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Abstract 

Title: Fair, correct and sympathetic - a study on male teacher students and the relationship 

with their future profession 

Author: Philip Gustafsson 

The gender balance in Swedish preschool and elementary schoolteachers is highly uneven. 

Male preschool and elementary schoolteachers consist of only 4% and 25% respectively. The 

study’s motivation is found here. The aim is to get knowledge of the way male students at 

university who are studying to become preschool or elementary schoolteachers use and take 

benefit of existing male discourses and if they make opposition on these discourses.  

By the use of qualitative interviews, the material in this study is based on subjective views 

and experiences of male students doing gender in the context of a female-dominated space of 

study and anticipated future career. 

Within a broader social constructive approach, the empirical material is analyzed by the use of 

Connell’s theory on gender and hegemonic masculinity. Other theoretical concept that have 

been used in this study to display and analyze the way the students are doing gender are such 

as “male discourses” and “masculinity”. 

The result of this study suggest that male students are not giving up their use of male 

discourses, instead they are constructing a new role in relation to their future profession and 

existing discourses. They construct their profession roles in relation with their use of existing 

male discourses as well as opposition towards them, as well as the use of female discourses.  

The result of this study suggest that male students are in some cases using existing male 

discourses in relation to their profession, but that they are also using active resistance towards 

these discourses with the use of female discourses.  

These results go mostly in line with results presented by earlier studies in the field. The 

students are negotiating with the hegemonic masculinity in the way they are constructing their 

professional role as teachers and role models.  
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1 Inledning 

“Varför killar väljer idrott är för att det är ett mansdominerat yrke att vara 

 idrottslärare” - Erik 

Detta citat kommer från en av de intervjupersoner som har varit delaktig i denna studie som 

svar på frågan varför han tror att killar som studerar till grundskolelärare väljer idrott som 

inriktningsämne. Väljer killar idrott som ett sätt att återkoppla sin manlighet när de studerar 

till det traditionella och även idag kvinnodominerade yrket grundskollärare? På den svenska 

arbetsmarknaden finns det stor könssegregering bland yrkena (SCB, 2018). Statistiska 

centralbyråns definition av jämn könsfördelning är när fördelningen mellan andelen kvinnor 

respektive män i en grupp är 40 till 60 procent. Bland de 30 vanligaste yrkena i Sverige är det 

endast kockar/kallskänkor, säljande butikschefer/avdelningschefer i butik samt 

gymnasielärare där det finns en jämn könsfördelning (SCB, 2018, s3). Hur förhåller sig män 

som studerar till att jobba inom ett yrke där de kommer att vara en minoritet på grund av deras 

kön samt att yrket är traditionellt könsmärkt, som till exempel lärare för yngre barn? Finns det 

egenskaper som vi kopplar till dessa yrken som framstår som feminina eller maskulina? Enligt 

Statistiska centralbyråns rapport i yrkesregistret med yrkesstatistik för Sverige år 2016 så var 

endast 4% av förskollärarna män och hos grundskolelärare var 25% män (SCB, s 5). Läsåret 

2014/15 var uppdelningen bland kvinnor och män på yrkesexamens program för 

förskollärarexamen snedfördelad, bland 3730 studenter var 92% kvinnor och 8% män och för 

grundlärarexamen 3580 studenter var 77% kvinnor och 23% män (UKÄ, 2016, s.38). Det 

finns en tydlig snedfördelning för de olika könen både i arbetslivet och under utbildningen för 

dessa två yrken. Jag ämnar inte förstå varför denna uppdelningen ser ut som den gör, utan jag 

vill förstå hur de män som studerar till detta är medvetna om det och hur de förhåller sig till 

det. I relation till detta så vill jag förstå hur de just skapar maskulinitet och kön tillsammans 

med sin framtida yrkesroll. Hur ser de manliga lärarstudenterna på deras maskulinitet? Hur 

använder de sig av maskulinitetsdiskurser?  

Det finns flertalet studier som behandlar hur män som jobbar inom dessa yrken skapar kön 

och maskulinitet i sitt yrke som traditionellt och även nu domineras av kvinnor (Brody 2015; 

Buschmeyer 2013; McDowell 2015; Simpson 2004). Med min forskning har jag för avsikt att 

bidra till forskningsfältet och ge en utökad förståelse. Denna studie fokuserar på hur de 

manliga lärarstudenterna under utbildningen ser på sin relation till sitt framtida yrke och hur 

de använder sig av maskulinitetsdiskurser i relation till den. För att kunna besvara detta har 
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jag avgränsat och valt att fokusera på manliga studenter som läser till förskol- eller 

grundskollärare med inriktning mot arbete i fritidshem som undersökningsobjekt. Dessa två 

program valdes på grund av deras kvinnodominans på arbetsfältet och deras fokus på 

traditionellt kvinnliga diskurser och agerande. Med detta jag menar jag till exempel yrkets 

större fokus på omvårdnad i jämförelse med en gymnasielärare. Omvårdnaden ses som en 

traditionellt kvinnlig diskurs medans gymnasielärarens yrke har ett större fokus på ett mer 

disciplinärt tillvägagångssätt (Simpson, 2004, s 360). 

 

2 Syfte/Problemformulering 

Med denna studie vill jag skapa en förståelse för hur manliga lärarstudenter konstruerar 

maskulinitet i relation till sin framtida yrkesroll. Framförallt ämnar jag fokusera på attityder 

till maskulinitet, hur användandet av diskurser om manlighet och kön skapas och upprätthålls 

bland manliga lärarstudenter samt hur de eventuellt gör motstånd mot dessa diskurser. 

Studiens övergripande forskningsfråga är: 

- Hur gör och upprätthåller manliga lärarstudenter maskulinitet i relation till sin 

framtida yrkesroll? 

Denna frågan bryts ner till följande frågeställningar: 

-  Hur ser manliga lärarstudenter på sin maskulinitet?  

 

- Hur förhåller sig manliga lärarstudenter till befintliga maskulinitetsdiskurser? 

2.1 Disposition 
Denna uppsats inleds med en forskningsöversikt över tidigare studier och forskning om män 

inom kvinnodominerade yrken och hur det förhåller sig och skapar kön utifrån sitt yrke. 

Sedan följer ett teoriavsnitt där den teori och begrepp som används för att analysera och förstå 

den empiri som har samlats in presenteras. I metod delen beskrivs tillvägagångssättet, etik och 

vilken typ av datamaterial som har använts för denna studie. I analysdelen delar jag upp 

resultatet i olika teman för att sedan komma med en slutsats på det viktigaste jag har kommit 

fram till. Studien avslutas med en diskussion där studiens resultat diskuteras tillsammans med 

andra reflektioner om studien och avslutas med potentiella nya forskningsfrågor. 
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3 Forskningsöversikt 

I denna delen av studien sammanfattas och presenteras en del tidigare forskning som har 

gjorts kring olika sätt män skapar maskulinitet, hur de relaterar sin maskulinitet till sitt 

kvinnodominerande yrke. Forskningsöversikten är strukturerad så att jag presenterar en bredd 

på forskningen inom maskuliniteter, för att sedan smalna av och lägga störst fokus på just 

studier om manliga lärare och deras sätt att skapa maskulinitet. I första delen presenteras en 

studie som lyfter fram hur unga män använder sig av olika former av maskulinitet beroende 

på situationen de befinner sig i. Den andra delen av detta kapitel presenteras studier om hur 

sjuksköterskor skapar maskulinitet som även det är ett kvinnodominerat yrke. Kapitlet 

avslutas med en större presentation av forskning bland just lärare och lärarstudenter och deras 

sätt att skapa maskulinitet samt deras förhållningssätt till sitt yrke samt egenskaper som 

eftertraktats hos en manlig lärare.  

 

3.1 Fragmentera kön 
Sociologen Lena Berg använder sig av begreppet fragmenterad maskulinitet i sin studie om 

hur unga män ”gör” maskulinitet i grupp och individuellt för att förklara sina studieobjektet 

agerande. Berg hävdar att män ”gör kön” fragmenterat för att kunna forma den sociala praktik 

som passar varje enskild relation. Hon lyfter fram att killarna i studien anpassar sin 

maskulinitet utifrån vilken situation de befinner sig i. När det handlar om konversation med 

vänner så faller de i jargongen om maskulinitet och deras berättelser om den. Medan när de 

befinner sig i möten med potentiella flickvänner så anpassar de sin maskulinitet till en mer 

respektfull form, där jämställdhet och gentlemannamässiga beteende framstå mer betonade 

jämfört mot jargongen bland vänner (Berg, 2007, s 41). Berg förklarar att hennes material 

består av olika maskulinitets berättelser men att alla dessa berättelser är formade utifrån en 

gemensam konstruktion, denna konstruktion är enligt Berg följande: “en ung man som ofta 

har sex med enbart unga kvinnor och som får de kvinnor han vill ha” (Berg, 2007, s 41). Hon 

sätter detta i relation till Collins begrepp hegemonisk maskulinitet, informanternas sätt att 

skapa mening framstår det som att den självsäkra heterosexuella mannen är deras 

hegemoniska maskulinitetsmall enligt Berg (Berg, 2007, s 41). Hennes informanter uppfattade 

inte det som problematiskt att de olika konstruktionerna av maskulinitet som de använder sig 

av går emot varandra (Berg, 2007, s 42). Denna studie är relevant utifrån mitt syfte då den 
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belyser hur män kan använda sig av olika former av maskulinitet beroende på vilken situation 

de befinner sig i. 

 

3.2 Skapande av maskulinitet i relation till kvinnodominerat yrke 
Tidigare forskning visar att bland män som jobbar eller studerar till traditionellt 

kvinnodominerade yrken som t.ex. förskollärare eller sjuksköterskor finns det mönster där 

männen skapar egna varianter av yrkesrollen till exempel en ”manlig” förskollärare eller 

sjuksköterska. Män skapar maskulina miljöer i dessa traditionella kvinnliga arbetsmiljöer 

tillsammans med andra manliga kollegor, dessa maskulina miljöer stämmer överens med de 

traditionella manliga normerna. Jamie McDonald som är professor i kommunikation med 

expertis inom yrke och identitet lyfter fram i sin studie om hur manliga och kvinnliga 

sjuksköterskestudenter ”gör kön”. Studien använder sig av ett social konstruktivistiskt 

perspektiv och Raewyn Connells teorier för att förklara hur de gör kön (McDonald, 2013, s 

562 ff). Genom andra manliga aktörer i arbetsmiljön kan de tillsammans skapa en maskulin 

arbetsmiljö. De agerande och diskurser de använder sig av för att kunna skapa denna 

maskulina miljö är bland annat att de använder sig av en överdriven mängd av svordomar 

(McDonald, 2013, s 574). I studien förklarar både manliga och kvinnliga studenter att en bra 

sjuksköterska har egenskaper som ses som dominanta maskulina könsnormer. De anser att en 

bra sjuksköterska måste kunna visa effektivitet, en stark vetenskaplig kunskap samt analytiska 

kunskaper, egenskaper som traditionellt ansetts manliga (McDonald, 2013, s 573). För att bli 

en lyckad sjuksköterska menar studenterna att de måste skapa sin roll utifrån både 

traditionella maskulina och feminina egenskaper. 

Kommunikation och genusforskaren Joanne McDowell presenterar i sin studie om hur 

manliga sjuksköterskor använder sig av diskurser och identitetsskapande, ett resultat som 

visar att männen själva menar att de försöker minimera kön och statusskillnader mellan dem 

och de kvinnliga sjuksköterskorna (McDowell 2015). De försöker inte att separera sig från allt 

som anses vara feminint, istället för att skapa en egen ”manlig” yrkesroll som tidigare studier 

visar som är uppbyggd på både ”manliga” och ”kvinnliga” egenskaper så försökte dessa 

manliga sjuksköterskor lägga fokus på att visa sin sjuksköterskeidentitet i en gemensam grupp 

tillsammans med de kvinnliga kollegorna (McDowell, 2015, s 282). De använder sig 

strategiskt av ordförråd för att gemensamt skapa en professionell identitet (McDowell, 2015, s 

280). Det språkliga beteendet används för att knyta band med andra sjuksköterskor, detta 

lyckas de med genom att minimera språkskillnader utifrån genus och kön (McDowell, 2015, s 
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280). De skapade istället etablerade och outsiders på sin arbetsplats genom “vi” och “dem” 

där de etablerade var vård-sjuksköterskorna och distriktssköterskorna var outsiders 

(McDowell, 2015, s 282). McDowell påpekar själv att resultaten inte stämmer överens med 

mycket tidigare forskning inom fältet då hennes studieobjekt inte bygger upp sin identitet i 

kontrast till de kvinnliga kollegorna för att tydliggöra skillnaderna. Utan de försöker skapa en 

gemensam gruppidentitet och känsla istället för att använda sig av hegemoniska normer och 

diskurser (McDowell, 2015, s 286).  

Dessa två studier om studenter som studerar till att bli sjuksköterskor och de som redan jobbar 

som det är relevant för denna studien då även om de inte är lärare så finns det likheter 

gällande att de är ett kvinnodominerat yrke och har en viss fokus på omvårdnad, även studiens 

fokus på hur dessa män skapar alternativa arbetsroller där de förhåller sig med sin 

maskulinitet är relevant för denna studie. 

 

3.3 Studier om manliga lärare 
Utbildningsforskaren Simon Brownhill utförde en kritisk studie om de uppfattade 

egenskaperna/kvaliteterna som män som jobbar med barn har och bör ha (Brownhill 2014). 

Deltagarna i studien var män som jobbade med barn i åldrarna 0 till 8 år, de intervjuade blev 

ombedda att ranka 5 av 20 egenskaper/utmärkande drag som Brownhill gav dem baserat på 

vad de själva tyckte var viktigast för en manlig förebild (Brownhill, 2014, s 250). Egenskaper 

såsom att vara bra på att skriva, atletisk och aggressiv rankades inte hos någon av 

respondenterna som de fem viktigaste egenskaperna. Utifrån respondenternas rankning kunde 

Brownhill skapa en “profil” av hur en manlig förebild skulle vara. Där egenskaper såsom att 

han är pålitligt, att kunna demonstrera en positiv attityd till att lära, trovärdig, snäll, 

respektfull och ett bra sinne för humor var viktiga (Brownhill, 2014, s 251). Under intervju 

stadiet av studien så förespråkade intervjupersoner att många egenskaper som den manliga 

förebilden erbjöd var delar av att vara en bra person och det spelade ingen roll vilket kön 

förebilden hade (Brownhill, 2014, s 254). Respondenterna menade att egenskaperna av en 

manlig förebild skulle vara en genuin del av den manliga förebilden och dess personlighet, 

och inte något påtvingat eller falskt. Känslan av att manliga förebilder behövde vara genuina, 

antyder enligt Brownhill att de egenskaper den manliga förebilden har är redan bestämda 

utifrån personligheten, och att idén av den manliga förebilden har kraft att influera sättet de 

beter sig (Brownhill, 2014, s 256). Jag anser att denna studien är relevant även om den inte 
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direkt undersöker maskulinitet och relationer till yrke, dock så ger den en presentation om vad 

manliga lärare själv tycker är viktiga egenskaper och hur de är en bra manlig förebild.   

Genus och organisationsforskaren Ruth Simpson utförde en studie om hur män inom 

kvinnodominerade yrken ser på sin identitet och motivation att stanna kvar i yrket (Simpson 

2004). De manliga grundskollärarnas motivation för att stanna kvar i sina yrken var att de 

trivdes med att jobba med barn och det positiva med att i deras ord ha ett “stabilt yrke” 

(Simpson, 2004, s 355). Bland kollegor och kvinnliga lärare så ansågs manliga 

grundskollärare mer lämpade att disciplinera och hantera svårare klasser just på grund av sitt 

kön, detta baserat på de manliga könsnormer som finns (Simpson, 2004, s 357). De manliga 

lärarna var medvetna om den lägre statusen som grundskollärare hade jämfört mot högstadie- 

och gymnasielärare och att dessa ansågs mer manligare, detta var på grund av grundskolans 

större fokus på omvårdnad jämfört mot högstadiet och uppåt. De manliga lärarna använde sig 

av idrottsundervisning som ett sätt att fånga och skapa en maskulin bild av sin roll, som 

idrottslärare och tränare av olika lag. Vissa av deltagarna refererade till att ”spela tufft” med 

pojkarna och skapa en förebild för sina manliga elever (Simpson, 2004, s 360).  

 

3.4 Studier om lärare och maskulinitet 
Genus forskaren Mia Heikkilä och sociologen Anette Hellman presenterar i sin studie om hur 

män som studerar till att bli förskolelärare förhåller sig till maskulinitet ett resultat som 

antyder att män gör saker annorlunda än kvinnor i sin roll som förskollärare (Heikkilä & 

Hellman 2016). Männen förhandlar sin manlighet och maskulinitet i relation till sin yrkesroll, 

de antyder inte att de ser några problem med att sticka ut från den manliga normen genom att 

jobba med ett traditionellt kvinnligt yrke (Heikkilä & Hellman, 2016, s 1218). Männen hade 

någon form av jobberfarenhet med barn innan de valde att studera till förskollärare, vilket 

Heikkilä och Hellman påpekar kan vara ett av de första stegen i männens sätt att förhandla om 

sin maskulinitet (Heikkilä & Hellman, 2016, s 1218). Som de män som studerades i 

McDonalds studie kan vi även se i Heikkilä och Hellmans studie att männen inte ger upp sina 

manliga könsroller helt, utan de försöker skapa en ny yrkesroll i relation till den traditionella 

rollen som förskollärare (Heikkilä & Hellman, 2016, s 1218). 

Bland de män som redan jobbade som förskollärare i jämförelse mot de som studerade till det 

så visar tidigare forskning liknande resultat som studierna jag har nämnt ovan, att de 

förhandlar sin maskulinitet och de feminina egenskaper och kopplingar som finns till 
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yrkesrollen. Detta kan man se i utbildningsforskaren David L. Brodys studie där han 

presenterar resultat bland just manliga förskollärare att de kommer från traditionellt manliga 

yrken som till exempel; militären, fotbollskarriär och rockmusiker innan de bytte arbete till att 

bli förskollärare (Brody, 2015, s 357). Studien använder sig av genusteorier och social 

konstruktivism för att analysera materialet. Brodys resultat visar att dessa män inte försöker 

motstå det kvinnliga idealet som förskollärare har, utan försöker istället dekonstruera rollen 

och behålla delar av sina tidigare tydliga manliga identiteter som de fick via sina tidigare jobb 

tillsammans med den nya yrkesrollen (Brody, 2015, s 358). Ett exempel som Brody lyfter 

fram är det att kvinnliga lärare kramar sina elever är inget unikt men för män är det ett tydligt 

budskap att omvårdnad är en viktig del för deras roll, de har tagit del av den normativa 

kvinnliga diskursen och gjort den till en viktig del i sin egna yrkesroll (Brody, 2015, s 359). 

Becky Francis som är professor i utbildningsvetenskap utförde en studie bland tre manliga 

grundskollärare i London där hon undersökte hur de skapar kön via sin yrkesroll. I denna 

studie presenterade Francis ett resultat där det fanns en mångfald av olika utövande av 

genuspraktiker. En av de studerade visade ett liknande mönster som de lärare som skapade 

alternativ maskulinitet i Buschmeyers forskning. Han menar att han själv försöker utmana 

sina elever om könsstereotyper och könsnormer, genom att bland annat bära rosa tröjor för att 

visa för eleverna att rosa inte är en exklusivt kvinnlig färg (Francis, 2009, s 118). De andra två 

visar också olika sätt på maskulinitet, den ena använder sig av manliga diskurser som finns i 

lärarrollen som auktoritet och kunskap, samt även disciplinära aktioner mot eleverna (Francis, 

2009, s 120). Den tredje läraren försökte skapa och visa maskulinitet genom att skapa ett 

starkt band med ”sina grabbar” i klassrummet, han ansåg att han hade en uppgift att vara en 

förebild för barnen (Francis, 2009, s 119). Denna studie är relevant då den visar olika typer av 

maskulinitet som en lärare kan använda sig av men ändå uppfattas som manlig.  

Sociologen Anna Buschmeyer visade i sin studie att manliga förskollärare skapade två olika 

manliga kön i relation till sin yrkesroll (Buschmeyer 2013). Tidigt resultat som Buschmeyer 

upptäckte var att deras professionella kunskap var baserad på idén om att vara en förebild är 

en av huvudaspekterna med att vara förskollärare (Buschmeyer, 2013, s 298). Hennes 

intervjupersoner delades upp i två olika kategorier, de som identifierade maskulinitet som en 

viktig del i deras sätt att vara en förebild, kategoriserades som en delaktig typ av maskulinitet 

och de som inte gjorde det kategoriserades som en alternativ typ (Buschmeyer, 2013, s 299). 

De som använde maskulinitet som en viktig del i sin förebild motiverade det utifrån att ge 

barnen en fadersfigur för de elever som saknade det i hemmet.  
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Buschmeyer presenterade också resultat som visade att vissa intervjupersoner var tvungna att 

motivera sitt val av yrke. De kände att de var tvungna att skapa ett narrativ som legit imerade 

deras val av yrke som är stereotypiskt kvinnliga, och sedan distansera sig från de feminina 

som kopplas ihop med yrkesrollen. Med begreppet hegemonisk maskulinitet förklarar 

Buschmeyer att de gör detta antingen medvetet eller undermedvetet, att de måste ha en giltig 

orsak till att jobba med detta traditionellt kvinnliga yrke (Buschmeyer, 2013, s 305). 

Begreppet hegemonisk maskulinitet presenteras och definieras mer ingående i teorikapitlet i 

denna studie. De behövde ha en giltig orsak till att de jobbar som förskollärare då det inte 

passar in i den traditionella maskuliniteten, de förhåller sig aktivt till den hegemoniska 

maskuliniteten (Buschmeyer, 2013, s 305). De andra försökte inte distansera sig från de 

feminina utan försökte skapa en förebild till eleverna med en alternativ form av maskulinitet. 

De distanserade sig snarare från den hegemonisk maskulinitet som finns. Detta menar 

Buschmeyer var en alternativ maskulinitet, de tänkte ofta kritiskt och reflektivt över 

maskulinitet och det manliga könet. Detta kunde de göra då de hade en större genusförståelse 

än de män som försökte distansera sig från det kvinnliga (Buschmeyer, 2013, s 305). Lärarna 

skapar maskulinitet och ser på maskulinitet utifrån sin yrkesroll på olika sätt, detta är 

beroende på vilket sätt de förhåller sig till den hegemoniska maskuliniteten. 

Sociologen Todd Migliaccio utförde en studie där han undersökte och analyserade 98 mäns 

vänskaper utifrån två olika yrkesgrupper, en traditionellt manlig yrkesgrupp i militären och en 

traditionellt kvinnlig i läraryrket (Migliaccio, 2009, s 226). Han presenterade resultat och 

slutsatser om att manliga lärare använder och förlitar sig på sin vänskap för att skapa 

maskulinitet, detta då deras jobb som lärare begränsar denna möjlighet. Genom vänskapen 

kan de skapa maskulinitet som en reaktion mot den feminina kopplingen som finns till deras 

yrke och yrkesroll. Deras yrke begränsar möjligheten att utföra maskulinitet, men genom 

vänskapen och användandet av maskulina diskurser försöker de skapa och utför maskulinitet 

(Migliaccio, 2009, s 238). Migliaccio förklarar att de feminina förväntningar som finns inom 

läraryrket problematiserar utförandet av maskulinitet, därför är de mer benägna att göra det 

genom sin vänskap med hjälp av interaktiva och instrumentella interaktioner med varandra 

snarare än ha mer uttryckande interaktioner med varandra som anses klassificera den 

kvinnliga vänskapen (Migliaccio, 2010s 238). Migliaccio förklarar att ”göra kön” innehåller 

hur vi gör vänskap, hur vi gör jobb och hur vi gör alla sociala upplevelser utifrån hans slutsats 

att vänskaps interaktioner är maskulinitets utövande (Migliaccio, 2009, s 239). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de teoretiska ramar och begrepp som används för att analysera 

studiens empiri. R. W. Connells teorier om genus och maskulinitet kommer presenteras samt 

vidareutveckling av begreppet hegemonisk maskulinitet av andra forskare presenteras och 

sammanfattas. Kapitlet avslutas med en diskussion om teorin och hur den används i studien.  

 

4.1 Hegemonisk maskulinitet 
Begreppet hegemonisk maskulinitet har kommit upp på ett flertal platser i 

forskningsöversikten och är ett begrepp som används flitigt inom maskulinitetsforskning 

(Simpson 2004; Berg 2007; Buschmeyer 2013). Men för att få en full förståelse över R. W. 

Connells begrepp och teorierna runt om den kan det vara värt att börja i Connells sätt att se på 

genus och de teorierna runt om det. Hon lyfter fram två olika sätt man kan använda sig av 

genus som rollbegrepp. Det ena sättet är att man ser könsrollen som beroende av särskilda 

positioner och tar exempel som ett manus gällande beteende inom ett äktenskap, ett mer 

statiskt perspektiv. 

Det andra sättet och vanligare är att kvinnor och män följer den allmänna uppsättningen av 

förväntningar som finns bunden till deras kön (Connell, 2008, s 53). Roll normer är sociala 

realiteter som förändras genom sociala processer. Detta händer när socialisationsagenter som 

Connell beskriver dem, familj, skola, jobb eller kulturella krafter överför nya förväntningar på 

rollnormerna. (Connell, 2008, s 54). Detta användande av genus är det som Connell 

förespråkar, då det inte är lika statiskt som att se könsroller som beroende av särskilda 

positioner, genus är något som görs genom de olika sociala processerna och praktiken som vi 

finner oss i vardagligen. Detta är det utgångsättet som denna studie använder sig av. 

Connell menar att genus är ett sätt att organisera social praktik. Genom dessa genusprocesser 

får vi möjlighet att organisera vardagslivet i relation till en reproduktiv arena, denna arena 

definieras av de mänskliga reproduktionens kroppsliga strukturer och processer, såsom t.ex. 

lusten och samlag (Connell, 2008, s 109). Connell kallar detta för “reproduktiv arena” och 

inte för en “biologisk bas”, detta därför att genus existerar eftersom biologin inte bestämmer 

det sociala. Genus är en social praktik som hela tiden referera till våra kroppar och vad de gör, 

snarare än att det är en social praktik som reduceras till kroppen (Connell, 2008, s 110). Social 

praktik är nyskapande och påhittig, den är skapad inom begränsade strukturer av sociala 

relationer. Connell förklarar att de relationer mellan människor och grupper som organiseras 
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inom reproduktions arenan är en av de mer betydande strukturerna i samhället. Den 

individuella livsvägen, de kulturella processerna och institutioner är alla strukturerade utifrån 

de genusvilkorern som finns. Med ett dynamiskt synsätt på hur den sociala praktiken 

organiseras så kan vi förstå maskulinitet och femininitet som föränderliga, att de ändras över 

tid (Connell, 2008, s 110). Utifrån detta förklarar Connell hur maskulinitet bildas i olika 

grupper. För att förstå hur vita mäns maskulinitet i USA skapas kan man inte bara se det 

utifrån deras relation till vita kvinnor, hon anser att den även skapas i relation till svarta män 

(Connell, 2008, s 113).  

Connell förklarar att det finns relationer mellan maskulinitet beroende på kön, ras och klass. 

Det finns mer än bara en vit maskulinitet eller en överklass maskulinitet. Det finns i hennes 

ord feminina fabriksarbetare, ett arbete som kopplats samman med maskulinitet. För att kunna 

ha en dynamisk analys för att förstå den mångfalden av maskulinitet så måste man fokusera 

på genusrelationerna mellan män (Connell, 2008, s 114). Det är här begreppet Hegemonisk 

maskulinitet kommer in. Connell definition av begreppet Hegemonisk maskulinitet är 

följande…  

“Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som 

innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet.” 

(Connell, 2008, s 115)”.  

Hegemonisk maskulinitet är det begreppet som hjälper Connell att förklara de olika former av 

maskuliniteten som finns. Connell förklarar att det är det kulturella som höjer en viss form av 

maskulinitet över andra former. De underordnade formerna av maskuliniteten som symboliskt 

ses ner på är de former av maskulinitet som är grundade eller strukturerade utifrån 

femininiteten (Connell, 2008, s 117). Hegemonisk maskulinitet anses inte enligt Connell att 

vara normal utifrån att majoriteten av män anta dess form, då hon menar att endast en lite del 

av alla män gör det. Men den är normativ då den följer de för tillfället mest uppskattade sätten 

att vara en man, vilket leder till att män behöver förhålla sig till den (Connell & 

Messerschmidt, 2005, s 832).  

Maskuliniteter är former av praktiker som vi konstruerar och ändrar genom tiden. Genom att 

studera och analysera livshistorier förklara Connell att vi kanske kan upptäcka motstridiga 

åtagande som reflektera i olika hegemoniska maskuliniteter (Connell & Messerschmidt, 2005, 

s 852). Begreppet “hegemonisk maskulinitet” är inte en fast karaktärstyp som ser likadan 

överallt och över historiens gång, den har olika former av gestalter som kommer ifrån den 
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sociala praktiken (Connell, 2008, s 119). Connell anser att det finns olika former av 

maskulinitet och att dessa inte är statiska kategorier (Connell, 2008, s 72). Dynamiken som 

finns inom de relationer där genus skapas är viktiga att se för att kunna förstå. Maskulinitet 

måste vi förstå utifrån de sociala strukturer och processer som finns runt om (Connell 2008, s 

74). Den hegemoniska maskuliniteten ger oss grund för att dynamiskt analysera de olika 

maskuliniteter och deras genusrelation. Med hegemonisk maskulinitet kan vi se hur de andra 

formerna av maskulinitet antingen försöker passa in i den, förhåller och förhandla den eller 

förkasta den.  

 

4.2 Utveckling av hegemonisk maskulinitet 
Begreppet har utvecklats under sin tid där bland annat socialpsykologerna Margaret Wetherell 

och Nigel Edley menar att vi kan förstå hegemoniska normer som ett sätt att definiera män i 

deras diskurser som de strategiskt tar tills sig beroenden på omständigheterna (Connell & 

Messerschmidt, 2005, s 841). Männen kan ta till sig den hegemonisk maskulinitet när det 

passar dem och när det inte passar dem strategiskt så kan de distansera sig från det. Wetherell 

och Edley anser att maskulinitet inte representerar vilken man man är utan snarare hur män 

positionerar sig genom diskurser (Connell & Messerschmidt, 2005, s 841). Detta är något som 

Berg presenterar i sin studie då ungdomarna beter sig olika när de faller i jargong med sina 

kompisar än när de umgås med potentiella flickvänner (Berg, 2007, s 41). 

Buschmeyer anser att maskulinitet kan vara något som konstrueras och behöver rekonstrueras 

vid varje situation, i så fall behöver inte maskulinitet vara direkt kopplat till den manliga 

kroppen, utan kan göras av båda könen. Detta presenterar Buschmeyer utifrån sitt resultat att 

män som inte möter de kraven som finns för att passa in i den hegemoniska 

maskulinitetsmallen inte heller jobbar för att uppnå dem (Buschmeyer, 2013, s 294).  

Simpson hänvisar till sociologen Deborah Kerfoot och organisationsforskaren David Knights 

som påpekar att individens “sociala fält” är uppbyggd av flera sociala diskurser (Simpson, 

2004, s 365). Att den hegemoniska maskuliniteten är dominant men är inte oberoende av 

andra diskurser. Att “vara maskulin” kan därför vara svårt att greppa och är utsatt för störning 

(Simpson, 2004, s 365). Dessa diskurser som skapar det sociala fältet tendera att se 

annorlunda ut beroende på situation. I lärarnas egna klassrum så brydde de sig om barnen och 

tålmodigt engagera sig i barnens upplevelse av att lära sig. Simpson säger själv att det dagliga 

“köns jobbet” för att upprätthålla en maskulin identitet kan vara fragmenterad och 
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motsägelsefull (Simpson, 2004, s 365). Män kan känna sig säkra med “kvinnliga” diskurser 

medans de samtidigt använder sig av resurser från mer privilegierade diskurser som män har 

för att motarbeta deras minoritetsstatus i yrket (Simpson, 2004, 366).  

Dessa utvecklingar är relevanta utifrån hur jag går tillväga i min egna analys av mitt material. 

Att se hur den hegemoniska maskuliniteten är dominanta men inte oberoende av andra 

diskurser är något som jag kan ha som ett perspektiv när jag analyserar hur mina 

intervjupersoner förhåller sig till maskulinitetsdiskurserna. När de hakar på dem och när de 

gör motstånd mot dem genom att använda sig av andra diskurser som inte är den dominanta, 

så som t.ex. kvinnliga diskurser.  

  

4.3 Diskussion om teori och användning av den 

Som jag påpekade i början av teorikapitlet så är hegemonisk maskulinitet ett begrepp som har 

använts i en större del av den presenterade tidigare forskningen. Begreppet är relevant och 

allmänt accepterad inom sociologisk forskning kring genus, maskuliniteter och män. Eftersom 

studiens fokus ligger på att analysera hur män förhåller sig till befintliga 

maskulinitetsdiskurser så ger de presenterade teorierna mig möjlighet att göra detta.  

Connells teorier används för att kunna analysera materialet utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, där jag lägger stort fokus på mina intervjupersoners sätt att förhålla sig till olika 

diskurser och hur detta skapar deras yrkesroll. Det ledde mig genom studiens gång med 

påverkan i skapandet av en intervjuguide, sättet jag valde att leta och sortera i min empiri och 

avslutningsvis genom att ge mig den teoretiska lins jag använde för att analyser i mitt material 

för att i slutet av studien kunna komma till slutsatser. Detta val gjordes efter Creswells 

motivering av användandet av teoretisk lins i studier om kön (Creswell, 2018, s 62).  

5 Metodologi, metod och material 

I detta kapitel redogör jag valet av metod som jag har använt mig för i denna uppsats, även en 

motivering till val av metod presenteras. Kapitlet fortsätter med genomgång av intervjuerna 

och deras upplägg för att sedan följas upp med urvalet och dess process. De etiska principerna 

som jag betraktade i min studie presenteras och därefter reflekterar jag över de problem som 

uppstod under studiens gång samt en problematisering av min metod. Avslutningsvis 

presenterar jag det tillvägagångssätt som jag använde mig av i analysen och korta 

sammanfattningar av mina intervjupersoner. 
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5.1 Val av metod 
Den kvalitativa metoden kännetecknas av att forskaren är en viktig del av studien. Forskaren 

samlar in data själv och är även den som tolkar den (Creswell, 2018, s 181). Detta 

tillsammans med det induktiva sättet man kan jobba med materialet i en kvalitativ studie så 

ger den kvalitativa forskningen sina tydliga kännetecken. Syftet med kvalitativa forskning är 

att ge en ökad förståelse för undersöknings fältet. Steinar Kvale och Svend Brinkmann säger 

att med den kvalitativa forskningsintervjun försöker forskaren förstå världen från 

undersökningspersonerna och deras synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2014, s 17). Detta 

tillsammans med John W. Creswells syn på kvalitativ forskning där han anser att kvalitativa 

forskare kan arbetar induktivt där vi försöker bygga upp mönster och teman utifrån den data 

vi har tillgång till (Creswell, 2018, s 181). Detta är vad jag har ämnat att försöka göra med 

denna studie, att bygga upp och kartlägga mönster som mina intervjupersoner följer eller 

bryter mot baserat på både tidigare forskning och empirin som jag har samlat in.  

Valet att använda mig av kvalitativ metodologi gjordes utifrån studiens syfte. Jag är inte ute 

efter att förklara “varför” studenterna skapar och försöker upprätthålla maskulinitet, utan jag 

undersöker och reflekterar över “hur” de skapar kön och vad för faktorer de förhåller sig till. 

Med den data jag har samlat in genom intervjuer har jag jobbat induktivt i form av skapandet 

av kategorier och upplysning på mönster som finns bland empirin, vilket blev möjligt på 

grund av valet att utföra en kvalitativ metodologisk studie.  

5.2 Intervju 

Jag använde mig av intervjuer för att samla in den empiri jag behöver för att kunna besvara de 

frågeställningar jag formulerade. Jag valde att utföra semi-strukturerade intervjuer där jag 

hade skapat frågor utifrån förbestämda teman som jag hade baserat utifrån min tidigare 

forskning och teori. Med användning av semi-strukturerade intervjuer så gav det mig 

möjlighet att både leda intervjun framåt utifrån de teman jag hade i intervjuguiden och även 

vara öppen för intervjuns öppna möjlighet till att utvecklas till ett samtal. Detta ger mer 

möjlighet till att utveckla tankar som väcks under intervju och ställa frågor gällande detta. 

Under intervjuerna följde jag min intervjuguide och de frågor jag hade planerat ställdes, men 

jag lät även intervjuns samtal flöda fritt när jag ansåg att det var passande. Intervjuguiden 

bestod av “Direkta frågor” och “Strukturerade frågor”. De direkta frågorna hjälpte mig att 

introducera ämnet för intervjupersonerna direkt och de strukturerade frågorna möjliggjorde 
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för mig som intervjuare att jag kunde driva intervjuns förlopp framåt (Kvale & Brinkman, 

2015, s 177). Jag ställde även följdfrågor utifrån intressant information som jag fick av 

intervjupersonerna. Genom att låta intervjun vara semi-strukturerad fanns det möjlighet för 

mig att låta intervjupersonen vidareutveckla intressanta tankar som de nämnde (Kvale & 

Brinkman, 2015, s 176). Dessa följdfrågor som ej fanns med i intervjuguiden försökte jag 

forma som “Uppföljningsfrågor” eller “Inledande frågor”.  Genom att försöka upprepa eller 

återkoppla till något intervjupersonen har sagt försökte jag få en vidareutveckling av vad 

intervjupersonen sa och vid inledande frågor så bad jag de beskriva och berätta för mig om 

den specifika händelsen som jag fann intressant (Kvale & Brinkman, 2015, s 176). 

Intervjuerna utfördes antingen hemma hos den intervjuade eller hemma hos intervjuaren.  

Andra alternativ som hade kunnat användas för att samla in empiri hade kunnat vara till 

exempel genom enkäter. Dock anser jag att intervjua och undersöka individernas egna 

uppfattningar om ämnet är mer givande utifrån mitt syfte. Intervjuerna gav mig en möjlighet 

till ett rikare material utifrån intervjupersonernas egna tankar än om jag hade utfört en 

enkätstudie (Creswell, 2018, s 188). Intervjuer ger forskaren möjlighet att undersöka hur 

intervjupersonerna förhåller sig till befintliga maskulinitetsdiskurser och när de gör motstånd 

mot dom i relation till hur de skapar sin yrkesroll. Intervjun en resurs för att utforska identitet 

då intervjusagorna är en del av skapandet av en identitet (McDonald, 2013, s 568). Via en 

enkätstudie hade jag troligen fått in mer respondenter och material, men det hade varit mer 

grundläggande och grundat i deras egna attityder utan möjlighet till vidareutveckling från 

deras tankar.  

5.3 Urval 
Jag valde att söka intervjupersoner bland de manliga studenter som läste andra eller tredje året 

på förskollärarprogrammet eller grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Varför 

jag just valde dessa årskurser var för att då hade studenterna läst minst 2 terminer på 

programmet och har haft möjligheten att vara ute minst 2 gånger på praktik. Med erfarenhet 

av praktik så hade de upplevt sin framtida yrkesroll i verkligheten. Dessa läraryrken är 

kvinnodominerade och har mer fokus på omvårdnad än vad högstadie- och gymnasielärare 

har. Utifrån detta ansåg jag att dessa urvalsgrupper passade bäst utifrån mitt syfte att kunna 

förstå vilka sätt studenterna skapar och upprätthåller manligt kön i relation till sitt framtida 

yrke. Jag valde att intervjua studenter på Linnéuniversitet i Växjö då de två program erbjuds 

där, det gjorde det också enklare att ta kontakt med potentiella intervjupersoner och gav 

möjligheten att kunna utföra intervjuer i person istället för över telefon.  
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Den första intervjupersonen jag tog kontakt med hade jag en ytlig bekantskap med. Jag ville 

använda honom som en form av pilotintervju då jag kunde uppmärksamma eventuella brister 

med min intervjuguide. För att få kontakt med fler eventuella intervjupersoner så tog jag 

kontakt med Linnéuniversitetets lärarutbildnings administration, där jag ställde en förfrågan 

med att få hjälp att få kontakt med respektive program och årskurs programansvariga. Genom 

utbildningsadministratören fick jag hjälp att få fram vilka kurser respektive program och 

årskurser läste för tillfället. Genom att söka på dessa kurskoder fick jag möjlighet att se vilka 

föreläsare de hade. Jag kontaktade föreläsarna och ställde förfrågan ifall det fanns möjlighet 

för mig att komma i slutet av en föreläsning och väldigt kort berätta om min studie och ställa 

förfrågan ifall någon manlig student var intresserad att medverka i studien. Jag tog med mig 

ett informationsblad och där kunde de intresserade studenterna skriva ner sina 

kontaktuppgifter. Efter detta tog jag kontakt med de som hade lämnat sin kontaktinformation 

och ställde förfrågan ifall de ville delta i en intervju. Jag fick möjlighet att vid två olika 

föreläsningar för studenter som gick förskollärarprogrammet närvara och i slutet kort 

presentera min studie och fråga manliga studenter. Jag fick deras kontaktinformation men när 

jag tog kontakt med dem via mail så fick jag inga intervjupersoner då de valde att tacka nej 

till att medverka i studien. Då jag fann det svårt att hitta intervjupersoner via detta 

tillvägagångssätt så valde jag att kontakta ytligt bekanta som jag var medveten om studerade 

till grundskolelärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Via detta tillvägagångssätt fick 

jag tillgång till 5 studenter som jag utförde intervjuer med.  

5.4 Etiska övervägande 

Alla personer som medverkade i studien informerades i samband med bokningen av intervjun 

om min önskan att spela in intervjun för att kunna transkribera den vid ett senare tillfälle. Jag 

var tydlig både vid förfrågan av att medverka i en intervju och innan påbörjandet av den att 

deltagandet var helt frivilligt och gick bra att avsluta så fort intervjupersonen kände att den 

önskade det. Även efter intervjuns gång var jag tydlig med att förmedla att ifall 

intervjupersonen inte vill att sin intervju skulle användas i studien så var det bara att kontakta 

mig. Jag informerade deltagarna om att transkriberingen och intervjuerna endast skulle vara 

tillgängliga i sina original former till mig och eventuellt min handledare och examinator. 

Intervjupersonen fick ett informationsblad där jag beskrivit kort syftet med min studie och 

kontaktinformation till mig via mail och mobilnummer ifall intervjupersonen skulle önska att 

ta kontakt med mig efter intervjun. Jag har uppdiktat nya namn i transkriberingar både hos 
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intervjupersonen och eventuella namn som nämns i intervjun, detta för att bevara deras 

anonymitet i studien. 

I transkriberingen och användandet av citat i denna text från intervjuerna har jag tagit bort 

utfyllnadsord då jag anser att det får meningen att låta slarvig. Jag anser inte att detta påverkar 

eller förvränger budskapets som ges i meningen, utan detta används för att kunna skapa en 

enklare och tydligare text. 

Dessa etiska övervägande är grundade i vetenskapsrådets Forskningsetiska principer som har 

eftersträvats och följts under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2002). 

5.5 Problem som uppstod och problematisering av metod 
I början av studien så hade jag även tänkt ha med intervjupersoner som studerade till 

grundskollärare 1–3. Då jag ej hittade några intervjupersoner inom denna grupp så valde jag 

att ändra den och endast gå med studenter som läste antagligen till förskollärare eller 

grundskollärare med inriktning mot arbete i fritidshem.  

Jag kontaktade och ställde förfrågan till alla personer som medverkade i denna studie om de 

skulle kunna tänka sig delta i en intervju. Jag gav dem information om vad studien skulle 

handla om genom mitt informationsblad. Jag hade en ytligt bekantskap med alla deltagare. Jag 

är medveten om att detta kan ha påverkat min studie och att det är något som är värt att 

reflektera över. Det kan vara så att eftersom intervjupersonerna hade en ytlig bekantskap med 

mig att de valde att inte nämna vissa saker av olika anledningar. En av dem kan vara att de 

trodde att jag redan hade kunskap om detta genom vår bekantskap, en annan kan vara att de 

inte kände sig bekväma att säga vissa saker då jag inte var en främling till dessa personer, 

trots att jag var mycket tydlig med att deras deltagande var anonymt.  

Två av de intervjuerna jag utförde gick ej att använda på grund av att filerna blev korrupta och 

kunde ej spelas upp eller räddas på annat vis. Jag ställde förfrågan till intervjupersonerna ifall 

de skulle kunna tänka sig ställa upp på en intervju igen vilket de gick med på så jag utförde 

två kortare intervjuer med dem, där jag valde att fokusera på de frågor som jag fann intressant 

från första intervjun med respektive person. Detta kan ha påverkat den empiri som jag har 

kunnat använda mig av från de två intervjuerna, då jag kopplade till den tidigare intervjun vi 

har haft och i vissa fall bad dem beskriva saker som de tidigare hade sagt. På grund av detta så 

kan vissa citat och transkriberingar hänvisa till tidigare intervjun som ej finns tillgänglig. De 

nya intervjuerna utfördes samma dag som de första intervjuerna som inte kunde användas 
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gjordes. Tiden emellan intervjuerna kan ha gett intervjupersonerna möjlighet att reflektera 

över sina svar och ändrat dem till det andra intervjutillfället.  

Creswell påpekar de olika typer av begränsningar som finns med insamlande av data genom 

intervjuer, han menar att information är påverkad av åsikterna hos intervjupersonen, även att 

forskarens närvaro vid intervjun kan påverkar svaren (Creswell, 2018, s 188). Att min närvaro 

kan påverkat har jag reflekterat då jag har någon form av ytlig bekantskap med mina 

intervjupersoner. Att den informationen jag har fått ifrån mina intervjupersoners kan vara 

påverkad av deras egna åsikter är något värt att reflektera över. Jag presenterar i analysdelen 

att jag tror att de har olika syner utifrån sina yrkesroller och sina privatliv samt att deras 

synsätt på maskulinitet är beroende av den hegemoniska maskulinitetsmallen de förhåller sig 

till. Att de förhåller sig till den hegemoniska maskuliniteten kan påverka de svar jag har fått in 

bland frågor om just maskulinitet och femininitet. Dock med studiens syfte som bland annat 

undersöker hur de intervjuade ser på sin maskulinitet är den subjektiva synen från 

intervjupersonerna viktig för att kunna besvara frågeställningarna.  

5.6 Tillvägagångssätt i analysen 
Med insamlingen och transkriberingen av intervjuerna avklarat påbörjades arbetet med 

empirin i förberedelse för analysen. Med användandet av en teoretisk lins utifrån Connells 

teorier och tidigare forskning så började jag med att kategorisera materialet och 

uppmärksamma mönster. Detta ledde till skapandet av 4 olika teman som analyserades. Dessa 

teman skapade jag utifrån mönster som jag hittade i empirin samt med inspiration från den 

tidigare forskningen. Med mönster menar jag återkommande information eller agerande från 

mina intervjupersoner som bildar ett mönster i empirin. Dessa teman ska hjälpa mig att 

besvara forskningens syfte och frågeställningar. Dessa temans presenteras i analyskapitlet.  

5.7 Presentation av intervjupersonerna 
Alla personer som har medverkat i min studie har jag kontaktat genom direkt kommunikation 

mellan mig och intervjupersonen. Jag har en ytlig bekantskap med alla intervjudeltagare vilket 

kan ha påverkat deras vilja att ställa upp på intervjuer. Dessa namn är fingerade för att inte 

röja intervjudeltagarnas identitet. 

 

Peter 23 år och studerar till grundskolelärare med inriktning mot arbete i fritidshem samt 

idrott som inriktningsämne. Läste ekonomi-ekonomi på gymnasiet och hade erfarenhet med 

att jobba med barn på en skola i 1,5 år innan han påbörjade studierna. 
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Simon 23 år och studerar till förskollärare. Läste naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet 

och hade ingen erfarenhet med att jobba inom skola med barn innan han påbörjade studierna. 

 

Jakob 22 år och studerar till grundskolelärare med inriktning mot arbete i fritidshem samt 

musik som inriktningsämne. Läste teknik med inriktning IT på gymnasiet, jobbade ett halvår 

på en grundskola innan påbörjande av studier. 

 

Anton 23 och studerar till grundskolelärare med inriktning mot arbete i fritidshem samt musik 

som inriktningsämne. Läste estet inriktning musik på gymnasiet. Jobbat ca ett halvår på dagis 

och fritids samt behandlingshem för nyinkomna flyktingbarn innan påbörjade studier. 

 

Erik 24 år och studerar till grundskolelärare med inriktning mot arbete i fritidshem samt bild 

som inriktningsämne. Läste film och tv utbildningen på gymnasiet. Hade ingen erfarenhet av 

att jobba med omvårdnad eller lärandet av barn innan påbörjad utbildning.  

 

Nils 24 år och studerar till grundskolelärare med inriktning mot arbete i fritidshem samt musik 

som inriktningsämne. Läste samhälles utbildningen på gymnasiet.  Jobbat 2 år med barn på 

fritidshem innan påbörjade studier.  

 

6 Analys 

Analysdelen är uppdelade i fyra olika teman:  

1. Definitionen av manliga och maskulina stereotyper, egenskaperna och agerande 

2. Motståndet mot maskulinitetsdiskurser 

3. Användandet av maskulinitetsdiskurser 

4. Förebilden 
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Dessa teman har jag skapat för att tillsammans ger de mig möjligheten att besvara min 

forskningsfråga och dess syfte, hur jag gick tillväga för att skapa dessa teman finns beskrivet i 

metodkapitlet. I analyskapitlet så presenterar jag resultat och analyserar det för att sedan 

komma med slutsatser som jag presenterar i slutet av varje delkapitel. Då det är jag som väljer 

de teoretiska perspektiven samt tolkar svaren så är jag medveten om att detta påverkar vilken 

form av analys och slutsatser jag kommer fram till. Även att jag har formulerat frågorna som 

ställdes i intervjun utifrån kunskap som jag har fått in via tidigare forskning och även av egen 

erfarenhet kan ha haft påverkan. 

 

6.1 Definitionen av manliga och maskulina stereotyper, egenskaper och agerande 
Intervjudeltagarna blev ombedda att beskriva vad de anser vara traditionellt stereotypiska 

manliga egenskaper och även traditionellt stereotypiskt kvinnliga egenskaper. Följande är 

egenskaper och diskurser som de beskrev eller tillskrev som traditionellt manliga: Tuff, hård, 

stark personlighet, fysisk, styrka, ledarskap och ta initiativ, längre ifrån sina känslor, inte 

släppa in folk nära, auktoritär, högljudd, hävdelsebehov, brötig. Egenskaper och diskurser 

som beskrevs som traditionellt kvinnliga var följande: Omtänksam, snäll, “mjukare” än killar, 

närhet, trygghet, öppen mot andra, närmar sina känslor, inte lika auktoritära som män, 

estetiska, ödmjukhet, mån om andra. Dessa egenskaper som jag har beskrivit är en tolkning 

utifrån den empiri jag samlat in, både ordagrant att intervjupersonerna har tillskrivit dem som 

manliga eller kvinnliga och tolkningar av mig i deras sätt att beskriva egenskaper och 

diskurser. Detta är en samling av alla intervjupersonernas beskrivningar, som har satts ihop 

utifrån alla intervjuer och är en tolkning som jag har gjort. 

 

 “Manliga (egenskaper) såg jag som längre ifrån sina känslor och såg de inte lika öppna med 

 sina känslor, lite mer kall och vill inte släppa in folk nära. Tänker på framförallt med

  barn med kramar, att de inte gör det tänker jag med manliga lärarna eller män överlag.” - Nils 

 

När de olika intervjupersonerna beskriver stereotypisk (samt när jag ber dem försöka beskriva 

det utifrån ett icke stereotypiskt synsätt) manlighet eller maskulinitet så är svaren lika. Man 

kan se att deras sätt att se maskulinitet är kopplade till Connells sätt att förklara hegemonisk 

maskulinitet, att det är den konfigurationen av genuspraktik som upplyfter en form av 

maskulinitet (Connell, 2008, s 115). Intervjupersonerna visar tendenser på att de ser 
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maskulinitet utifrån ett stereotypiskt perspektiv, detta baserar jag på att under intervjuerna bad 

jag de beskriva stereotypisk manlighet så som de uppfattar det och även utifrån ett icke 

stereotypiskt perspektiv, men fick liknande om inte samma svar på båda frågorna, den 

stereotypiska manligheten är den hegemoniska maskuliniteten som mina intervjupersoner 

förhåller sig till. Med detta menar jag att den hegemoniska maskuliniteten och hur den lyfts 

upp av sin samtids kulturella föreställningar om hur en man ska vara speglar sig i den 

stereotypiska maskuliniteten. I Simons fall så gav han liknande svar när jag bad han beskriva 

maskulinitet utifrån sig själv och inte ett stereotypiskt perspektiv. 

 

  Philip:” Jag bad dig beskriva traditionella manliga och kvinnliga egenskaper, nu undrar jag 

 mer vad du själv beskriver som maskulinitet och manliga egenskaper, vad är det du tycker? 

 

 Simon: “Maskulinitet skulle jag nog vilja säga är aggressivitet, väldigt fysiskt och väldigt 

 oflexibelt. Det känns som stereotypisk maskulinitet är väldigt du gör som jag säger eller så sker 

 det konsekvenser.” 

 

Jag följde upp med att fråga om detta var hans syn på stereotypisk maskulinitet och fick svaret 

att det var det. Då ställde jag frågan om han själv tycker att han har maskulinitet: 

 

 Philip:” Men dig själv då, tycker du att du har maskulinitet? Om jag fråga dig vad du tycker är

  modern maskulinitet? Om vi försöker se bortom stereotyper? 

 

 Simon:” Jag tycker väl i dagens samhälle att egenskaper inte är lika mycket kopplat till könet 

 som det var förut. Utan att idag kan man nästan vara hur man vill och ändå tolkas som manlig 

 eller kvinnlig för det känns bara som det är så samhället har utvecklats, iallafall från min syn. 

 Det är självklart att det finns stereotyper kvar, men att de inte sitter fast lika hårt kvar, att man 

 ska vara starka och inte prata känslor och de ska vara tuffa, de ska slås och vara aggressiva. 

 Det är väl aggressiviteten jag skulle säga sitter kvar i maskuliniteten, med tanke på att det är 

 väldigt mycket killar som blir arga och aggressiva överlag.  

 

Först när jag ställer direkt frågan om hur han ser på sin egen maskulinitet så ser han bortom 

de stereotypiska maskuliniteterna. Utifrån begreppet hegemonisk maskulinitet så är det denna 

typ av maskulinitetsdiskurser som de förhåller sig utifrån den upplyfta formen av maskulinitet 
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(den hegemoniska). Denna relation blir intressant när den sätts i kontrast till deras yrke. Den 

sammanställning av genuspraktiker som har lyfts fram här är inte traditionella diskurser som 

används av lärare för yngre barn. Den hegemoniska maskuliniteten är inte något som är fast 

och inte heller de andra formerna av maskulinitet (underordnad, delaktig, marginal) är en 

karaktärstyp som kan användas för att dela in enskilda personer i kategorier (Connell, 2008, s 

114). Dock kan jag med de beskrivningar som har getts av de intervjuade om maskulinitet och 

femininitet få en uppfattning om hur de ser på den hegemoniska maskuliniteten och deras sätt 

de förhåller sig till den. Jag har användning av dessa beskrivningar för att kunna 

uppmärksamma hur relationen mellan olika sammanställningar av genuspraktiker ser ut och 

påverkas. Detta kommer främst gälla i sättet de använder sig av befintliga 

maskulinitetsdiskurser eller hur de gör motstånd mot dessa.  

 

6.2 Motståndet mot maskulinitetsdiskurser   
En av frågeställningarna som jag la fram till denna studie var hur manliga lärarstudenter 

förhåller sig till de befintliga maskulinitet diskurser som finns. Här kommer jag dela upp hur 

mina intervjupersoner gör motstånd mot dessa maskulinitetsdiskurser för att i följande kapitel 

presenterar hur de använder sig av dom.  

 

De studenter som var på sin femte termin på utbildningen för grundskolelärare med inriktning 

i fritidshem meddelade att de hade läst två olika kurser där de hade blivit undervisade i 

genusvetenskap. Jag ställde frågan ifall de har tyckt att kurserna har varit givande och även 

hur de har kunnat applicera detta i samband med praktiken. Peter berättade efter att ha läst om 

genusvetenskap ska de kunna uppmärksamma roller och diskurser för att visa eleverna att det 

är okej att följa de traditionella diskurserna men även uppmärksamma de som vill bryta dessa 

diskurser som är kopplade till de olika könen. Utifrån detta så berättade han att under hans 

praktik visade han barnen att man kan bryta mot maskulinitetsdiskurser som man. Han 

beskrev det enligt följande:               

                           

“Jag tror att det är jätteviktigt för oss som vuxna att visa att det är okej oavsett om jag är homo 

(sexuell), bi (sexuell) eller straight eller vad jag är att det är okej att ha målade naglar om man gillar 

det. Sen spelar det ingen roll då eleverna inte frågade om jag var gay eller straight. Jag gjorde det (lät 

de måla naglarna) och då var det flera och inte bara denna manliga elev som ville det innan, utan flera 

manliga elever som också ville måla naglarna.” - Peter 
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Genom att Peter lät flickorna på skolan måla hans naglar visade han för pojkarna att de fick 

också göra sådana saker som ansågs något för flickor istället för killar. Peter svarar även på 

frågan ifall han anser att han visar någon form av alternativ maskulinitet som inte behöver 

vara macho: 

                    

                “Ja det är något jag tänker väldigt mycket på. Kanske inte hela tiden i vardagen. Men jag 

 tänker på vad jag kan göra för att utmana de stereotypiska könsrollerna. Men om jag

  vägrar att låta dom måla mina naglar ifall de frågar mig ifall de får göra det, då 

 kommer inte de andra killarna våga göra det. Därför tror jag det är jätteviktig för oss män 

 också (att vara en förebild) för många saknar en bra manlig förebild hela livet.” - Peter 

 

Peter utmanade befintliga maskulinitetsdiskurser, han var själv medveten om att måla naglar 

enligt manliga diskurser gör inte killar det. Han använder sig av diskurser som han anser själv 

är en kvinnlig diskurs, att måla naglarna och som strider mot befintliga 

maskulinitetsdiskurser. Detta gör han för att vissa för hans elever att det är okej att måla 

naglarna även för en kille. Jag följde upp denna händelse senare i intervjun och frågade 

honom ifall han såg det som maskulint att bryta mot tydligt könsmärkta diskurser. 

  

“Det tycker jag inte är det traditionellt maskulina att utmana, med det som finns i det som är den 

maskulina stereotypen är det självsäkra. Att våga stå upp för sig själv och det är väl oftast det mer 

manligt men inte just att bryta mot könsnormerna.” - Peter 

 

 Även andra exempel på att de medvetet väljer att bryta mot de befintliga 

maskulinitetsdiskurserna var när Jakob som manlig lärare fick vara med eleverna och virka 

för att visa och locka killarna till att också göra det. Jakob bryter mot maskulinitetsdiskurser 

när han medvetet används som någon form av lockbete för pojkarna i skolan genom att 

använda sig av en diskurs som traditionellt anses vara något flickorna gör i skolan, att virka. 

Han visar både för sig själv och för pojkarna att man kan göra motstånd mot 

maskulinitetsdiskurserna och att det inte är något man måste följa om man inte önskar. Han 

anser att för att kunna vara en bra lärare så måste man både ha det feminina och det 

maskulina: 
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Philip: “Så som jag fattade utifrån dina beskrivningar, för att vara en bra lärare behöver man 

 både manliga egenskaper och feminina. Skulle du hålla med mig där?” 

 

 Jakob: “Ja det skulle jag” 

 

Jakob förhåller sig till de maskulina diskurserna som finns genom att han både använder sig 

av dom och att han gör motstånd mot dom genom att aktivt utföra kvinnliga diskurser 

medvetet med som mål att kunna locka pojkarna till att testa saker som kan anses bryta mot de 

befintliga maskulinitetsdiskurser. Jakob som har musik som inriktningsämne kom även att 

kategorisera musikundervisning som ett “mjukt” ämne i relation till stereotypisk manlighet:  

 

 “Om jag själv skulle utgå från de (stereotypisk manliga egenskaper) hade jag sagt idrott istället 

 för musik. En man ska ju vara rörlig, muskulös och kunna agera och sådant. Istället 

 för att ha det lilla mjuka ämnen som musik eller bild, kanske man kan kalla det.” - Jakob 

 

Detta uttalande från Jakob är i relation till när han pratar om för honom stereotypisk 

manlighet och sitt yrke, jag påstår ej att han tycker att undervisa i bild eller musik gör dig till 

en mindre man än om du undervisar i idrott. Dock genom detta uttalande kan man se någon 

form av relation som Jakob har till idrottsundervisningen och hur det är kopplat till 

maskulinitet och manliga lärare, detta kommer diskuteras i större utsträckning i följande 

kapitel där jag presentera hur de använder sig av maskulinitetsdiskurser. Jakob som lärare 

förhåller sig till den hegemoniska maskuliniteten och vet att idrottsundervisning kan hjälpa en 

manlig lärare att lyfta fram maskulinitetsdiskurserna och dess betydelse kopplade till 

läraryrket, i detta fallet idrottsundervisning. Han antyder dock inte att detta är något som är 

viktigt för honom eller något han eftersträva, snarare försöker han distansera sig från detta i 

sättet han beskriver det i relation till något stereotypiskt. Han beskriver senare att i sitt yrke är 

det viktigt att vilja hålla på med det estetiska med barnen. I sitt sätt att beskriva det är det en 

feminin diskurs att vara estetisk med barnen, detta är även något han beskriver som något han 

tycker är kul och viktigt. Detta kan återkopplas till när han satt och virkade för att locka 

manliga elever till att testa detta. Jakob visar en form av medvetet motstånd mot befintliga 

maskulinitetsdiskurser, detta anser jag i det sättet han medvetet pratar om vissa agerande som 

maskulina och feminina och att han sätter ett värde på dessa. Som jag lyfter fram så framstår 

han kritisk mot maskulinitet diskursen idrottsundervisning som något en man ska använda sig 
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av, medans han lyfter fram det positiva i att göra motstånd mot de befintliga maskulinitet 

diskurserna när han används för att visa pojkarna att det är okej att virka om man vill det. 

  

Ett tredje exempel på hur de gör motstånd mot maskulinitetsdiskurserna är hur Nils aktivt 

positionerar sig dagligen för att visa för barnen att man kan utmana könsstereotyperna.  

 

“... ena dagen kanske sitter jag och pärlar eller rita, för att sedan gå och spela innebandy. Att man kan 

 göra båda och inte fastna i något specifikt.” - Nils 

 

Nils är medveten och antyder att han tycker att det är viktigt att visa för barnen att män kan 

bryta mot de befintliga maskulinitetsdiskurser som finns, men att han även följer dom också. 

Han är medveten om sitt aktiva motstånd mot de befintliga maskulinitetsdiskurser som finns 

kopplade till vad killar leker med eller gör.  

 

Anton kom att tillskriva att kvinnor överlag är bättre lärare än män, på frågan om man ska 

vara en bra lärare behöver man då ha både feminina och maskulina egenskaper gav han 

följande svar: 

  

                   ”Ja, alltså det finns en anledning varför kvinnor generellt är bättre lärare för att det faktiskt 

 bryr sig om eleverna. Jag kan inte peka på tillräckligt många  män som jobbar i skolor som 

 dagligen skäller ut sina elever för att de är dåliga, som inte ens kan tänka i banorna att de 

 här eleverna faktiskt tar in det jag säger och behöver omhändertas på dagarna” – Anton

  

  

Anton tillskriver att kvinnor är generellt bättre lärare än män. Han är dock osäkert på att han 

skulle tillskriva egenskaper som kvinnliga eller manliga. Han ser det som diskurser som man 

kan använda sig som lärare oberoende kön snarare. Han ser att vissa typer av diskurser som 

manliga lärare använder sig av inte är något som han eftersträvar, i detta fallet utskällningar 

och strikt auktoritet. Anton kritiserar snarare dessa maskulinitetsdiskurser för lärare, då det 

inte gör honom till en bättre lärare, snarare en sämre.  Han följer inte de befintliga 

maskulinitetsdiskurserna gällande läraryrket att de är de strikta och hårda lärarna, utan anser 

att det finns ett värde att visa en sympatisk och omtänksam sida gentemot eleverna.  

 



 

25(37) 

 

Simpson menar att diskurserna som skapar de sociala fälten kan se annorlunda beroende på 

situationen. I den situationen Peter befinner sig i när han är i skolan och förhåller sig till sin 

yrkesroll så har han lärt sig att utmana de manliga diskurserna för att kunna visa för barnen att 

de också kan utmana diskurserna om de så önskar. Men när jag intervjuar han utanför sin 

yrkesroll när han är privatpersonen Peter så ser han inte sitt agerande som maskulint även om 

han beskriver att den maskulina stereotypen är den självsäkra. Han kan känna sig säker med 

“kvinnliga” diskursen som att måla naglarna men han kan också använda sig av diskurser som 

självsäkerhet i samband med det. När jag frågar honom om han ser sig som både en förebild 

som vuxen och som en man som jobbar inom ett traditionellt och kvinnodominerat yrke så 

anser han att han visar sig som en bra förebild som vuxen och människa, och sedan kommer 

det till att våga utmana maskulinitetsdiskurserna i form av stereotyper. Peter kopplar inte sitt 

agerande och sig som förebild utifrån något maskulint utan ser sig själv som en förebild som 

vuxen och medmänniska snarare än man. Om man utgår ifrån Connells teori om hegemonisk 

maskulinitet så påverkar den traditionella synen av manlighet Peter i det sättet att han inte ser 

sitt agerande som maskulint och han distanserar sig från det då det inte passar in strategiskt i 

sin yrkesroll. 

  

Tidigare forskning som visar liknande mönster som mina intervjupersoner gör är till exempel 

McDonalds samt Heikkilä och Hellmans studier. McDonalds resultat presenterade att manliga 

sjuksköterskestudenter genom bland annat interaktioner med andra manliga aktörer inom 

fältet skapar en form av maskulin version av sin yrkesroll genom manliga diskurser och 

praktiker (McDonald, 2013, s 574). Heikkilä och Hellmans resultat i sin studie bland män som 

förskollärare går i linje med detta att männen förhandlar om sin manlighet utifrån yrkesrollen. 

Mitt resultat visar likheter med detta. Ingen av deltagarna har uppgett eller framstå som att de 

har gett upp sin identitet som man, men att de utmanar de maskulinitetsdiskurser som är 

kopplat till den. De utmanar maskulinitetsdiskurserna i sitt sätt att utföra sitt yrke.  

 

Som jag har presenterat i denna del så har de blivit undervisade i genuskunskap och förhåller 

sig till den i sin praktik, genom att utmana maskulinitetsdiskurserna. Peters agerande att låta 

barnen måla hans naglar, Jakob som användes som ett sätt att locka manliga eleverna till att 

virka och Anton medvetna motstånd till att falla in rollen som den manliga läraren som skäller 

ut sina elever visar att de inte har gett upp sitt användande av maskulinitets diskurser och helt 

valt att exklusivt använda sig av kvinnliga diskurser. De har snarare skapat en egen yrkesroll 
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baserat på att de använder sig av kvinnliga diskurser som de anser är nödvändiga för att utföra 

sitt jobb så bra som möjligt, men även av maskulinitetsdiskurser som jag kommer presenterar 

i följande kapitel. De tar åt sig både maskulinitets och femininitets diskurser för att skapa en 

effektiv yrkesroll och förhåller sig till sin maskulinitet istället för att förkasta den. 

 

6.3 Användandet av manliga diskurser 
Som jag presenterade i tidigare kapitel så använder sig lärarstudenterna av kvinnliga diskurser 

i sitt jobb, men att det inte hellre helt förkasta de befintliga maskulinitetsdiskurser som finns. 

Som jag antydde i tidigare kapitel så är idrott och fysiskt lekande en maskulinitets diskurs 

som de använder sig av. Intervjudeltagarna tillskrev fysik och rörlighet som en manlig 

diskurs. Den fysiska leken eller utövandet av idrott i samband med yrket kan ses som ett sätt 

de använder sig av manliga diskurser för att hävda sin maskulinitet. Dock var det endast 2 

(Anton och Peter) av de 5 fritidshems studenterna som läser inriktning till idrottslärare, två av 

de andra läser musik och den femte läser till bildlärare. Simon som läser till förskollärare har 

inte möjligheten att välja ett inriktningsämne som de kan undervisa i. 

 

Både Anton och Peter menade att de agerade annorlunda som idrottslärare än vad de gjorde 

som fritidslärare. De menar att de är mer auktoritära då, en egenskap som Anton tillskrivit 

som manligt. De ser en skillnad i deras roller som idrottslärare och som fritidshemslärare. 

Under idrotten handlar det om att de vill få fram ett budskap inom en viss tidsram och en 

bestämd aktivitet som ska utföras, detta sätter en press på dem. Anton är medveten och 

beskriver det som normativt för män att läsa idrott och bild för kvinnorna i sin utbildning, 

vilket han anser kan vara en anledning till könsfördelningen mellan de två, men att han inte 

kan säga säkert att det borde vara på det ena eller andra viset. Simpsons i sin studie påstår att 

de manliga grundskolelärarna använde sig av idrott för att återfånga en mer maskulin bild av 

sig (Simpson, 2004, s 360). Utifrån detta så kan vi se att Anton och Peter använder sig av 

manliga diskurser i form av men inte exklusivts det normativa valet att läsa till idrottslärare 

snarare än estetiska ämnen såsom bild eller musik, detta kan vara ett undermedvetet val för att 

ha någon form av traditionell manlig bild inom sitt traditionellt kvinnliga yrke. Andra 

maskulinitetsdiskurser som vi kan koppla till idrottslärare är det fysiska och det auktoritära.  
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 “Vi har pratat mycket om könsroller, hur det kommer sig att det är så normativt för idrott för 

 män och bild för kvinnor. Jag vet ärligt inte om jag kan sätta något direkt att så här 

 borde det vara” - Anton 

 

Anton är medveten om det normativa valet att läsa till idrottslärare snarare än bild. Han kan 

som jag uppmärksammade ovan inte ge en förklaring till varför det normativa valet är som det 

är i hans ögon.  

Även användandet av att lära ut idrott skulle jag argumentera för är en maskulin diskurs, som 

Peter beskriver det så krävs det ett större fokus på att vara auktoritär. En egenskap som Peter 

har beskrivit som manligt. Detta i kontrast till fokuset på omvårdnad som finns på fritidshem, 

en kvinnlig diskurs.  

 

 “Som idrottslärare så är det mer direkta, vad som ska hända och lyssna hela tiden på mig för att 

 förstå vad som händer. Därav kommer det auktoritära mer. Medans på fritidshemmet är det mer 

 omvårdnad och så att alla får känslan att de får sin tid med läraren.” – Peter 

 

De använder sig av olika diskurser beroende på vilken roll de har åtagit sig förtillfället och 

måste förhålla sig till, exempel på detta är att de använder sig av mer maskulina diskurser när 

de är idrottslärare i form av att vara auktoritär men även diskurser att manliga lärare för yngre 

barn undervisar i idrott.  

Även Simon som läser till förskollärare visar exempel på användandet av den fysiska leken 

som en befintlig maskulin diskurs som han använder sig av för att skapa en form av stärkt 

maskulinitet till sin yrkesroll. Han spekulerar om att pojkarna på förskolan tyckte att det var 

roligt att det var en manlig förskollärare där. Han beskriver sig som lekfull med barnen och att 

han kände att de blev lite mer fysiskt lekande för barnen än med de kvinnliga lärarna. Han 

säger att de brottades och att han tror att barnen inte fick samma energifyllda lek med lärarna 

som jobbat mycket längre där än när han är på praktik i 5 veckor. Även att de var för 

mestadels de äldre pojkarna (barnen var i åldrarna 1 till 3 år) som ville vara med och leka de 

fysiska lekarna. Som Simon beskriver det så handlar den fysiska leken om hans initiativ att 

han är lekfull och inte för att han är en man. 
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 “Det var mer barnen som pushade mig att leka fysiskt med dem [...] De lärare som hade jobbat 

 många år var inte lika mycket för det fysiska lekandet, men det hade nog mer med att göra om 

 att deras kropp har slitits mer. Till viss del berodde det på att jag var kille, barnen tyckte nog att 

 honom kan vi dra runt och leka som vi gör med pappa hemma. Barnen märker hur mycket 

 läraren orkar.” - Simon 

 

Simon anser att det vara barnen som pushade honom till de fysiska lekarna även om han 

beskriver sig själv som lekfull med barnen och att han utför de fysiska lekarna. Simpson säger 

att männen har möjlighet att använda sig av de mer privilegierade diskurserna som finns 

tillgängliga för dem för att motarbeta att de är minoriteter i sin yrkesroll. Simon använder sig 

av de befintliga maskulinitetsdirskurserna som finns kopplade till hans kön, att han är den 

som leker fysiskt med barnen. Även om han må göra detta undermedvetet så hakar han på 

diskurser om maskulint lekande med barnen, som han själv nämner om hur barnen leker med 

sina pappor. Han får användning av att han är man och de diskurserna som går med det, även 

om han aktivt inte försöker använda dom. De kvinnliga diskurserna såsom omsorgen känner 

han sig inte obekväm med och menar att på grund av sin erfarenhet av att ta hand mycket om 

sina småsyskon, skapar detta tillsammans med maskulina diskurserna en yrkesroll som är 

formad utifrån sin erfarenhet och sitt köns diskurser.  Simon känner sig säker med de 

kvinnliga diskurserna och behöver inte förkasta de för att kunna upprätthålla en maskulin 

yrkesroll samtidigt som han använder sig av de manliga diskurserna som finns till hans 

befogande.  

Erik visar även han att barnen reagerar annorlunda när det är en manlig lärare om de är vana 

att endast ha kvinnliga lärare. Han menar att det var kul för killarna och vissa tjejer att de hade 

en manlig lärare i klassen. Han beskriver det som att det blev annorlunda för dem. 

 ”Ja det blev så annorlunda. Inte bara för jag var man utan även för att jag var yngre, jag var 

 ungefär halva åldern av de andra lärarna. Så det gjorde att pojkarna ville prata och spela 

 fotboll och spel med mig, att bara prata under tiden man lekte. Medans flickorna tyckte

  det var intressant att se vad jag ritade och vad jag gjorde.” – Erik 

 

Erik är inne på samma tankesätt som Simon gällande att han tror att barnens reaktion inte bara 

var på grund av att han var kille, utan att hans yngre ålder än de andra lärarna påverkade deras 

reaktion. Han menar att eftersom han är kille blir det andra typer av samtal och situationer han 

hamnar i med barnen. Precis som Simon använder sig Erik av maskulinitetsdiskurser så som 
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att spela fotboll med barnen och spela spel. Genom att barnen reagerar på att han är en manlig 

lärare och hans användande av maskulinitetsdiskurser så bygger Erik upp en manlig yrkesroll 

delvis baserad på de befintliga maskulinitetsdiskurserna. Både Simon och Erik försöker spela 

ner betydelsen av att de är män och lägger även till hur deras ålder har en påverkan. Detta kan 

delvis stämma, dock så beskriver de båda hur annorlunda det blev för barnen att ha en kille 

där. Att både Simon och Erik använder sig av maskulina diskurser i det fysiska lekandet och 

sportiga är en starkare diskurs som dom hakar på och använder sig av i sin yrkesroll. Den 

hegemoniska maskuliniteten och dess diskurser har större betydelse här än att det är yngre än 

sina kollegor. 

De intervjuade tar till sig den hegemoniska maskuliniteten och dess manliga diskurser när det 

passar dom i sin yrkesroll. Utifrån Wetherell och Edly tankar så skulle jag kunna märka detta 

som deras hegemoniska normer (Connell & Messerschmidt, 2005, s 841). Det tar till sig den 

hegemoniska maskuliniteten när det passar, i dessa exempel är det i det fysiska lekandet eller 

undervisandet i deras yrkesroller. Utifrån tidigare forskning och den empiri som jag har fått in 

med denna studie så kan jag tillskriva fysiskt lekande och idrott som en manlig diskurs som är 

starkt kopplad till den hegemoniska maskuliniteten och dess mall. I Anton och Peters egna ord 

så agerar de annorlunda som idrottslärare, även om de menar att det handlar om att de måste 

leverera information under andra förutsättningar än på fritidshemmet. Dock så kommer 

egenskaper som auktoritär till användning då. Även som jag var inne på innan i texten så är 

valet av idrott som inriktnings ämne en stark befintlig maskulinitets diskurs, detta ger en 

tydlig maskulinitet kopplad till sin yrkesroll. De återfångar eller skapar en tydlig maskulinitet 

runt sitt yrke, detta som en reaktion mot yrkesrollen annars stora fokus på kvinnliga diskurser 

och femininiteten som kommer med detta.  

De intervjuade, vare sig de läser idrott eller inte kopplar det som den manliga normen att 

undervisa i idrott för en fritidshemslärare. Dessa fysiska och auktoritära diskurser som är 

befintliga för manliga lärare är något som de använder sig flitigt av i sin yrkesroll. Dock så 

betyder inte det som jag har lyft fram i kapitlet innan att de kvinnliga diskurserna utesluts. De 

dominerande och befintliga maskulinitetsdiskurser används när det passar dem utifrån hur de 

vill positionerar som de kan använda sig och ta till sig när det passar dem utifrån hur de 

positionerar sig i sin yrkesroll.  
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6.4 Förebilden 
Brownhill i sitt skapande av den manliga förebilden utifrån sin studies resultat visade att 

egenskaper såsom att vara atletisk och aggressiv inte var egenskaper som respondenterna 

ansåg vara viktiga för en bra förebild. Egenskaper såsom att vara respektfull och pålitlig var 

egenskaper som en bra manlig förebild skulle ha när de jobbade med barnen (Brownhill, 

2014, s 251). Detta är inte egenskaper som faller in i maskulinitetsdiskurserna utifrån hur 

mina intervjupersoner har beskrivit dom. Dock är det egenskaper som de har tillskrivit hur 

man är en bra förebild och lärare. Nils beskriver att en bra lärare måste ha en ömsesidig 

respekt mot de man lär ut till: 

 

 “Den bästa läraren är den som är bäst på att hantera gruppen, inte den som är bäst på ämnet. 

 Framförallt att man har en ömsesidig respekt mot dem som man lär ut till. Sen att även kunna 

 vara strikt när det krävs. Men ändå att vara den där pelaren som man kan luta sig mot 

 om något har hänt.”- Nils 

 

Även Jakob menar att en bra förebild ska vara rättvis och ha gemensam respekt för lärare, 

vårdnadshavare och barnen. En av få diskurser som jag skulle tillskriva som en 

maskulinitetsdiskurs som också finns med när de beskriver en bra förebild och lärare är att 

kunna vara auktoritärt, i en begränsad nivå.  

Intervjupersonerna tycker att de är viktigt att de framstår som förebilder för sina elever, både 

som vuxna och som manliga lärare. Nils svar på frågan om det är viktigt att han ses som en 

förebild för barnen på följande sätt: 

 

 “Ja det är väldigt viktigt, både som manlig och förebild överlag. Iallafall när det gäller barn i 

 den åldern då de är så pass känsliga att hitta sig själva, då är det viktigt att du står där som en 

 viktig pelare. Oberoende om du är tjej eller kille så är det okej för dig att du gillar typiskt 

 kvinnliga saker som rosa eller andra saker som t.ex. balett eller något sånt.” - Nils 

 

Här kan vi se kopplandet till diskurser som är kopplade till olika kön. Nils anser att en bra 

förebild ska kunna uppmuntra barnen att det är okej att bryta mot diskurserna som är kopplade 

till de olika könen. Detta är något de har lärt sig utifrån utbildningen där föreläsare har lärt ut 

att de att de ska uppmuntra detta.  
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Det som är intressant i detta är att deras sätt att beskriva en bra förebild och lärare för barnen 

är inte någon som följer den hegemoniska maskulinitetensdiskurser. Den har många kvinnliga 

diskurser men även några manliga. För att kunna vara en bra lärare och förebild behöver man 

använda sig av både manliga och kvinnliga diskurser anser Jakob. 

  

 Philip: ”Så som jag fattade utifrån dina beskrivningar, för att vara en bra lärare behöver man 

 både manliga egenskaper och feminina, Skulle du hålla med mig där? 

 

 Jakob: ”Ja det skulle jag “ 

 

 Philip: ”Både att man har bestämdheten men även omvårdnaden och omtänksamheten. Är det en 

 viktig del av utbildningen? 

 

 Jakob: ”Ja det skulle jag säga” 

 

Den hegemoniska maskuliniteten, och dess genuspraktiker som bygger upp den, passar inte in 

för hur en lärare ska vara en förebild utifrån hur den har beskrivits. Hur mina intervjupersoner 

konstruerar en bra förebild för barnen kan de inte endast grunda på maskulinitetsdiskurser, 

även om de ska vara en manlig förebild. De uppfattar en bra lärare och förebild som någon 

som använder sig av både maskulinitetsdiskurser men gör även motstånd mot vissa av dem, 

genom att ta till sig feminina diskurser. Detta är de sättet som de själva försöker vara en bra 

förebild för sina elever, de drar nytta av befintliga maskulinitetsdiskurser men gör även 

motstånd mot dom för att kunna uppnå deras mål att vara en bra lärare och förebild. Mina 

intervjuade lyfter fram hur viktigt det är att vara omtänksam, men även att man ska kunna 

vara strikt och använda sig av maskulinitetsdiskurser för att visa sig som en stabil och 

bestämd ”riktig” man.  

 

7 Slutsatser och avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur manliga lärarstudenter gör och upprätthåller 

maskulinitet i relation till sin framtida yrkesroll, samt hur de ser på sin egna maskulinitet och 
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hur de förhåller sig till befintliga maskulinitetsdiskurser som finns kopplade till deras yrke. I 

analysen har jag lyft fram hur användandet av manliga eller kvinnliga diskurser är något som 

dessa manliga lärarstudenter använder sig av för att skapa en önskad yrkesroll och förebild. 

Denna yrkesroll är inte uppbyggd på förkastandet av maskulinitet och dess diskurser, och den 

är inte heller uppbyggd exklusivt av kvinnliga diskurser. De olika befintliga diskurser som 

finns tillgängliga för mina lärarstudenter är i form av både maskulinitetsdiskurser och 

kvinnliga diskurser som är traditionellt kopplade till det yrket som dom ämnar jobba med i 

framtiden. De intervjuade visade på olika sätt hur de använder sig av befintliga 

maskulinitetsdiskurser. Något som var återkommande var användandet av idrott och fysiska 

aktiviteter. Visa använder sig aktivt av dessa diskurser som ett sätt att återskapa maskulinitet 

till sin yrkesroll, detta när de valde att studera till idrottslärare. Andra hakade på i dessa 

diskurser och tog nytta av dom befintliga diskurserna som finns tillgängliga för män. Den 

hegemoniska maskuliniteten betydelser syns både i deras användande av manliga och 

kvinnliga diskurser. Den hegemoniska maskuliniteten gör att dessa manliga lärarstudenter har 

tillgång till priviligierade befintliga maskulinitetsdiskurser på grund av sitt kön. Så som att 

barnen vill leka fysiska lekar eller spela spel med dem på grund av deras kön, de intervjuade 

behöver endast haka på denna diskurs för att återfånga en form av maskulinitet till sin 

yrkesroll. Den hegemoniska maskuliniteten som finns i samhället har lett till att barnen vet att 

man kan leka fysiskt med män i form av sina pappor och andra manliga lärare, detta 

privilegiet leder till att de intervjuade kan återfånga maskuliniteten till sin yrkesroll utan att de 

själva aktivt driver fram den.  

 

Den hegemoniska maskuliniteten har också betydelse i sättet de använder sig av kvinnliga 

diskurser. Eftersom användandet av kvinnliga diskurser går emot den hegemoniska 

maskuliniteten behöver de rättfärdiga användandet av dessa diskurser då de fortfarande 

förhåller sig till den. Detta gör de genom att koppla användandet av kvinnliga diskurser till 

sitt yrke och den förebilden de önskar att vara där. När de intervjuade pratade om utförandet 

av kvinnliga diskurser så återkopplas det hela tiden till önskan av att vara en bra lärare eller 

för att vara en bra förebild, för att de ska uppnå denna önskan behöver de använda sig av 

kvinnliga diskurser. När de diskuterar om deras användande av maskulinitetsdiskurser finns 

det inget rättfärdigande från dem om varför de använder idrott eller fysiska lekande mer än att 

det är det normativa valet. De pratar inte om att de leker fysiskt med barnen för att de ska vara 

en bra manlig förebild. När de använder sig av de kvinnliga diskurserna så är det viktigt för 
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dom att dom klargör varför dom gör det, oftast handlar det om att de gör det för att vara en 

bättre lärare eller förebild.  

 

  

                  “Ja det är väldigt viktigt, både som manlig och förebild överlag. Iallafall när det gäller barn 

 i den åldern då de är så pass känsliga att hitta sig själva, då är det viktigt att du står där som 

 en viktig pelare. Oberoende om du är tjej eller kille så är det okej för dig att du gillar typiskt 

 kvinnliga saker som rosa eller andra saker som t.ex. balett eller något sånt.” - Nils 

 

 Men om jag vägrar att låta dom måla mina naglar ifall de frågar mig ifall de får göra det, 

 då kommer inte de andra killarna våga göra det. Därför tror jag det är jätteviktig för oss 

 män också (att vara en förebild) för många saknar en bra manlig förebild hela livet.”-Peter 

 

Dessa citat visar på det jag menar i mitt resonemang ovan. När de använder sig av kvinnliga 

diskurser så rättfärdigar dom detta i relation till den hegemoniska maskuliniteten som ett sätt 

att vara en bra förebild, snarare än att vara feminin. Både de manliga och kvinnliga 

diskurserna används för att skapa en effektiv yrkesroll. När de gör motstånd mot manliga 

diskurser så utgår de ifrån hur det motarbetar deras mål av att vara en bra förebild.  

 

För att relatera mitt resultat till tidigare forskning så ser man liknande resultat i Heikkilä och 

Hellmans (2016) samt McDonald (2013) studier där förskollärarna och sjuksköterskorna 

förhandlar sin maskulinitet i relation till sin yrkesroll. Om de ska lyckas i sin yrkesroll så 

måste dem skapa den genom befintliga maskulinitetsdiskurser och tillgängliga kvinnliga 

diskurser. Vad jag har kunnat kasta ljus över är i det sättet dom förhåller sig till diskurserna, 

hur de passivt ta vara på befintliga maskulina diskurser och hur det aktivt rättfärdiga 

användandet av kvinnliga diskurser. 

 

För att sammanfatta denna studie och dess slutsatser så upprätthåller manliga lärarstudenter 

sin maskulinitet genom att använda sig av befintliga maskulinitetsdiskurser, men de gör även 

motstånd mot dessa diskurser i relation till sin yrkesroll.  När de gör motstånd mot dessa 

diskurser och använder sig av kvinnliga diskurser så upprätthåller de sin maskulinitet genom 

att rättfärdiga användandet av de kvinnliga diskurserna för sig själva och andra män genom 

målet att vara en bra förebild för barnen som orsak. Deras förhållningssätt till befintliga 

maskulinitetsdiskurser är baserat på deras önskan att vara en bra förebild, ifall den påverkar 
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deras möjlighet att uppnå den önskan gör det motstånd mot maskulinitetsdiskurserna. Men när 

de kan dra nytta av dem utan att skada sina möjligheter att vara en bra förebild så används 

dem undermedvetet eller medvetet vilket ger dom möjlighet att återfånga en form av 

maskulinitet.  

 

Jag vill även diskutera om studiens generaliserbarhet. En kvalitativ studies syfte är inte att den 

ska vara generaliserbar, utan med en kvalitativ studie vill man bidra med en ökad förståelse 

för fältet. Jag har inte haft som utgång att utföra en studie som kan vara generaliserbar, då 

skulle jag använt mig av kvantitativ metod. Men jag kan ändå tycka det kan vara värt i 

avslutande diskussion att reflektera lite om det. Min intervjugrupp har varit en homogen 

grupp med ett åldersspann från 22 till 24 år, de hade liknande utbildningsbakgrunder där 

ingen kom från en kvinnodominerad utbildning. Detta kan ha påverkat resultatet och denna 

studie har inte kunskapen om gruppen manliga studenter är homogen på dessa utbildningar i 

Sverige. Hade resultatet varit det samma då eller hade det sett annorlunda ut? Detta är en 

fråga som kan vara aktuellt för framtida forskning.  

 

7.1 Vidare forskning av ämnet 
För framtida undersökningsområden inom detta ämnet så skulle jag vilja lyfta fram tanken om 

att undersöka på plats hur män som jobbar som förskollärare eller fritidshemslärare agerar och 

använder sig av diskurserna beroende på kollegor. Agerar en ensam manlig förskollärare på 

en förskola med t.ex. 6 kvinnliga kollegor annorlunda än en förskola där det är en jämn 

könsfördelning bland förskollärarna? Hur stor påverkan har minoritetsstatusen på 

arbetsplatsen hos den manliga lärarens agerande? Påverkar relationen mellan manliga 

kollegor användandet av befintliga maskulinitetsdiskurser?  
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Bilaga 1 
 

Bakgrundsinformation 

 

Ålder. 

Gymnasieutbildning 

Vilken utbildning läser du? 

Vilket år på utbildningen 

Jobberfarenheter med vårdnad eller utbildning av barn 

 

Syn på sitt framtida yrke 

 

Hur kom det sig att du började läsa till lärare? 

Vad har du för förväntningar på det? 

Har du upplevt att du har mött reaktioner för ditt val av utbildning av släkt eller nära 

umgänge? 

 

 

 

Relationen mellan kön och framtida yrke 

Hur ser könsfördelningen i din klass ut på ett ungefär? 

Följdfråga beroende på svar: Är det något du reflekterar över att män är en minoritet inom 

din utbildning? 

Om jag ber dig beskriva vad du traditionellt anser vara manliga egenskaper, vilka egenskaper 

skulle du nämna då? 

Om jag ställer samma fråga fast ber dig beskriva traditionellt kvinnliga egenskaper, vilka 

egenskaper hade du nämnt då? 

Har du haft praktik och varit ute i arbetslivet under utbildningens gång? Hur många gånger iså 

fall? Brukar det vara mer än en praktikant samtidigt på plats eller har du varit den enda som 

har haft praktik där och då? 

Följdfråga beroende på svar: Har den andra praktikanten varit av manligt kön eller kvinnligt? 

Ifall av kvinnligt kön känner du att du har bemöts annorlunda?  

Hur känner du att du har bemöts när du kommit till din praktikplats? 
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Har du uppfattat att misstänksamhet funnits under din praktik mot dig från föräldrar till 

barnen? 

Vilka egenskaper bör en bra lärare ha? 

 

Umgänge 

Hur ser din umgängeskrets som du umgås med efter skoltimmarna ut? Är det klasskompisar 

du umgås med? Om inte, vilka umgås du med?  

Umgås du mycket med andra studenter som studerar till andra yrken?  

Anser du att du umgås på andra sätt med kvinnliga vänner än vad du gör med manliga 

vänner? 

Vad brukar ni göra när du umgås med dina vänner? 

Utför du någon form av sport eller annan fysisk aktivitet med vänner?  

Hur brukar du spendera din fritid?  

Har du åtaganden utöver dina studier? Jobb, föreningsarbete? 

 

Skapandet av kön/maskulinitet 

Känner du att du agera annorlunda runt dina klasskamrater eller andra 

förskoll/grundskollärare studenter än vad du gör med dina andra kompisar? t.ex. utanför 

universitet. Hur iså fall? 

Ser du dig själv som auktoritär i samband med praktik? 

Fråga till grundskollärare, vilka ämnen är det du kommer undervisa i?  

Vilka ämnen tycker du är roligast att undervisa i?  

Kommer du undervisa i idrott? 

Hur skulle du själv beskriva maskulinitet? Vad betyder det? Vilka egenskaper kopplar du ihop 

med det? 

 

 

 

 

Slutliga tankar…  
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Bilaga 2 

 

Jag heter Philip Gustafsson och läser Sociologiprogrammet på Linneuniversitetet i Växjö. 

Under höstterminen 2018 under min kandidat uppsats kommer jag skriva om manliga 

studenter, specifikt manliga studenter som läser förskollärarprogrammet och 

grundskollärarprogrammet 1-3.  Syftet med denna studie är att försöka kartlägga hur 

studenterna förhåller sig till sin framtida yrkesroll. Du som kommer att delta i min 

undersökning kommer att delta i en intervju som kan ta upp till 60 minuters tid totalt. 

Intervjun kommer att spelas in i syfte av att kunna transkriberas vid ett senare tillfälle. Vid 

transkribering kommer namn att bytas ut för att hålla dig anonym och annan information som 

kan komma att röja din identitet att behandlas så att inte det ska hända. Transkribering 

kommer inte användas eller tas del av andra människor än mig själv, min handledare eller 

potentiellt min examinator. Den färdiga versionen av min studie kommer du som delta att få 

ta del av. Intervjun och din medverkan är frivillig och enligt överenskommelse har du 

möjligheten att avbryta den när du så önskar. Ifall du efter intervjun inte önskar att din 

intervju ska användas i min studie så kommer din önskan att följas och inte användas.    

Ifall du vill ta kontakt med angående intervjun eller studien är det bara att maila eller skicka 

ett sms! 

 

Email:pg222gg@student.lnu.se 

Telefon: 0735078750 
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