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Abstrakt 

Med utgångspunkt i en fältstudie som genomförts i grundskolans årskurs nio studeras 

elevernas dokumentärfilmer om mänskliga rättigheter, som visuell kultur och 

representationer av hur de ser på normer och genus. Syftet med studien är att ge ett 

bidrag till förståelsen av hur eleverna representerar sin syn på genusdiskursen, i 

samband med skapandet av elevernas dokumentärfilmer. Filmerna kan analyseras ur ett 

etnografiskt perspektiv, som vägletts av ett intresse för elevernas uppfattningar och 

tankar om fenomen i omvärlden.  Jag intresserar mig för om det sker eventuella 

perspektivbyten när eleverna får andra åskådarperspektiv på sina filmer. Samtidigt har 

jag haft för avsikt att identifiera hinder och möjligheter för att utmana och gå bortom 

dominerande diskurser om kön. Det handlar också om att låta eleverna vara 

medforskare och göra deras röster hörda samt bidra till elevernas egna digitala 

artefakter, berättandekultur och kunskapande. Studiens forskningsfråga är: Vilka 

genusperspektiv blir synliga i elevernas samtal om egna dokumentärfilmer? 

Undersökningen har en socialkonstruktionistisk teoretisk ram, där eleverna ses som 

kunskapande aktörer och medaktörer till genusdiskursen. Det empiriska materialet 

analyseras utifrån metoder inom diskursanalys som en variant av bild och textanalys. 

Resultatet av denna studie har medfört att jag har fått en förståelse för hur viktiga 

estetiska ämnen är i skolan för att lyfta normargumentet genom estetiska 

uttrycksformer. Jag har funnit att detta medför egen initiativförmåga, kreativitet och 

kritisk reflektion hos eleverna. Eleverna i studien har själva kommit med lösningar på 

hur man ska komma till rätta med jämlikhetsdiskursen i skolan. Sammanfattningsvis 

lever traditionella normer kvar i skolans kontext, trots den omfattande forskning som 

finns på området. 

Nyckelord: Socialkonstruktion, Normalisering, Berättande, Genus, Bildpedagogik, 

Diskursanalys. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 
 

Undersökningen tar avstamp utifrån mina erfarenheter som bildlärare på gymnasiet, 

grundskolan, bildpedagog inom förskolan med inriktning mot Reggio Emilia filosofin, 

samt min kandidatuppsats vid Konstfack där jag undersökte Lego som visuell kultur.
1
 

Engagemanget för genus har funnits sedan min tid vid bildlärarutbildningen vid Umeå 

universitet där jag skrev utifrån ett etnografiskt och feministiskt perspektiv om hur det 

är att vara kvinna och konstnär i Namibia. Min undersökning utgick från min tid som 

utbytesstudent inom Linnaeus-Palmeprogrammet år 2003.
2
  

Kandidatuppsatsen med titeln Legolådan, är en etnografisk undersökning om elevers 

skapande med Lego utifrån ett genusperspektiv. Denna synliggjorde att det behövs en 

reflektion och medvetande kring genusdiskursen för att förändra de äldre traditionerna 

som lever kvar inom skolans kontext. Syftet med studien var också att ge ett bidrag till 

elevernas egen berättarkultur och kunskapande. Kandidatuppsatsen resulterade till 

denna fortsatta undersökning om genus inom grundskolan där jag vill låta eleverna vara 

medforskare. I dagens samhälle har vi ett kommersiellt genomslag av rörliga bilder både 

inom film och på webben. Möjligheten att skapa video har utvecklats till något som 

många klarar av idag. I samband med detta blir det också intressant och viktigt att förstå 

vilka normer som införlivas och existerar inom skolans kontext och elevernas egen 

produktion. Normer kan beskrivas som accepterade beteenden i exempelvis sociala 

sammanhang. I denna studie vill jag fokusera på de samhälleliga normer som berör 

genus, hur elevernas syn på normer utifrån ett skol- och samhällsperspektiv blir synliga 

i deras arbete.  Därför tyckte jag att det passade bra att starta upp i samband med det 

projekt som Amnesty International anordnar varje år, för gymnasieelever utifrån temat 

mänskliga rättigheter. Det är också intressant att få en förståelse för vad eleverna lär sig 

om normer genom att reflektera och berätta om sina dokumentärfilmer. Genom att 

                                                           
1
 Linda Lattik Ekvall, Legolådan ur ett genus och socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

2
 Linnaeus-Palmeprogrammet är ett utbytesprogram för lärare och studenter. Programmet är 

administrerat av: Internaional programme office for education och finansierat av: SIDA. 
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förhålla sig kritiskt och använda elevernas dokumentärfilmer som utgångspunkt för 

analys skulle man kunna öppna upp för ett mer reflekterande förhållningssätt kring olika 

traditionella könsmönster. Jag kommer att använda mig av Raewyn Conells teori som 

ger analysverktyg för genusstudier. 

1.2 Bakgrund 
 

 I stödmaterial för sex- och samlevnadsfrågor inom grundskolan (2014) beskrivs att: 

De normer som finns kring kön, könsmönster, sexualitet och relationer i 

samhället reproduceras ofta i de fasta och rörliga bilder som människan ser 

dagligen. Inom bildämnet ska eleverna ges möjlighet att förstå bildspråket 

som ofta används i bildframställning och själva kunna föra fram budskap i 

bilder. Genom att granska normstrukturer kan eleverna lära sig att analysera 

den informationsström de möter och även reflektera kring hur de själva 

reproducerar könsmönster i sin bildframställning.
3
  

 

Hösten 2011 trädde den nya läroplanen i kraft.
4
 I undersökningen om Lego och genus 

2013/2014 fanns inga förslag för lärare kring arbetet med sex och samlevnad i 

bildämnet. Text om värdegrunden har utvecklats på skolverket och blev senast granskad 

2014.
5
 Denna kan vara ett bra verktyg för att synliggöra de traditionella könsmönster 

som fortfarande finns kvar i skolans kontext, och den ger även lärare inom de så kallade 

estetiska ämnena en möjlighet att låta eleverna reflektera kring normstrukturer. Jag och 

musikläraren vid skolan jag arbetar i började upptäcka att det var tydliga traditionella 

könsmönster i klassen och diskussioner uppstod mellan tjejer och killar. Musikläraren 

berättade för mig att det hade blivit en stor diskussion kring en av vinnarfilmerna från 

filmfestivalen i Göteborg, som vi visat för eleverna. Filmen vi visade handlade om 

kvinnors utsatthet och heter ”Din historia”.
6
 Bland annat kom det fram att killarna var 

fysiska mot tjejerna i klassen på ett sätt som de inte tyckte var okej. Vid ett senare 

tillfälle under min bildlektion hade eleverna valt tema för sina dokumentärfilmer och en 

grupp tjejer bestämde sig för att behandla ämnet kvinnors rättigheter. De hade hittat en 

sida på webben, ett diskussionsforum om kvinnors utsatthet. En av tjejerna läste högt 

                                                           
3
 Stödmaterial sex och samlevnad i bild: http://www.skolverket.se 

4
 Ibid., Skolverket. 

5
 Ibid., Skolverket. 

6
 http://www.angelaget.nu/sv/dokumentarfilmfestivalen/om-festivalen/vinnarfilmer-2014. 
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för mig om en tjej som blev kallad ”slampa” för att andra ansåg att hon var med många 

killar. En av killarna i klassen sa då: ”Ja, om en tjej är med många killar kan hon inte bli 

behandlad som en prinsessa.” Vid andra tillfällen har det också kommit fram att killar 

blir utsatta på liknande sätt. Dessa händelser har gjort att jag har förstått att vi skulle 

behöva diskutera normer mer i klassen, för att få mer förståelse och tolerans mellan 

eleverna. Det kan även vara tänkvärt att ta upp makt genom att använda rörlig bild, då 

budskapet i film kan överföras till människors egen identitet och normer.  

1.2.2 Genus eller kön 

Skillnaden mellan begreppen kön och genus, kan förenklat beskrivas som att kön är den 

biologiska skillnaden mellan kvinnor och män. Medan genus är den sociala skillnaden 

mellan kvinnor och män.
7
 I den moderna feministiska diskursen används genus istället 

för kön för att beteckna socialt kön. 

1.2.3 Dokumentärfilm på temat ”Angeläget” 

 I min kandidatuppsats fokuserade jag på jämlikhetsdiskurser och detta väckte mitt 

intresse att utforska detta område vidare. Jag har inspirerats av Terrie Warren, som jag 

opponerade på i kandidatuppsatsen, där hon utgår från en filmfestival i Göteborg, en 

festival på temat ”angeläget” som Amnesty årligen arrangerar som behandlar mänskliga 

rättigheter. Projektet vänder sig i första hand till gymnasieelever och går ut på att 

producera max åtta minuters dokumentärfilm. Jag har utforskat detta område vidare 

utifrån genusperspektivet. Eftersom Skolverket menar att undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att få erfarenhet av visuell kultur, i form av bland annat film, ansåg 

jag att filmprojektet skulle passa bra även på grundskolan, och fick därför i samförstånd 

med filmfestivalens arrangörer delta. Vi startade upp lektionen med en provokation
8
, 

där vi visade olika vinnarfilmer från festivalen. Dessa diskuterade vi sedan utifrån 

elevernas upplevelser, vilket bland annat kom att handla om normer.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att få ökad förståelse för hur eleverna representerar sin syn 

på genusdiskursen. Detta vill jag undersöka dels genom de dokumentärfilmer eleverna 

producerar inom ramen för projektet, och dels genom hur de berättar om genus under 

                                                           
7
 www.genus.se. 

8
 Här kopplas centralt innehåll i läroplanen samman med ämnessidan. Här ger läraren en fördjupad 

beskrivning av genomförandet samt sammanfattar utvärderingen av arbetsområdet/temat. Provokation: 

(uppstart, kontaktpunkt) Ett pedagogiskt verktyg, som startar upp ett ämnesområde. 
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arbetet i klassrummet. Genom att använda mig av temat mänskliga rättigheter önskar 

jag att få tillgång till elevernas syn på genus. 

1.4 Frågeställning 
Studiens forskningsfråga är: Vilka genusperspektiv framträder i elevernas samtal om 

egna dokumentärfilmer?  

1.5 Empiri 
I denna fältstudie används etnografiska metoder varför studien kan betecknas som 

induktiv, eftersom jag som undersökare följer upptäckandets väg.
9
 Hänsyn tas till 

elevernas omvärld, erfarenheter, kommunikation och bilder. Det empiriska materialet 

består av skärmavbilder från elevernas dokumentärfilmer, som eleverna filmat i skolans 

och samhällets miljö, samt intervjuer i grupp, med utgångspunkt i bilder som eleverna 

själva valt ut. 

1.6 Urval och avgränsning 
Det empiriska materialet samlades in under vintern och våren 2014/2015 på en friskola 

där jag är anställd. Eleverna som varit mest intresserade av filmprojektet valde att 

fortsätta sina dokumentärfilmer under vårterminen. Både killar och tjejer i årskurs nio 

ingår i studien. Jag har valt att intervjua alla elever i grupp, för att alla ska känna sig 

delaktiga. Sedan görs ett urval av intervjuerna, utifrån undersökningens ändamål. 

Genomförandet av studien har planerats utifrån elevernas schema, där bildämnet utifrån 

timplanen har 60 minuter i veckan. För eleverna har detta medfört självständig 

verksamhet utanför skolan, vilket har varit svårt för en del elever. 

 1.6.1 Etiskt förhållningssätt  

Denna studie präglas av ett vetenskapligt synsätt som är i linje med de fyra 

grundläggande etiska riktlinjerna, vilka är: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
10

 Eleverna är informerade om forskningens 

syfte, eleverna har själva fått bestämma över sin medverkan och de är 15 år. Eleverna 

kommer inte nämnas vid namn och kan inte identifieras på bild (utom de informanter 

som har godkänt att bilderna finns med) och insamlat material om enskilda personer 

kommer endast användas i forskningens syfte.  

                                                           
9
 Kullberg, Birgitta (1996/2004) Etnografi i klassrummet(2:9) Lund: Studentlitteratur s.54. 

10
 Forsknings etiska principer: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 
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1.7 Metod och tillvägagångsätt 
Genomförandet av undersökningen gjordes först i form av informella och-formella 

samtal med elever i årskurs 9, där frågor kring deras tolkningar ingick. I samtalet med 

eleverna ingår också en textanalys av deras filmer. Jag använder även fotoelicitering, 

där eleverna valde ut ett till fyra foton från deras dokumentärfilmer. Skärmavbilderna de 

valde kan antas vara något de tyckte var intressant att diskutera. Informanterna har 

muntligt förberetts på vad samtalet kommer att kretsa kring, vilket i studien är normer. 

Jag är medveten om att min närvaro kan ha påverkat eleverna, samtidigt har jag tagit del 

av filmerna som producerats där eleverna kunnat diskutera sina ämnen fritt.  

De informella samtalen baseras på de frågeställningar som jag vill undersöka i 

uppsatsen. Sedan spelades intervjuerna in med filmkamera, för att inte missa viktiga 

detaljer. Bilderna lades ut på ett bord och diskuterades i den ordningen som eleverna 

själva valde. Därefter transkriberades filmmaterialet. Jag utgick från 

informanten/informanterna för att se vad jag hittade för teman om genus i analysen. 

Sedan har jag valt att utgå från Connells analysverktyg, för att analysera 

transkriptionerna. De fyra genusteorierna blir analysverktyg, vilka behandlar 

maktrelationer, ekonomi, känslomässiga relationer och olika kulturers historia.
11

 

Eftersom filmprojektet genomförts på grundskolan, där vi inte har någon specifik 

medieinriktning, har eleverna använt sig av Imovie. Det är ett redigeringsprogram de 

har tillgång till på sina datorer. Eleverna har filmat med digitalkameror, datorer och 

IPhone. I början bestod projektet av elva elevgrupper med fyra till fem elever i varje 

team, men i slutet av projektet återstod åtta elevgrupper.  

 1.7.1 Etnografisk metod 

Etnografi och visuell etnografi låg närmast till hands som metod. Jag använder mig av 

visuell etnografi, vilket i denna studie innebär att eleverna får kommunicera kring 

bilderna som valts ut. Dessutom har jag fått ta del av elevernas gestaltningsprocess, 

vilket jag tolkar som en del av den visuella etnografin. I en etnografiskt inspirerad 

metod undersöks fenomen i naturliga miljöer och vad som händer i interaktionen mellan 

människor. Det som studeras är processer som kan förändras beroende av vilket 

sammanhang personer medverkar i.
12

 De etnografiska texterna kan ha drag av: 

                                                           
11

 Connell, Raewyn (2009) OM GENUS (2.ed) London: Daidalos AB, s. 107. Se vidare i uppsatsen s.14-

17. 
12

 Kullberg, Birgitta (1996/2004) Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, s.15. 



 

 9 

berättande (narrativ), beskrivande, analyserande och tolkande.
13

 Studien kan betecknas 

som beskrivande, eftersom den består av tolkningar av material som svarar på frågor om 

tid, rum, form, innehåll och vilka aktörer som ingår.
14

  

En etnografisk studie innebär att forskaren använder olika tillvägagångssätt eller 

metoder, vilket även kan benämnas metodtriangulering. Detta innebär att det insamlade 

materialet består av olika typer av empiriskt material som kräver olika metoder för att 

resultatet ska bli tillförlitligt.
15

 Dessa presenteras efter detta avsnitt. Eleverna utforskar 

och dokumenterar sin omvärld i och utanför skolans kontext. Härmed blir också 

eleverna medforskare kring frågor som berör mänskliga rättigheter, inte bara i 

skolmiljön utan även utanför skolans institution. Det förekommer både informella och 

formella intervjuer i den etnografiska studien.
16

  

Studien är en kvalitativ undersökning, med informella samtal samt djupintervjuer, som 

enligt Birgitta Kullberg bygger på vetenskapliga traditioner och synliggör människors 

uppfattningar om exempelvis etnicitet, kön och klass och olika fenomen i vår omvärld.
17

 

Jag börjar min studie med informella samtal, för att se vad jag kan urskilja ur ett 

genusperspektiv. Den visuella etnografin kommer att utgå från informanterna själva, där 

jag kommer att använda öppna frågeställningar utifrån skärmavbilder. Det gör jag för att 

kunna urskilja olika diskurser utifrån elevernas berättande om dokumentärfilmerna. 

1.7.2 Visuell etnografi 

Inom forskningsområdet visuell kultur används bland annat visuell etnografi, där 

etnografen utgår från frågor som handlar om vad som sker i mötet mellan betraktare, 

åskådare och skapare av bild och visuell kommunikation. Visuell kultur undersöks som 

en kunskapsform kopplad till olika teknologier för att kunna exempelvis filma ett 

budskap som artefakt.
18

 Inom visuell etnografi finns ett teoretiskt antagande att uppfatta 

bilder, beroende av betraktarens erfarenheter. Därmed blir seendet en del av den visuella 

etnografin.
19

 Anna Sparrman menar i sin avhandling att seendet är kulturellt präglat, 

                                                           
13

 Kullberg (1996/2004), s.15. 
14

 Ibid., s.13. 
15

 Ibid., s.75. 
16

 Ibid., s.75. 
17

 Ibid., s.109-110. 
18

 Lind, Ulla: http://www.konstfack.se/sv/Forskning/Forskningsledningsgruppen/Visuell-kultur-och-

larande/. 
19

 Rose, Gillian (2012) Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials 

London: Sage, s. 287. 
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vilket betyder att man i vissa lägen kan tala om ett normaliserat seende.
20

 Med detta 

menar hon att präglingen är så djupt inbäddad i kulturella föreställningar att det krävs 

oerhört mycket av individen för att se bortom det allmängiltiga och förväntningar.
21

 

Annika Hellman beskriver i sin licentiatuppsats att till visuella fenomen räknas bilder, 

objekt, reklam, landskap, privata och offentliga rum, den visuella miljön vi möter i 

vardagen.
22

 Sarah Pink menar att bilder och teknologi ger meningsfullhet i vardagen på 

olika sätt i skilda miljöer och av olika individer. Pink skriver att människor i en visuell 

etnografi samverkar, uttrycker identiteter och lär genom praktisk användning av digitala 

verktyg.
23

 I undersökningen innebär detta att eleverna lär sig samarbeta, uttrycka olika 

identiteter genom dokumentärfilmerna och lär sig använda de digitala verktygen som de 

har tillgång till.  

1.7.3 Fotoelicitering 

Foto/filmelicitering är en metod där man samtalar utifrån bland annat fotografier.
24

 I 

denna fältstudie används foto/filmelicitering för att koppla ihop berättande och bilder 

och för att få en förståelse för hur dessa integrerar med varandra. Nedan har jag utgått 

från två artiklar som på olika sätt berör fotoelicetering. Pat Thomson beskriver i sin 

forskning med barn, att eleverna får använda en digitalkamera för att undersöka sin 

omvärld, vilket innebär att barnen dokumenterar med digitalkamera både utomhus och 

inomhusmiljön.
25

 Marisol Clark-Ibánez menar att: Photo-elicitation interviews are an 

ideal way to engage children in the research process.
26

 För eleverna i min studie medför 

detta att deras skärmavbilder av dokumentärfilmerna blir utgångspunkt för diskussion, 

där de kan kommunicera obundet, utan frågor som ska besvaras. Clark-Ibanez menar att 

maktrelationerna mellan undersökare och elever minskar i denna process.
27

 Detta 

förändrar också ett äldre traditionellt sätt att se på lärandet, när undersökaren faktiskt lär 

av eleverna. Det stämmer också överens med det etnografiska perspektivet, där 

forskaren lär av informanterna. Ulla Lind, menar att elevers egen estetiska praktik i 

form av bilder eller andra artefakter i mycket begränsad omfattning är använt som 

                                                           
20

 Sparrman, Anna (2002) Visuellkultur i barns vardagsliv-bilder medier och praktiker. 
21

 Sparrman (2002).  
22

 Hellman, Annika (2014) Intermezzon i medieundervisningen Göteborg: Art monitor Avhandling. s. 25. 
23

 Pink, Sarah (2013) Doing Visual ethnography London: Sage s.56. 
24

 Rose (2012), s. 305. 
25

 Thomson, Pat (2008) Doing Visual Research with children and young people, London: Routledge, s.28. 
26

 Ibid., s. 103. 
27

 Ibid., s.103. 
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forskningsmaterial.
28

 Genom att använda elevernas dokumentärfilmer som 

diskussionsunderlag, tror jag att man kan öppna upp för ett mer reflekterande tankesätt. 

Jag tar fasta på de bilder eleverna valt ut och som gett upphov till frågor om kön och 

genus. 

1.8 Teori och tolkningsram 
Uppsatsens teoriram bygger på teoribildningen socialkonstruktionism inom vilken 

genus och diskurs kan sorteras in som begrepp och metod. I denna undersökning är 

dock den dominerade genusteorin som tar avstamp från Rawyen Connells fyra 

genusteorier. Text- och bildanalys görs utifrån det integrerade perspektivet på 

diskursanalys. 

1.8.1 Socialkonstruktionism 

Undersökningen utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där det sociala 

samspelet ses som en viktig del. Kunskap är beroende av tid och rum, vilket innebär att 

studien är kontextbunden.  

 Socialkonstruktionismen utgår från ett antagande om att kunskap är en konstruktion 

som byggs i interaktion med andra. Människor är en del av ett socialt sammanhang och i 

språket skapas identiteter, kunskap och verkligheten. Detta betyder att verkligheten 

finns, men att den får sin betydelse genom språket.
29

 Inom socialkonstruktionism ser 

man omvärlden som en produkt av vårt sätt att kommunicera och kategorisera, 

exempelvis manligt och kvinnligt. Enligt Vivian Burr är förståelsen av världen och dess 

olika uttryck, något som människor kommit överens om.
30

  

Kunskap kan vara svår att definiera, eftersom den tolkas beroende av vilka erfarenheter, 

historia och vilken kultur man kommer ifrån.
31

 På samma sätt kan man se det i 

undersökningen, eftersom könsordningen är ett historiskt konstruerat mönster kan det 

både utmanas och förändras genom kunskap. 

Uppsatsens titel utgår ifrån perspektiven genus, norm och berättande. I undersökningen 

berättar eleverna om sin syn på genus, och genom att diskutera elevernas bilder utifrån 

dokumentärfilmerna, kommer jag som forskare att få en förståelse för elevernas egna 

                                                           
28
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tankar. Genom diskurser är det möjligt för oss att se världen på ett visst sätt, att 

producera kunskap om världen, vilket ger oss möjligheter att agera i verkligheten.
32

  

Enligt detta perspektiv är kunskap något som skapas genom sociala processer. Vad som 

betraktas som fel och rätt, är något som man i sociala sammanhang kommer fram till 

eller är oense om. Betydelser blir därför mångtydiga och förhandlas fram och 

maktfrågan blir därför central.
33

 Denna undersökning har som målsättning att öka 

förståelsen mellan eleverna genom diskussioner och förhoppningsvis att ändra ett 

traditionellt sätt att se på genus. Det tillhör vårt uppdrag som lärare att verka för 

jämlikhetsdiskursen och värdegrunden. 

1.8.2 Diskursanalys 

Studien är inspirerad av det integrerade perspektivet på diskursanalys som beskrivs i 

Winther Jørgensen och Philips. De beskriver diskursanalys som en rad 

tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som man kan använda på många olika 

sociala områden i många typer av undersökningar.
34

 Författarna utgår från tre perspektiv 

på det diskursanalytiska fältet kritisk diskursanalys, diskursteori och presenterar även en 

ram för konkret diskursanalys som de kallar för ett integrerat perspektiv. Med detta 

menar de att de har försökt kombinera de tre angreppsätten så att de starka sidorna 

används och de svagare undviks.
35

 För att analysera det empiriska materialet kommer 

diskursanalysens subjektuppfattning vara en central del. Jag tar fasta på Michel 

Foucaults teori, där han menar att subjekt skapas i diskurser.
36

 Foucault utrycker det: 

Jaget använder inte längre språket för att uttrycka sig självt; det är snarare 

språket som talar genom personen. Det enskilda jaget blir ett medium för 

kulturen och dess språk.
37

 

I överensstämmelse med Foucaults synsätt blir subjektspositioner individens 

identitet i den kontext individen befinner sig i, oavsett om det är en elev i skolans 

kontext, tonåring i samhället, eller ungdomar i dokumentärfilmerna. 

Subjektspositionerna bestäms av vilken kontext eleverna befinner sig i, och 
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subjektspositionen ändras därför utifrån miljö och sällskap. Flera subjektspositioner 

kan intas på en och samma dag.
38

 När två diskurser möts innebär det att det blir en 

krock mellan individen och subjektspositionerna, vilket dock inte behöver vara ett 

problem om de olika positionerna samspelar. Gör positionerna inte detta uppstår en 

konflikt mellan många motstridiga positioner och jaget blir överdeterminerat. 
39

 För 

studien innebär detta att eleverna är i en interaktion med varandra i olika miljöer, 

där de kommer att inta olika subjektspositioner beroende på samspel, miljö, mig 

som undersökare, artefakter, makt och genus.  

Laclau och Mouffe använder sig av olika begreppsdefinitioner, som kommer att 

användas i den textanalytiska delen. Dessa är: Nodalpunkt, element och 

mästersignifikant. 

Elevernas och min interaktion kommer att producera kunskap genom deras 

dokumentärbilder och intervjuunderlaget. I den sociala interaktionen kommer också 

attityder uttryckas både genom språket och bilder. Dessa olika uttryckssätt knyts sedan 

ihop till en helhet och ger texten mening i det kommunikativa sammanhanget.  

1.8.3 Representation 

 Stuart Hall menar att representation är ett begrepp, som är en central term inom 

kulturella studier. Representation avser den meningsproduktion som sker genom språk, 

diskurser och bilder.
40

 Anette Göthlund och Yvonne Eriksson skriver att betrakta 

innebär att utifrån olika perspektiv kunna tolka och förstå hur något är beskaffat.
41

 

Göthlund och Eriksson skriver vidare att bilden dels kan existera som en självständig 

artefakt, dels som representation. En representation är en återgivning av något som kan 

ersätta det verkliga objektet, miljön, fenomenet eller tanken i dess frånvaro.
42

 För mig 

som forskare medförde det att eleverna i sina dokumentärfilmer tolkade olika visuella 

uttryck, där de gav sin syn på genusaspekten. Det innebär att jag fick en förståelse för 

hur eleverna tolkar och reflekterar kring sina skärmavbilder. Masshuehrens fotografier i 

allmänhet ger ofta en stereotyp bild av maskulinitet och femininitet. Män representeras 

som aktiva och rationella medan kvinnor representeras som passiva och känslosamma. 
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Detta har förändrats över tid men föreställningen lever fortfarande kvar.
43

 För studien 

innebär det att eleverna själva betraktar sina skärmavbilder och kan ge svar på om äldre 

traditioner om genus fortfarande existerar. På så vis kommer språkhandlingarna och 

kommunikationen också vara en viktig del av studien. 

1.8.4 Genusteori 

Studien utgår från ett metodologiskt perspektiv där diskursanalysen blir ett 

grundtagande om världen, där Connells genusteorier är ett raster som används för att 

genomföra analyserna. Connells genusteori beskriver strukturer i det moderna, 

industrialiserade, postindustriella och globala samhällets genusrelationer.
44

 Min 

förståelse av detta synsätt är att världen kategoriseras genom olika konstruktioner 

beroende på bland annat vilken kultur man kommer ifrån och vilken tid man är uppväxt 

i. Raewyn Connell menar att vi i vardagen direkt vill se om en person är en man eller 

kvinna, pojke eller flicka. Vi konstruerar våra kön genom att klä oss på olika sätt, 

sminka oss och utsmycka oss med olika frisyrer. Genusskillnaderna blir till en 

naturlighet och om man bryter mot dessa mönster, går man utanför normen.
45

 Connell 

anser att vi inte kan se på kvinnlighet och manlighet som något biologiskt, utan något 

som skapas redan när barnen är små.
46

 Många uppskattar dessa genusmönster, men 

enligt Connell är det inte ovanligt med tvetydigheter i genusindelningen. Connell 

nämner bland annat maskulina kvinnor och tvärtom, yrken som är mans- eller 

kvinnodominerade, där exempelvis kvinnor är soldater och män är sjuksköterskor.
47

 

Raewyn Connell beskriver en modell som kallas fyra dimensioner av genus.
48

 Jag tolkar 

det som att man kan se på genus utifrån fyra olika perspektiv.  

1.8.5 Fyra dimensioner av genus 

I denna del ska jag utifrån Connells teori ge exempel på innebörden av dessa fyra 

dimensioner. Den första är Maktrelationer: direkta, diskursiva och koloniserade.  

Synsättet på makt som en dimension av genus var av central betydelse för 

kvinnorörelsen, där man såg männen som en härskande könsklass. Kvinnorörelsen 

tolkade även massmedias bild av kvinnor som passiva och betydelselösa objekt. Enligt 
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Connell såg kvinnorörelsen inte patriarkatet som den enda makten, där enstaka män 

kontrollerar kvinnor. Det sågs mer som övergripande genom staten. Makt utvecklades 

också till ett viktigt tema i den homosexuella frigörelserörelsen, som i Dennis Altmans 

bok Homosexual: Oppression and Libiration. Teoretiker inom gayrörelsen såg ett 

samband med förtrycket av homosexuella män, dels med lesbiska kvinnor men även 

med kvinnoförtryck i allmänhet. Det resonemanget lade grunden till analysen av 

genusstrukturerade maktrelationer (hegemoniskt maskulinitetsteori) män emellan, som 

är viktig i dagens forskning om män och maskuliniteter.
49

 

Ett annat sätt att se på makt, som grundlades av Michel Foucault är att makt verkar 

genom att man själv anpassar sig till normer. Hot behövs inte för att verkställa 

anpassningen utan istället finns uppmaningen att man därigenom blir lyckligare.
50

 

Under en sådan ordning verkar alltså makten genom självdisciplin. Förståelsen kan inte 

enbart förläggas på övergripande samhälleliga strukturer utan bör snarare betraktas som 

något som sker i vardagen.
51

 Maktrelationer kan se ut på olika sätt och variera i olika 

sammanhang och institutioner, exempelvis skolan. Denna poststrukturalistiska 

inställning tilltalade många teoretiker både inom kvinnorörelsen och gayrörelsen. Här 

såg man hur makten kunde påverka både identiteter och inom olika institutioner.  

Den andra dimensionen är Produktion, konsumtion och genusstrukturerad 

ackumulation. Den första genusstruktur som behandlades av samhällsvetenskapen var 

den könsbaserade arbetsfördelningen. I många samhällen utförs vissa sysslor av män 

och andra av kvinnor. I Europa och Nordamerika är det idag främst män som arbetar 

med datorprogrammering, medan kvinnor står för den mesta datahanteringen.
52

 Den här 

sortens arbetsfördelning är vanlig och har funnits i alla tider och kulturer som finns 

beskrivna. Den norska sociologen Oysten Holter ger sin syn på konsumtion och 

produktion ur ett annat perspektiv än tidigare, då man såg delarna som den ekonomiska 

kärnan i genussystemet. Holter menar att konsumtionen i hemmet kräver lika stort 

arbete som produktionen i fabriken. Men hushållsarbete och lönearbete utförs i olika 

sociala relationer och därför har de helt olika kulturella innebörder. Arbetsfördelningen 

                                                           
49

 Conell och Messersschmidt 2005. 
50

 Ambjörnsson, Fanny (2008) En klass för sig. Genus, klass och etnicitet bland gymnasietjejer. 

Stockholm: Ordfront, s.21. 
51

 Ibid., s. 21. 
52

 Connell (2009), s. 109. 



 

 16 

är bara en del i ett större mönster, i en modern ekonomi delar män och kvinnor på 

arbetet. Ändå befinner de sig på helt olika platser i den ekonomiska processen.
53

  

Den tredje dimensionen av genus handlar om känslomässiga relationer. Sigmund Freud 

klargjorde för hundra år sedan vikten av känslomässiga kontakter i människans liv. 

Freud teoretiserade mönstret av relationer inom den borgliga familjen i den globala 

metropolen. Därmed banade hans arbete väg för utforskning av den sociala strukturen i 

känslomässiga relationer, kontakter eller engagemang. Känslomässiga engagemang kan 

vara både positivt och negativt laddade i förhållande till en person, som exempelvis 

fördomar mot kvinnor och homosexuella eller kärleksfullt och fientligt på samma 

gång.
54

 I dagens samhälle förväntas enligt västerländska ideal hushåll bygga på en 

romantisk kärlek mellan två personer. Detta har universitetsstudenterna Dorothy 

Holland och Margaret Eisenhart granskat i en etnografisk studie med titeln: Educated in 

Romance. Enligt Connell medför undersökningen att det skapas en konflikt mellan 

normen som råder och andra sätt att skapa familj. Denna konflikt är en stor källa till 

spänningar mellan generationer. Connell nämner också relationen mellan förälder och 

barn, som kan vara starkt genusstrukturerad. Som exempel nämner Connell omsorgen 

av barnet som kvinnans uppgift, medan mannen ska vara familjeförsörjare och förväntas 

vara mer distanserad. Connell anser dock att den traditionella synen är något som håller 

på att förändras och att det har börjat spridas andra faderskapsideal.
55

 

Den fjärde dimensionen kring genus benämns Symbolism, kultur och diskurs. Enligt 

Connell innebär all social praktik att vi tolkar världen på olika sätt. Hen gör en 

jämförelse med poststrukturalisterna som anser att det inte finns något ”mänskligt” 

utanför diskurserna.
56

 Samhället är en värld med betydelser och innehåll, som visar spår 

av sociala processer som skapat dem. Ur ett kulturellt perspektiv ligger uppbyggnaden 

på sociala intressen, och växer fram ur historiskt olika levnadssätt.
57

 Connell jämför 

detta med genus. Varje gång vi talar om en kvinna eller man hänvisar vi till ett 

gigantiskt system av olika uppfattningar som bygger på vår kulturella historia. 

Forskningen om kulturella yttringar av genus, diskursiva konstruktioner av genus och 

genusstyrda attityder och problem har varit det mest aktiva fältet inom genusstudier 
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under de två senaste årtiondena i de rika länderna. Den sortens frågor är inte lika 

relevanta i utvecklingsländerna, där man prioriterar frågor om makt och materiella 

tillgångar. Connell anser dock att dessa frågor är relevanta även i dessa länder. Hen 

hänvisar till skönhetstävlingar, barbie-idealet, diskriminering av homosexuella och 

bilder av genus i indiska medier.
58

 Dessa symboliska genusrelationer nämner Connell 

språket i tal och skrift, som är den mest analyserade förekomsten för symboliska 

genusstudier. Hen påpekar att detta inte är det enda som kan analyseras utan att 

symboliken även finns i kläder, smink, gester, fotografi, film. Symboliska uttryck för 

genus förändras med tiden, och det gör även attityderna till jämställdhet.
59

 

1.9 Tidigare forskning 

1.9.1 Normalisering 

I sin undersökning på gymnasieskolan kom Fanny Ambjörnsson fram till några 

slutsatser som varit relevanta för hennes forskning kring normer. Den första slutsatsen 

handlar om att normen aldrig finns i kraft av sig själv. Snarare förekommer den enbart i 

relation till en tänkt och utpekad motpol (motsats). Som exempel nämner Ambjörnsson 

hur heterosexualitet som norm existerar enbart i relation till vad den inte är (som oftast 

homosexualitet). Därför anser Ambjörnsson att normen både kommer att ta för givet 

avvikelsen och samtidigt vara beroende av densamma för att uppfattas som 

meningsfull.
60

 Den andra slutsatsen är att relationen mellan norm och avvikelse är en 

hierarkisk sådan. Genom att på olika sätt bestämma och upprätthålla normalitet blir det 

därigenom en hierarki. Samtidigt poängterar hon att liknande gränsdragningar gör det 

möjligt att se en hierarkisk ordning och att det också kan betraktas som en förutsättning 

för människans existens. Utan gränser mellan du och jag förekommer ingen av de två.
61

 

Ytterligare en slutsats Ambjörnsson kommit fram till handlar om normalitetens 

inneboende instabilitet. Att normer ständigt måste söka sin mening och sin 

existensberättigande i avvikelser, innebär att det inte förekommer någon stabil och fast 

kärna i normalitet. Detta medför att avvikelsen ständigt finns närvarande i vår kultur, 

där det finns ett ömsesidigt och ojämlikt beroende.
62

 Ambjörnsson refererar till Judith 

Butler och menar att olika typer av gränsöverskridanden och lek med identiteter kan 

vara omstörtande på så sätt att de pekar på klyftor i den ordning som framstår som 
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enhetlig och absolut.
63

 Sammanfattningsvis anser Ambjörnsson att den kunskap om 

processer som man får genom hur normalisering fungerar, synliggör att vissa identiteter 

görs naturliga och andra blir mindre möjliga. 
64

    

1.9.2 Könsmedveten pedagogik 

Enligt Fredrik Bondestam behövs en medvetenhet kring kön i klassrummet, för att 

skapa situationer där både män och kvinnor kommer till tals. Dessa strategier är bland 

annat att aktivt delegera ordet till övriga eller att inte dela in i enkönade grupper.
65

 

Bondestam menar att utan en könsmedveten ansats uppmärksammas inte situationen, 

varför lektionen fortsätter som vanligt.
66

 Han anser också att det inte handlar om att bara 

se till kön utan att skapa ett demokratiskt samtalsklimat.
67

 När det gäller litteratur kan 

man som lärare ordna så att det finns både manliga och kvinnliga författare, eller som 

bildlärare konstnärer av båda könen. Bondestam ger förslag på hur man kan gå till väga 

för att införa könsmedveten pedagogik i sitt ämne. Det kan man som lärare göra genom 

att fråga sig vad man vet om sitt ämne ur ett könsperspektiv.
68

 I min undersökning 

innebär detta att lyfta fram och synliggöra olika könsmönster och normer utifrån 

elevernas process, och färdiga dokumentärfilmer. Både cementerande och nyvunna 

kunskaper kommer därmed att kommuniceras i projektet liksom skapande och 

omskapande av diskurser. 

1.9.3 Feministisk Poststrukturalism 

År 2009 gjorde Christian Eidevall en granskning i en förskola, för att se hur killar och 

tjejer positionerar sig i relation till varandra och förskolelärarna. Eidevall utgår ifrån 

teoriramen poststrukturalism, det första som gjorde att Eidevall intresserade sig för 

poststrukturalismen var antagandet att språket inte var verkligheten.
69

 Han anser att 

detta synsätt synliggör språket, och andra handlingar som en del av konstruktionen i det 

sociala sammanhanget. Eidevall finner också att språket inte utgör ett slutet system, utan 

förändras hela tiden och därmed förändras även vår förståelse av det som vi kallar 

verklighet. Det som skiljer feministisk poststrukturalism från poststrukturalism är att 
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feministisk poststrukturalism framförallt har som syfte att utmana föreställningar om 

kön som en biologisk, kroppslig och given föreställning samt att ifrågasätta den 

maktordning som överordnar och normaliserar det maskulina. Eidevall kom fram till i 

sin undersökning att förskolelärarna oftare hjälpte killarna, utan att de frågat om hjälp. 

Killarna fick mer tillsägelser enligt observationer och fick enklare frågor att besvara vid 

en samling. Vidare i undersökningen beskriver han sitt tillvägagångssätt enligt följande: 

De olika situationerna beskrivs alltså utifrån olika diskursiva antaganden genom att sättas i 

relation till tidigare forskning, och annan litteratur, på olika sätt. Detta möjliggör inte enbart 

att visa hur samma diskurser kan arbeta i flera olika situationer, utan även att visa hur olika 

diskurser producerar makt på olika sätt i samma situation.
70

  

Eidevall väljer i sin undersökning att analysera de olika situationerna utifrån 

olika perspektiv dels genom hur tjejer och killar är, och görs olika. Dessa 

antaganden avgör synen på kön och genus och dikterar olika motsägelsefulla 

förståelser av vad det innebär att vara flicka eller pojke. I studien kopplar han 

framförallt situationer där konflikter med killar slutat med fysiska inslag med 

Connells teori ett upprätthållande av hegemonisk maskulinitet, vilket Connell 

menar är åtråvärd bland män i en del kulturer. 

1.9.4 Fyra gymnasister videofilmar 

I boken En annan skola-Elevers bilder av skolan som kunskapsrum och social arena har 

en grupp forskare och bildlärare prövat och utvecklat idén om att använda elevers bilder 

som kunskapskälla i en utvärdering av skolan. Fride Ek belyser i sin text hur eleverna 

använder samhällets visuella kommunikation som referensmaterial. Ek har valt att tolka 

och studera genusperspektivet för att se elevers filmarbete både som kunskapsprocesser 

och som identitetskapande praktik.
71

 Ek presenterar en tolkning av två videofilmer, som 

är gjorda av fyra tjejer i en videokurs på gymnasiets estetiska program, årskurs två. Den 

första filmen hon tar upp heter After Midnight, efter egna idéer och berättarformer. 

Filmen är en skräckfilm och tjejerna har valt att berätta med subjektiv kamera, som 

enligt Ek kan tolkas som den ”manliga blicken”. Ek refererar till Annette Göthlund som 

gör en jämförelse med filmforskare som påvisat att professionella filmer har en ”manlig 
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blick”. Där framställs kvinnor som de som tittas på- av en manlig aktiv blick.
72

 Den 

andra filmen Hollywood girl är utifrån temat att berätta om skolan. Ek skriver att idén 

till filmen är lånad från Pretty Women. Skolan får besök av denna filmkliché, som sedan 

förvandlas till en jämnårig flicka från verkligheten. Ek menar att hon genom åren har 

observerat hur tjejer i filmsammanhang exponerar sig och låter sig objektivitetseras. 

Hon tolkar detta som att det handlar om vad tjejerna tror att de har förväntningarna på 

sig, det vill säga hur man ska agera som kvinna. Det kan också handla om att hitta sin 

identitet, för att pröva olika vuxenroller.  Tjejerna i filmen intar olika subjektspositioner, 

där de spelar både man och kvinna, vilket också kan sägas vara ett slags 

identitetssökande.
73

 

1.9.5 Laddade bilder 

År 2008 lade Lisa Öhman fram sin doktorsavhandling som behandlade representation 

och meningsskapande i unga tjejers filmberättande. Detta uppfylls genom analyser av 

två unga tjejers arbete med film. Filmtiteln på den första filmen som Öhman analyserar 

med titeln: Hororna som aldrig kom till Berlin, anspelar bland annat på ett 

jämställdhetsarbete som bedrevs i skolorna för tiden för filmproduktionen.
74

 

Skolprojektet som bedrevs mot sexuella trakasserier och jämställdhet, namngavs bland 

annat Vägra vara hora. Öhman anser att de rumsliga konstruktionerna förskjuts och 

utmanas i diskursiva mönster och handlingar. Hon menar också att det iscensätts ett 

förhandlat genus.
75

 Öhman skriver vidare att den verbala kommunikationen har tagits 

bort i filmproduktionen och ersatts av Belle och Sebastians musikgenre. Hon beskriver 

vidare att parallellt med musiken lanseras filmen i olika framställningar, bilder och 

sammansatta gestaltningar av tänkbara förhållningssätt och positioner. Hur och vad som 

gestaltas genom representationer visar vilka subjektspositioner som finns tillgängliga 

och vilka positioner som tjejerna kan tillåta sig att ta i filmen.
76

 I tjejernas andra film: 

Ett barn blir till, skriver Öhman att man får bekantskap med en blivande ung mamma. I 

analysen av denna synliggör Öhman en rad övergripande diskurser vilka berör frågor 
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om ungdom, sexualitet och kön.
77

 Därefter analyseras filmprojektet utifrån olika 

intressanta perspektiv, bland annat en textnära analys. 

2. Empirisk bearbetning 

2.1 Förord till empirisk bearbetning 

Elevernas dokumentärfilmer, de informella samtalen, djupintervjuerna, filminspelning 

av intervjuerna och gestaltningsprocessen är visuell kommunikation med vilken 

eleverna positionerar sig och gör dokumentärfilmerna meningsfulla och begripliga. 

Elevernas egna diskussioner är fyllda av kulturella föreställningar om hur deras 

verklighet är beskaffad i form av likheter och skillnader vad gäller könsidentitet i deras 

respektive dokumentärfilmer. Anledningen till att jag har valt att kalla de olika 

huvudsakliga innehållen i denna uppsats för diskurser och inte för teman beror på att jag 

tolkar en diskurs som en social praktik, sammanbunden av bland annat 

språkanvändningen såsom exempelvis specifika språkkonstruktioner. Nedan följer 

reflektioner och tolkningar utifrån bearbetning av intervjuunderlaget. Tolkningen 

kommer att genomföras med Connells genusteori som utgår från fyra dimensioner av 

genus. Viktigt att veta är att det som framkommer i intervjuerna står som representativt 

för tendenser i samhället i stort. Kritiken riktar sig därför inte till eleverna eller personer 

som intervjuats. Teorierna är alltså en tillämpning som prövats i intervjuunderlaget. Det 

är eleverna själva som valt ut skärmavbilderna nedan och namngett sina filmer. 

2.1.2 Film: Om rasism 

Maja som är politiskt engagerad är väl insatt i arbetet mot rasism, hon blir intervjuad av 

elever i årskurs 9. Den fjärde av de fyra dimensionerna som Connell nämner är 

symbolism, kultur och diskurs vilken kommer att användas som teoretiskutgångspunkt i 

analysen av intervjuunderlaget med Maja. I denna del kommer de diskurser som 

möjliggör hur kultur produceras, att synliggöras och hur dessa framträder i intervjun. 

Connell menar att utifrån ett kulturellt perspektiv så ligger uppbygganden på sociala 

intressen, och växer fram beroende av historiens olika levnadsätt, vilket hen jämför med 

genus. Connell hänvisar bland annat till olika skönhetstävlingar och Barbie-idealet i den 

västerländska världen. Detta påvisas när eleverna berättar om ”att man gör de vita 

dockorna finare” som Bratz och Barbie. Detta anser Connell är ett symboliskt uttryck 
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för genus. Hen menar vidare att genusstudier som handlar om olika attribut såsom 

smink, kläder, fotografi och film inte behandlas i lika stor utsträckning i 

utvecklingsländerna. Där prioriterar man istället frågor som makt och materiella 

tillgångar. Maja berättar i intervjun att: ”Man lät massa äckelvita barn titta på två 

identiskt lika dockor, ni vet sådana som man leker med.” I intervjuunderlaget får jag en 

uppfattning av ett motstånd i Majas laddade ord: ”äckelvita barn!” en slags omvänd 

diskriminering som kan tolkas att Maja är väl insatt i historien om apartheidsystemet 

vilket skiljde vita, färgade och svarta åt och de vita förtryckte dessa grupper. Detta 

innebär att traditioner lever vidare och det är lätt att generalisera en hel folkgrupp 

baserat på dessa traditioner. När jag intervjuat eleverna i årskurs 9, gjorde jag en kort 

telefonintervju med Maja för att återge en korrekt tolkning av hennes uttalande. Maja 

berättar att det är svårt att bli intervjuad och att man snabbt uttrycker sig, utan att hinna 

reflektera. Hon återger att hon menar att allt i samhället ”White Washes”(tvättas vitt), 

hon nämner exempelvis smileys som alltid är vita med tummen upp. Här instämmer jag 

med Maja, men anser dock att diskriminering är diskriminering oavsett vem den riktas 

emot. 

Maja besvarar Johans fråga, om känslan av att vara utsatt för rasism. Hon berättar att 

den är svår att besvara, men gör sedan en jämförelse med genusaspekten. ”Det är som 

att bli diskriminerad för att man är kvinna eller man.” Maja beskriver en maktlöshet 

som man kan känna, när andra personer inte accepterar och har en negativ inställning 

till en person, som Connell uttrycker fördomar. När det finns en intolerans för 

människor beroende av kön, etnicitet och religion. Connell menar att känslomässigt 

engagemang kan vara både positivt och negativt inställt i förhållande till en person, som 

exempelvis fördomar mot kvinnor och homosexuella eller kärleksfullt och fientligt på 

samma gång.
78

 Betraktat i ett mindre perspektiv framträder känslodiskursen genom 

Majas uttalande, där Sigmund Freud klargjorde vikten av känslokontakter i människans 

liv.
79
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2.1.3 Film: Mobbning i samhället 
Foucault anser att makten är spridd över olika sociala praktiker. Den ska inte förstås 

uteslutande som förtryckande utan som produktiv: makten konstituerar diskurser, kunskap, 

kropp och subjektiviteter. 
80

 

Eleverna har i dagens samhälle en hårdare attityd gentemot varandra och olika 

värderingar har kommit fram under samtalet med två killar. Eleverna beskrev normer 

som ska upprätthållas i vårt samhälle, kultur och andra kulturer. Begränsningarna för 

vad man kan göra hänger fortfarande samman med de traditionella könsrollerna. Att 

kallas hora är ett hot för tjejerna, här kan man göra en tolkning utifrån Connells första 

genusteori om makt, där analysen jämförs med Foucaults syn på makt som kan placeras 

på individnivå.
81

 För att inte gå utanför normen för hur man ska agera som tjej, blir man 

kallad för kränkande ord. Att bli kallad för Pimp är positivt för en kille, något som anses 

vara macho och något att sträva efter. Begreppen tjänar till att upprätthålla tjejernas 

underordning och killarnas överordning. I samtalet med eleverna framkom det att ordet 

bög, används som benämning på en ”omanlig man”. Jonas jämför detta i intervjun med 

killar som kramas i klassen, vilket han tycker är typiskt svenskt. Ordet bög och hora är 

ett sätt att tillrättavisa för att man inte håller sig inom genusnormerna.  

2.1.4 Film: Ett nej är alltid ett nej 

Eleverna som tar upp dokumentärfilmen om kvinnors utsatthet beskriver en 

tillgänglighet, en norm som råder bland män/killar i deras närmiljö, där också vissa 

tjejer tillåter tillgängligheten. Där andra har tillgång till deras kroppar. Detta kan 

analyseras utifrån Connells teori om hegemonisk maskulinitet, vilken kan tolkas att det 

finns ett alliansbyggande med andra tjejer och killar att utföra dessa handlingar och göra 

dem legitima.
82

 Det handlar om att individer får vinning av att en viss person i 

exempelvis en klass bestämmer vilka normer som råder. Innehållet i hegemonin kan 

alltid utmanas och ifrågasättas av andra män och kvinnor, det råder en ständig 

maktkamp om vem som har tolkningsföreträde.
83

 Detta synliggörs i intervjuunderlaget 

när Tuva säger ifrån i klassen, när killarna varit fysiska och därmed ifrågasätter de 

normer som råder i det pedagogiska rummet. Ur ett kulturellt perspektiv kan man utgå 

från de genus bilder som massmedia sänder ut, som eleverna själva tar upp i 
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intervjuunderlaget. Där tror eleverna själva att killarna är fysiska, eftersom media 

förmedlar en bild av tjejer som objekt, med lite eller utmanande kläder på sig. Detta för 

i sin tur med sig att denna tillgänglighet av andras kroppar normaliseras. Eleverna är 

formade av de pedagogiska verktyg som finns tillgängliga på skolan, där bland annat 

problemlösning är ett verktyg. De berättar om en problemlösning, där man ska 

informera om jämställdhet på skolan. Det som beskrivs är att man ska konstruera nya 

normer för killar, som skulle kunna tolkas utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, genom diskurser är det möjligt för oss att se världen på ett visst sätt, att 

producera kunskap om världen, vilket ger oss möjligheter att agera i verkligheten.
84

 

Som symboliska genusrelationer nämner Connell språket i tal och skrift.
85

 Här kan man 

också tolka in symboliska bilder, vilket är ett återkommande mönster i tjejernas 

dokumentärfilmer, där olika känslor visas genom visuella symboler. Den symboliska 

dimensionen är också den som jag tolkar som mest återkommande bland tjejer. 

2.1.5 Koppling till kulturdiskurs 

 

Bilder: Maja, gymnasieelev som är politiskt engagerad mot rasism. 

 

Nedan följer transkribering av delar i filmen och gruppintervjun 2015-01-09 

T=Tova. M=Martin. R=Robin. J=Johan. Ma=Maja och Li=Linda. 

[Eleverna har valt ut en del i dokumentärfilmen med titeln: Om rasism, som de tycker synliggör genus. 

Filmen handlar framförallt om Maja, som brinner för att motverka rasism i samhället. Elever i årskurs nio 

intervjuar bland annat Maja.]  

Ma: - Man lät massa äckelvita barn titta på två identiskt lika dockor, ni vet sådana som man leker med. 

Den ena var vit och den andra mörkhyad. Så fick barnen säga vilken av dockorna de tyckte var finast. 

Nästan uteslutande alla barn tyckte att den vita dockan var finast.[3s] Det visar ju på att alla blir matade 

med den här äckliga propagandan att det är vi vita som bestämmer, vad som är normen och det är så man 

                                                           
84

 Burr (2003), s. 25. 
85

 Connell (2009), s. 115. 



 

 25 

ska vara. Vi sätter oss själva i [4s] skiten! Därför tror jag att människor blir utsatta för rasism, för att vi 

blir matade med det. 

Li: - Vad kom de fram till i undersökningen? 

R: - Jag tror att man gör de vita dockorna finare. 

T: - Det tror jag också. 

R: - Det är ju fler Bratz. 

T: - Ja, Barbie och dem. 

R: - Det är ju ingen svart, typ från Somalia. Alla är ju typ från Amerika. Fattar ni? 

Li: - Ska vi lyssna lite till på Maja? 

T: - Mmmm… 

2.1.5 Koppling till känslodiskurs 
J: - [Johan intervjuar i dokumentärfilmen med titeln: Om rasism.] Hur tror du att människor som blir 

utsatta för rasism känner sig? 

Ma: -Det är en jätte svår fråga. Jag [5s Paus] vet inte, men jag kan tänka mig att man känner sig maktlös. 

Det är som att bli utsatt för diskriminering för att du är kvinna eller man. Så fort någon gör skillnad och 

diskriminerar någon för din ålder eller ditt kön eller din etnicitet, religion, eller vad fan som helst så 

känner du dig maktlös. Jag tycker maktlöshet är den jobbigaste känslan för den kan du inte göra ett skit åt. 

Det folk säger och det folk tycker. 

2.1.6 Koppling till maktdiskurser 

 

Bilder: Mikael som blir intervjuad och annan elev på grundskolan. 

 

Nedan följer transkribering av delar i filmen och gruppintervjun 2015-02-02 

C=Claus. M=Mikael. J=Jonas. Li=Linda. 

[Eleverna har valt ut delar av filmmaterialet med titeln: Mobbing i samhället som de tycker synliggör 

genus.] 

[Jonas börjar intervjua Mikael i filmen, det är svårt att höra eftersom de är i en skolmiljö.] 

M: - Jag tycker att det är okej att mobba. Man kan mobba horor, negrer och bögar. Lesbiska skämtar man 

inte om för det är light. 
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J: - Har du blivit mobbad? 

M: - Jag har aldrig blivit mobbad, men ibland kallar folk mig för bög, men det är bara skämt. Det är skit 

kul att skämta om det! 

[Vi diskuterar filmen: mobbning i samhället på skolan utifrån det som har sagts i intervjun] 

Li: - Tror ni att han skojar? 

J: - Han är inte så seriös. 

Li: - Varför tror ni att det är okej att säga att en tjej är en hora? Om vi utgår ifrån att han är seriös i 

intervjun. 

J: - Hora borde inte vara ett skällsord, det är ett yrke ungefär som att vara bildlärare. 

Li: - Menar han en tjej som säljer sig eller menar han en tjej som är med många killar? 

J: - Han menar både och… 

Li: - Det är ju inte era åsikter men de här fördomarna finns ju i vårt samhälle. Hör ni att era kompisar 

säger hora? 

J: - Att man säger att en tjej är en hora, betyder att hon inte är lojal.[3sek] Hon hänger med många killar, 

man ska ha självrespekt. 

Li: - Finns det något skällsord för killar som är med många tjejer? 

J: - Jag fattar vad du menar [skratt] om en kille är med många tjejer är han en pimp, något som är bra att 

vara. 

C: - Det är väl traditioner som lever kvar från det gamla samhället. 

J: - I koranen står det att du får ha fyra fruar om det är jämställt mellan dem. Exempelvis om du köper 

bröd till den ena men inte den andra. Då blir det som haram, som att man syndar. Ger du ett glas vatten 

till en av fruarna, ska de andra också få det. 

Li: - Varför kallar man en kille bög? 

C: - Jag hatar att bli kallad bög det är värsta skällsordet. 

J: - Man vill ju inte bli kallad bög om man inte är det. Om man beter sig bögigt. Mannen är den som ska 

vara stark, fysiskt också. Om en kille beter sig som en tjej snackar lite konstigt, kramas mycket och håller 

på såhär[visar med kroppsspråk] Om han kramas med andra killar, det finns exempel i klassen. Då skulle 

jag kalla den personen bög. 

C: - Du har kallat mig bög. 

J: - Förlåt för det, men det har jag inte. 
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2.1.7 Koppling till diskursen om tillgänglighet till kroppen 

 

Bild: Titeln på filmen och första bilden som diskuteras, tjejer åk:9. 

 

Nedan följer transkribering av delar i filmen och gruppintervjun 2015-03-17 

S=Sandra J=Jenny F=Frida T=Tuva L= Jag 

[Eleverna har valt ut bilder från filmen: Ett nej är alltid ett nej. Dessa diskuteras på skolan utifrån ett norm 

perspektiv.] 

S: - En av mina tjejkompisar blev våldtagen när hon var jätte full [5s] Killen sa bara, hon sa ju inte nej. 

Men hon typ SOV[!] Vi tjejer ska inte behöva tänka på vad vi har på oss eller hur vi beter oss. Det är 

bättre om killar fattar att man säger nej, även om vi är as fulla. 

 

 

Bild: När någon inte förstår vart gränserna går, tjejer åk:9. 

 

J: - Killar tror att de har rätten att tafsa på en tjej, bara för att det är kul. 

F: - Nuförtiden är det helt naturligt att man går förbi en tjej, och kollar in hennes bröst och rumpa och så 

tafsar man. Utifrån den här bilden berättar vi om en sak som har hänt på riktigt [6s] Och det händer hela 

tiden för oss. Det är så det ser ut. 
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L: - Är det så?  [Jag blir förvånad.] 

T: - Händelsen har hänt oss alla, vi har varit med om det. 

F: - Det är så naturligt för oss. Vi hade varit på bio, då kommer han väldigt nära. Då går jag bort till 

tjejerna för det var obehagligt. Då går han förbi mig och tar mig på min röv. 

L: - En äldre gubbe? 

S: - Ja, han var väldigt full. Men man kan inte skylla på att man är full. Om man vet att man inte kan 

kontrollera alkohol ska man inte dricka.  

T: - Han följde efter oss, till slut hotade jag med att ringa polisen. Då blev han uppkäftig. 

J: - Det är ju viktigt att veta att det här är inte bara slumpmässiga män på stan, det är ju folk i vår klass 

som håller på så här. Det är typ till och med min lillebror som håller på sådär. Det är accepterat att den 

här rätten finns, men det är på skoj. Hej, jag tar på din rumpa och det är på skoj. Man antas ha den rätten. 

T: - Det är ju ens närmaste också. Jag hade en kompis pappa han [4s] Vi var och åt, han var lite påverkad 

och han tog på mig också. Alla killar i klassen gör det för att det är ok. 

S: - Jag tycker att det har blivit bättre i klassen dock. Vi har pratat om det när vi startade det här projektet. 

Det blev världens bråk, efter att filmen ”Min historia” visades. [Vinnarfilm från filmfestivalen i 

Göteborg.] 

T: - Ja, Jonas [ Som var med och gjorde filmen: Mobbing] tyckte att det var hennes egna fel att hon blev 

våldtagen. Jag blev jätte arg! För det kan aldrig vara ens egna fel att man blir våldtagen [6s] han fattade 

inte. 

F: - Det var ingen av killarna som höll med oss. De killarna som inte tyckte som han kunde ha sagt något. 

Men de bara skrattade. 

T: - De tog till sig till slut för jag skrek. Jag sa att jag hade blivit tafsad på. Då sa musikläraren att jag 

kunde anmäla det. Då sa jag: ja, det kan jag! Efter det så händer det inte lika ofta. 

 

Bild: Det handlar om jämställdhet, tjejer åk 9. 

 

T: - Vi har kommit fram till en problemlösning. Att man går runt i klasser och pratar med elever. Att det 

ska bli som en norm bland killar: Att så här gör man inte. Att man pratar med killar om jämställdhet och 

med tjejer om deras eget värde. Och alkohol och sånt som bidrar. 
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L: - Har ni haft ämnet sex och samlevnad i skolan? 

Alla: - Ja! 

L: - Har ni pratat om det här ni har tagit upp? 

Alla: - nej! 

F: - Vi har gått ifrån de ämnena. Det finns ju också de tjejerna som uppmuntrar till det här beteendet. Det 

finns tjejer som skyltar med: Kom och ta på min röv! 

T: - De kommer att bli stämplade som slampor, det är ju fel. Men det blir så eftersom samhället är 

uppbyggt på det. 

L: - Varför ser det ut så här i samhället? 

S: - Osäkerhet, svårt hemma. Killarna blir påverkade av media, med tjejer som visar allt.  

3. Tolkning och resultat 

Eleverna intar hela tiden olika subjektspositioner beroende av vilka aktörer som ingår 

och vilken kontext de befinner sig i, allt ifrån skolans miljö till andra lokaler där 

intervjuer genomförs. Det är Foucault som bildar utgångspunkten för diskursanalysens 

subjektsuppfattning.
86

 Eleverna intar olika subjektspositioner genom sina 

dokumentärfilmer där uppdelningen mellan kön synliggörs. Hur och vad som gestaltas 

genom representationer visar vilka subjektspositioner killar och tjejer intar. Killarna 

intar positionen ”machokille”, medan tjejerna intar positionen för jämlikhet. Elevernas 

kommunikation förändras i arbetet med dokumentärfilmerna och med mig som 

undersökare. Mellan eleverna i andra miljöer synliggörs i intervjuunderlaget och 

dokumentärfilmerna att kommunikationen och attityder förändras. Språket utrycker 

olika värderingar och hur man positionerar sig i förhållande till manligt och kvinnligt, 

när två diskurser möts innebär det att det blir en krock mellan individen och 

subjektspositionerna, vilket framgick i intervjun med Maja. När hon intar sin ställning 

mot rasism och själv har sin bakgrund i att vara västerländsk vit tjej. Det blir en konflikt 

mellan många motstridiga positioner och jaget blir överdeterminerat.
87

 

 Lacan talar om mästersignifikanter, som inom diskursteoretiska termer kan kallas för 

identitetens nodalpunkter.
88

 Dessa blir synliga i kommunikationen med eleverna, för 

dem är min identitet ”bildlärare” och deras identiteter är kille, tjej och elev. I samtalen 

med eleverna framgår tydligt att de eftersöker en rättvisa mellan könen. I denna studie 
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skulle man kunna se rättvisa som en nodalpunkt som utkristalliseras i intervjuunderlaget 

och får en bestämd uppdelning mellan kön. De element som inte gått att etablera i 

undersökningen är om eleverna har fått andra åskådarperspektiv genom 

dokumentärfilmerna och därigenom fått mer förståelse för varandras olikheter. 

Till stor del handlar analysen om det yttrandet från tjejerna som lägger fram frågan om 

genuskonstruktion genom sin dokumentärfilm ett nej är alltid ett nej, eftersom de 

öppnar upp för ett samtal i klassen. Min tolkning utifrån deras vilja att förändra 

cementerade genusmönster, öppnar upp för en diskussion och reflektion. Eleverna 

fokuserar på genusfrågor, där också maktrelationer framträder. Bilderna som de valt ut 

representerar den underordnade position som eleverna anser sig ha, i förhållande till 

killarna i klassen och ute i samhället. Ett nej är alltid ett nej är till sin form hämtad från 

verkligheten, vad tjejerna möter i sin vardag.  

Bildsekvensen när någon inte förstår vart gränserna går kan betraktas utifrån två 

perspektiv.
89

 Dels ses den som en föreställning om genus och representationer av hur 

killar och tjejer är och agerar. Och dels ses sekvensen som svar på samhället som en 

social konstruktion, där man genom representation kategoriserar vad som är manligt och 

kvinnligt. Detta synliggör också ett mycket stereotypt kroppsfixerat perspektiv, där 

tjejen blir till ett objekt.  

Utifrån min förståelse av samtalet kring filmen mobbning i samhället, betraktat från ett 

maktperspektiv, framkommer att Jonas identifierar sig med tydliga manliga värderingar 

som han vill överföra till killarna i klassen. Något som också sker i klassrumssituationen 

när visningen av dokumentärfilmen ”Din historia” ger upphov till en spänning mellan 

olika genuspositioner i elevgruppen. Det uppstår en konflikt mellan könen och 

framkommer tydligt när Jonas uttrycker ”att hon får skylla sig själv att hon blir 

våldtagen”, det som sker är att killarna i klassen skrattar åt uttalandet. Killarnas glada 

sinnesstämning tyder på att de uppfattar situationen som ett spel, där antagna 

genuspositioner hör till leken. I dialogen i klassrummet förhandlas elevernas olika 

uppfattningar och de tillskriver både instanser i dokumentärfilmerna och varandra olika 

genuspositioner. 
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Representation gällande kön och normer synliggörs i elevernas val av bilder och vad de 

väljer att diskutera. Tjejerna väljer att diskutera normer utifrån orättvisa, där de 

eftersträvar rättvisa mellan könen. Killarna diskuterar däremot vilka normer som är 

accepterade i skolans miljö och vilka normer man ska upprätthållas för att bli 

accepterad. Sammanfattningsvis är det tjejerna i undersökningen som vill förändra 

normstrukturerna som råder, vilket inte riktigt framgick i intervjuerna med killarna. 

Filmernas representationer från filmfestivalen utmanar ibland elevernas uppfattningar 

om hur killar och tjejer bör vara. Det är också intressant hur de förhåller sig till de olika 

teman som presenteras, där eleverna intar en tydlig könsposition. I anslutning till 

elevernas samtal synliggörs hur killar och tjejer konstruerar genus. Genom att ta 

ställning till teman i dokumentärfilmerna.   

Eleverna är delaktiga och är välvilligt inställda till att påverka undersökningen utifrån 

sina kunskaper och tankar om jämlikhetsdiskursen. Utifrån ett socialkonstruktionisktiskt 

perspektiv så anser Burr att kunskap kan vara svår att definiera eftersom den tolkas 

beroende av vilka erfarenheter, historia och vilken kultur man kommer ifrån.
90

 Det 

synliggörs i intervjuunderlaget med eleverna, där det framkommer att eleverna har olika 

etnicitet, genus och klasstillhörighet. Eleverna berör också i intervjuunderlaget, 

massmedias bilder av kvinnor. Det kan också jämföras med den nya samhällsdebatten 

som råder om grundskoleelever som utnyttjas via nätet. Vilket har kommit att kallas 

virtuell våldtäkt, där tjejer görs till objekt och män får tillgång till deras kroppar via 

webben.
91

   

Eleverna som medaktörer i studien är formade av de normer som råder både i det 

pedagogiska rummet och i samhället i stort. I observationerna av filmerna synliggörs att 

eleverna intar olika identiteter i sina dokumentärfilmer. Många av tjejerna i filmerna 

hade stora huvtröjor, med huvorna uppdragna. Detta blir en motsats till resonemanget 

som Ek kommit fram till när han observerat tjejer i filmsammanhang, där han menar att 

tjejer exponerar sig och låter sig objektivitetseras.
92

 Motsatsen i filmunderlaget blir att 

tjejerna istället gör sig anonyma, vilket kan tolkas som att de behandlar känsliga ämnen 

och att de är medvetna om etik och värderingar när det gäller bruk av bilder. Däremot 
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synliggörs identitetsskapande och att eleverna intar andra subjektspositioner genom att 

gå in i olika roller. Genom att både vara den som är utsatt och den som utsätter.  

Ambjörnsson menar att den kunskap om processer som man får genom hur 

normalisering fungerar, synliggör att vissa identiteter görs naturliga och andra blir 

mindre möjliga.
93

  I studien framkommer vilka beteende som är accepterade och 

tvärtom. Eleverna anser att reklam och media har en del i skapandet av normer, där 

reklamen berättar för oss vad som är normalt.  

För att tydligare besvara den forskningsfråga som väglett arbetet med undersökningen 

framträder följande genusperspektiv i filmernas representationer från filmfestivalen, 

elevernas val av bilder och vad de väljer att diskutera, elevernas värderingar där de 

positionerar sig inom normen för vad som är manligt och kvinnligt. 

4. Slutdiskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att genom observationer och intervjuer studera 

elevernas syn på normer så som de framträder inom skolans kontext. Ambitionen i 

studien har inte varit att redogöra för den omfattande forskning som redan finns på 

området, utan få tillgång till elevernas egna reflektioner om normer i sin omvärld. 

Genom att använda mig av Connells olika dimensioner av genusteori, har jag försökt få 

tillgång till hur normer tar sig i uttryck i den vardagliga skolmiljön. Normer visade sig 

vara en betydande faktor för eleverna hur de valde sina ämnesinnehåll till filmerna. De 

normer som synliggjordes i studien är fortfarande uppdelade mellan kön, vilket också 

blir tydligt i diskurserna och genom genus teorierna. Förskjutningar av innehållet i 

diskurser är svåra att förändra, vilket också Connell talar om.  

Konstruktioner av kön är format av samhället genom traditioner och andra aspekter. Jag 

har inte kunnat urskilja eventuella perspektiv byten (tankar som förändras) när eleverna 

fått ta del av varandras filmer, men har förstått att filmerna har fått dem att börja 

reflektera kring bland annat normer.  Det har framkommit i studien att det finns en 

verklighet, där framförallt tjejer blir utsatta för fysiska handlingar av killar och män. 

Eleverna beskriver det här som en norm, där vi som lärare har stort ansvar att agera. För 

bildämnets del anser jag att det som synliggjorts i intervjuerna är kopplat till 
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demokratiargumentet, vilket är en central del både inom konst och skolans värld. Med 

detta syftar jag på bildkonsten idag som kan ses som en arena för samtal om 

samhälleliga frågeställningar, där olika demokrati argument tas upp i konsten. 

Enligt tidskriften feministiskt perspektivs Andréa Hillgren anser eleverna att skolorna 

inte gör tillräckligt för jämställdhet. Feministiskt perspektiv har bland annat 

uppmärksammat hur en feministisk grupp på De Geer gymnasiet i Norrköping, 

förvägrades en plats inom elevföreningen på grund av att de skrivit ”krossa patriarkatet” 

på en affisch. Liknande händelser har uppmärksammats i Västerås, där en elev skulle 

föreläsa om mens. Vilket inte kunde genomföras med motiveringen att ”killarna kunde 

ta illa upp”. Jenny Sandsten, skolpolitisk talesperson för Feministiskt initiativ, har som 

lärare kommit fram till att bestämmelser att arbeta normkritiskt ofta stannar på papper. 

Sandsten anser därför att det är viktigt att fokusera på utbildning inom området för 

lärare.
94

 Med den här bakgrunden vill jag i studien uppmärksamma att det fortfarande 

finns områden inom jämlikhetsdiskursen som kan utvecklas på skolorna. 

Vidare forskning utifrån denna studie skulle kunna handla om hur sammanhang kan 

skapas för att förändra traditionella normer i skolans kontext. En annan viktig fråga 

framtiden handlar om hur forskningen om genus/normer blir tillgänglig för lärare och 

elever, genom exempelvis föreläsningar av en kunnig person om de viktigaste 

jämställdhetsfrågorna som studien har belyst en del av. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

stödmaterial för sex och samlevnadsfrågor inom grundskolan (2014) 

Bild  

De normer som finns kring kön, könsmönster, sexualitet och relationer i samhället reproduceras ofta i de 

fasta och rörliga bilder som människan ser dagligen. Inom bildämnet ska eleverna ges möjlighet att förstå 

bildspråket som ofta används i bildframställning och själva kunna föra fram budskap i bilder. Genom att 

granska normstrukturer kan eleverna lära sig att analysera den informationsström de möter och även 

reflektera kring hur de själva reproducerar könsmönster i sin bildframställning. 

I dagens digitaliserade värld kan bilder bli centrala i elevernas identitetsutveckling och personliga 

relationer. Att samtala om föreställningar och arbeta med hur jämställdhet, sexualitet och könsmönster 

gestaltas i bild kan ge eleverna chans att utmana traditionella könsmönster, utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt och växa som individer. Ett historiskt perspektiv på bildanalysen kan var ett intressant 

sätt att visa hur bildspråket har förändrats över tid och på att normer kring sexualitet, kön och könsuttryck 

är föränderliga. 

Film och diskussionsfrågor 

Nedan finner du förslag på diskussionsfrågor till filmen ”Sex och samlevnad – i bild” som kan vara en 

utgångspunkt för samtal med ämneskollegorna. Ta gärna hjälp av Skolverkets stödmaterial som kan 

laddas ner via högermarginalen.  
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Exempel på frågor att diskutera med ämneskollegorna i arbetsgruppen 

1. På vilket sätt lyfter vi i undervisningen upp frågor om hur jämställdhet, sexualitet och könsmönster 

gestaltas i fasta och rörliga bilder? Vilka delar kan vi utveckla eller lägga till? Vad skulle vi kunna göra 

annorlunda? 

2. Delaktighet i planeringen kan vara en bidragande faktor till att elevernas engagemang ökar. Hur kan vi 

göra för att eleverna ska vara delaktiga i planeringen av sex och samlevnadsmomenten i bildämnet? Hur 

gör läraren i filmen? Hur kan vi som lärare möta deras intresse, nyfikenhet och frågor? 

3. Hur skulle vi kunna arbeta för att synliggöra de normer som råder inom dagens bildspråk och samtidigt 

arbeta för att dessa normer inte cementeras ytterligare? 

Vilka är de stereotypa förställningarna som vi har att bearbeta? Hur kan vi göra detta och hur kan vi 

utmana eleverna till fördjupade reflektioner? 

 4. Läraren och en elev i filmen pratar om att det uppfattas som komiskt när män bryter mot de förväntade 

könsmönster och närmar sig traditionellt kvinnligt kodade könsuttryck. Varför är det så? Synliggör detta 

på ett tydligt sätt normer kring könsmönster och hur hanterar vi sådana reflektioner och använder detta i 

undervisningen?  Hur arbetar vi vidare för att inte fastna i normerande föreställningar och hur kopplar vi 

detta till andra aspekter som makt, sexualitet eller etnicitet? 

5. Vilket material använder vi i undervisningen nu? Behöver vi byta ut några bilder, utöka antalet eller ha 

en större variation? Kan vi organisera insamlingen och uppdateringen av de bilder och film som vi 

använder? 

6. Vilka potentiella samarbeten med andra ämnen kan ni se för att stärka helhetsbilden av 

kunskapsområdet jämställdhet, sexualitet och relationer? Förekommer samarbeten med andra ämnen 

idag? Vilka övriga samarbeten är möjliga och önskvärda och hur skapar vi förutsättningar för detta 

arbete? 

7. Vilken kompetens finns på skolan rörande sex- och samlevnadsmomenten i bild och hur används och 

sprids den? Vilka generella eller individuella kompetensutvecklingsbehov finns bland lärarna i bild på 

skolan när det gäller kön, könsmönster, hbt-frågor och jämställdhet. 

Källa:http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/demokrati-och-likabehandling/sex-och-

samlevnad/i-undervisningen/bild-1.204853 
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Amnesty international anordnar en filmfestival för unga filmskapare i Sverige som 

handlar om mänskliga rättigheter. 

 

En namnkunnig jury utser sju vinnarfilmer som kommer att visas i Göteborg på 

filmfestivalen. Deadline för att skicka in bidrag är 3:e mars. 

Ni kommer att arbeta i bestämda grupper och er Deadline kommer att vara: vecka.49 

December månad. Då ni också kommer att presentera era filmer i helklass! 
 

Tankevanor: Tillämpa tidigare erfarenheter i nya situationer, envishet, uthållighet och 

Eftersträva noggrannhet. 

Arbetssätt och undervisning: Lärarledda genomgångar om filmproduktion, Storyboard 

och bildutsnitt. 

För att få inspiration till filmprojektet kommer bidrag som vunnit filmfestivalen att 

visas. Ni kommer att komponera egen musik hos Sara, som kommer att läggas till efter 

filmredigering. 

 

Dokumentation: Allt som används som grund till filmen kommer ni att lägga i en 

portfolio på fronter, som är individuell. Exempelvis: storyboard (som ni fotar) 
 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

1. Använda olika tekniker, verktyg och material. 

2. Att kombinera former, färger och bildkompositioner. 

3. Att utveckla egna idéer. 

4. Att presentera projektet. 

5. Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av 

bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga 

sammanhang. 


