknet män sätts i relation till 
förskolan skapar detta fler hinder än möjligheter i att fånga mäns intresse för förskolläraryrket. Detta 
då dessa tecken i den offentliga debatten riktas till positionen av att vara pedofil, vilket inte gör yrket 
attraktivt. Män beskrivs av Skolverket som en grupp, vilket blir problematiskt då man inom 
diskursteori anser att det är först när man i tal presenterar en grupp som den skapas (Laclau 1993:289ff 
i Winther Jørgensen & Phillips 2000:53). När Skolverket går in och representerar männen blir frågan 
vilken önskan männen själva har. Männens subjektiva vilja representeras inte i Skolverkets rapport, 
utan det är regeringens vilja som kommer till uttryck och som får gehör, vilket får diskursiva 
konsekvenser för vår verklighetsbild. 

Slutsatsen som denna studie kommer fram till är att statens roll som agent i jämställdhetsarbetet blir 
problematisk då den genom sina analyser av genus och könsrollsproblematiker själva reproducerar 
dessa stereotypa gruppidentiteter. Vidare stävjar Skolverket individuell agens då myndigheten talar om 
männen som grupp och således tar sig friheten att företräda denna grupps vilja framför att låta multipla 
individuella röster själva söka efter och hitta sin plats i detta arbete. Rapporter som Skolverkets 
behövs, men de måste också kritiskt granskas utifrån premissen att de är en produktionsapparat högt 
upp i samhällets maktstrukturer och således har stort inflytande och ett stort ansvar. I Skolverkets 
rapport läggs stort ansvar för jämställdhetsarbetet på externa aktörer som förskolan och de så kallade 
”männen”, men lite fokus på hur de själva kan komma att reproducera könsstereotypa bilder. Min 
slutsats är att uppdraget att uppnå ett jämställt samhälle aldrig kan läggas på enskilda aktörer, utan 
snarare att vi alla delar på ansvaret att medverka i skapandet av nya genusidentiteter. 

 

Vidare forskning 
Studiens utgångspunkt bekräftar språkbrukets stora betydelse som ett verktyg i jämställdhetsarbetet för 
att motverka traditionella könsroller. Då diskurser har en central verkan för hur vi skapar oss 
föreställningar och verklighetsuppfattningar skulle kanske en studie som utgår från subjektpositioner 
möjliggöra en bättre social förståelse där nya iscensättningar synliggörs utöver de som är i fokus idag. 
Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka individuella röster för att lyssna in hur 
människorna själva söker efter alternativa lösningar i det jämställdhetspolitiska arbetet. En annan 
forskning som skulle vara intressant i opposition till Skolverkets kartläggning och analys av män i 
förskolan, kunde vara att undersöka kvinnors betydelse i förskolan eller hur kvinnor i förskolan 
upplever jämställdhetsarbetet där männen ställs i fokus.  
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