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Abstract 

Author: Anton Göransson and Axel Gummesson 

Title: Masculinity in primary school: a qualitative study about masculine ideals among boys 

in primary school. 

 

The aim of this study has been to examine, describe and analyze how masculinities can be 

represented and understood among boys in a Swedish primary school context. The study was 

conducted within a school located in a small community on the country side. Through the use 

of a qualitative research design we interviewed 13 boys from the fifth grade of this school, 

who all got to express and reason their perspectives of what it meant to them to be a boy in 

primary school and how that could impact their social life. For a wider understanding of the 

different dimensions of masculinity we used R.W. Connell's (2008) theoretical framework, 

hegemonic masculinity, which implies that there are multiple definitions of masculinities that 

are constructed in relation to each other in a hierarchical order. Hereby every man is 

positioned in a hierarchical order depending on to which degree he embodies the ideal 

conceptions of how a man should be within the specific context. These ideal conceptions are 

further more constantly changing and therefore alter through both time and space. The results 

of this study could show that ideals more commonly related to the concept of being a man 

from a regional perspective in society also could be found in the specific and local school 

context. In line with previous studies, this research could also indicate that boys who deviate 

to far from the existing ideal conceptions of how a boy should be, was combined with a much 

greater risk of being excluded from the fellowship among the boys in the class. This was 

made identifiably distinctive in cases where boys surpassed the masculine ideals and instead 

practiced such ideals that were more commonly associated with girls. The study could also 

show that in order to reach a high level of status as a boy in school seemed to imply that you 

had to adapt to the norms being set by the dominating group. This concludes that the 

dominating group of boys in the class also, to a high degree, was in power of controlling and 

changing the ideals that all the other boys then in some ways had to relate to. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Trots långtgående och framgångsrika arbeten för jämställdhet diskuteras fortfarande flitigt hur 

män än i vår tid vidmakthåller och försvarar sina maktpositioner gentemot kvinnor i 

samhället. Det är därmed vedertaget att det råder en maktobalans mellan könen som leder till 

att män i större utsträckning än kvinnor besitter de dominerande positionerna i samhället. Vad 

som kanske inte ses som lika självklart, men som på senare tid fått ett allt större fokus i 

jämställdhetsdebatten, är att liknande makthierarkier återfinns även inom ramen för samma 

kön. Även om män i högre utsträckning än kvinnor har tillgång till maktpositioner i samhället 

betyder det naturligtvis inte att alla män har tillgång till dessa maktpositioner (Johansson, 

2000). Män är därmed inte att betrakta som en homogen grupp i samhället med lika anspråk 

på makt och dominans. Istället bör man se till inomgruppsliga variationer och vilka 

maktordningar som därigenom är verksamma mellan olika grupper av män (Öqvist, 2009). 

Det finns alltså anledning att studera varför vissa män tilldelas högre status än andra och i 

förlängningen; vilka marginaliserande effekter som härigenom kan skapas.  

 Ett perspektiv som har haft stort inflytande under de senaste 30 åren, och som har gett 

betydelsefulla bidrag till förståelsen kring hur maskulina ideal skapas och omskapas i 

samhället, är det socialkonstruktionistiska perspektivet. Här menas att de föreställningar som 

finns kring maskulinitet i samhället är resultat av de kontexter de verkar i och de värden som 

därigenom tillskrivs dem. Föreställningarna ses därmed som föränderliga över tid och rum 

och är således inte att betrakta som något fixt och ofrånkomligt (Hacking, 2010). Maskulinitet 

är inte något man ”har”, utan snarare något som ”görs” i en ständig process och i samspel med 

sin omgivning. Detta innebär att en man, i egenskap av att vara just man, inte föds med en 

inre kärna som styr ens beteende. Istället rör det sig om kulturella ideal som individer ständigt 

försöker efterlikna och förhålla sig till. Dessa tillskrivs sedan individen på grund av sitt 

biologiska kön (Öqvist, 2009). 

 För att få en ökad förståelse kring maktförhållanden mellan män kan man använda sig 

av Connells teori om hegemonisk maskulinitet. Denna tar sin ansats i antagandet om 

verkligheten som socialt konstruerad och har länge varit den dominerande teorin inom 
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maskulinitetsforskning. Med hegemoni menas den kulturella dynamik som gör att en viss 

grupp kan upprätthålla en ledande position i samhället. Med detta menas vidare att den 

hegemoniska strukturen mellan män i samhället kan skapa marginaliserade effekter, där de 

som inte lyckas leva upp till tänkta förväntningar om maskulina ideal kan uppleva känslor av 

utanförskap (Connell, 2008). Teorin om hegemonisk maskulinitet har genom åren bemötts 

med en del kritik, bland annat för att vara stereotypisk och inte se till den mångfald av 

maskuliniteter som finns i samhället. Därför utgår man i dagens forskning kring hegemonisk 

maskulinitet utifrån antagandet att maskulina ideal kan se olika ut på lokal nivå varpå även 

olika typer av maskuliniteter kan utvecklas (Öqvist, 2009). Denna hierarkiförståelse bör 

emellertid inte analyseras fristående från andra samhälleliga makthierarkier såsom ålder, 

etnicitet, social status och sexualitet vilka också kan ha marginaliserande effekter (Johansson, 

2000). Dessa faktorer samverkar med den hegemoniska maskuliniteten och ger upphov till 

komplexa maktstrukturer som verkar på flera olika nivåer. Att vara ung man, homosexuell och 

tillhöra en etnisk minoritet kan således leda till multipla förtryck (Herz & Johansson, 2011). 

Teorin om hegemonisk maskulinitet kommer vidare utvecklas i studiens teoretiska kapitel.  

 En medvetenhet om samhälleliga värderingar kring manligt och kvinnligt samt de 

maktförhållanden som råder däremellan utvecklas i relativt tidig ålder. Vid 10-11-årsåldern 

börjar barn att mer och mer kunna se världen utifrån andra synvinklar än deras egna. Den 

kognitiva utvecklingsnivån hos barn i denna ålder bidrar till en ökad förmåga att reflektera 

kring sig själv och andra. De börjar då i allt större grad göra sociala jämförelser utifrån hur de 

upplever och tolkar andras beteende. Här har även en ökad förmåga till att resonera i termer 

av orsak och verkan en stor betydelse (Andersson, 1998).  

 En förståelse för vad det innebär att vara man samt tankar kring hur man därmed bör 

bete sig som sådan utvecklas alltså redan i tidig ålder. Här har skolan en viktig roll; både som 

en bidragande aktör för genusskapande, samt inte minst som en social arena där pojkar 

iscensätter, förstärker och experimenterar med maskuliniteter. Detta sker i det vardagliga 

samspelet med varandra och i relation till de villkor och förhållanden som skolmiljön erbjuder 

(Öqvist, 2009). Skolan utgör alltså en viktig arena för den process där pojkar blir – och 

bevisar – att de är män genom att följa de normer som de upplever hör till manligt beteende 

(Trickett, 2009). Det blir därför intressant att undersöka vilka ideal som alstras inom 

skolmiljön och vilka konsekvenser dessa kan få för enskilda individer. Vid liknande studier 
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har begreppet om hegemonisk maskulinitet använts bland annat för att förstå hur 

högpresterande pojkar tvingas finna särskilda strategier för att inte riskera utanförskap i 

skolans sociala värld. Detta då hög skolmotivation tycks stå i konflikt med de konventionella 

formerna av hegemonisk maskulinitet (Renold, 2001). 

 Forskning kring barn har traditionellt sett utgått från att betrakta barn som passiva 

objekt som formas av samhället, familjen och de vuxnas villkor. På senare tid har forskningen 

dock övergått till att istället betrakta barn som aktiva objekt i en socialisationsprocess som 

inte verkar på dem utan via dem (Andersson, 1998). Barn är alltså i hög grad aktivt 

medverkande i den process där värderingar och normer formas.  

 Vi finner det relevant att, utifrån teorin om hegemonisk maskulinitet, beskriva och 

analysera hur maskulina ideal kan komma till uttryck och förstås bland pojkar i en 

mellanstadieklass. Detta inte minst då Connell själv i ett flertal av sina texter har applicerat 

teorin om hegemonisk maskulinitet på just skolkontexter (Holm, 2008). Skolan blir därmed en 

lämplig social arena för vår undersökning, där vi kommer fokusera på pojkars egna berättelser 

kring – samt hur de förhåller sig till – ideal kopplade till manlighet.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur maskulina ideal kan komma till 

uttryck och förstås bland pojkar i en mellanstadieklass. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur skapas och vidmakthålls maskulina ideal bland pojkar i en svensk 

mellanstadiekontext? 

 Hur kan pojkar i mellanstadiet uppleva maskulina ideal och hur kan de förhålla sig till 

dessa?  

 Vad kan känneteckna hög/låg status bland pojkar i mellanstadiet samt hur kan detta 

förstås i förhållande till teorin om hegemonisk maskulinitet?  
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 Hur kan ett avvikande från manliga normer bemötas bland pojkar i mellanstadiet? 

 

1.4 Tidigare forskning 

Många forskare har kopplat teorin om hegemonisk maskulinitet till skolans värld för att skapa 

sig bättre förståelse för de sociala samspel och de maktordningar som råder där. Bland annat 

har Loretta Trickett (2009), i en kvalitativ studie, ställt teorin om hegemonisk maskulinitet i 

relation till mobbing, i en brittisk skolkontext. Genom semistrukturerade intervjuer med före 

detta skolungdomar har hon försökt skapa sig bredare förståelse för förekomsten av förtryck 

och våld inom skolans värld. Hon menar att det visserligen finns många typer av accepterade 

maskuliniteter för pojkar idag, men pekar mot att det tycks finnas en särskild dragningskraft 

mot de mer hårda och våldspräglade formerna. Tricketts (2009) forskning kunde bland annat 

visa på att ett förtryckande beteende inte sällan används som en strategi bland pojkar för att 

avleda uppmärksamhet från deras egen sårbarhet. Sårbarhet står i stark kontrast till idealen 

kring vad det innebär att vara man, medan aggressivitet är något som är odiskutabelt manligt 

och som pojkar ofta belönas för. Därmed utgör de hårdare formerna av maskulinitet en säker 

och defensiv väg för pojkar i processen att bli och bevisa att de är män. Dr Trickett (2009) 

liknar detta vid tesen om anfall som bästa försvar. 

 Anna Öqvist (2009) har i sin doktorsavhandling studerat hur skolan som social arena 

har en central roll för skapandet av genus. Genom deltagande observationer i en 

mellanstadieklass har hon analyserat språkbruket i koppling till bland annat teorin om 

hegemonisk maskulinitet. Vad hon fann var bland annat att skvaller och förolämpningar av 

framförallt feminiserande karaktär kan fungera som tydliga markörer för vad som betraktas 

som ett lämpligt manligt beteende. De pojkar som utsätts för denna typ av verbalt förtryck, 

och alltså anses avvika från de manliga normerna, positioneras långt ner i 

maskulinitetshierarkin.  Öqvist (2009) kunde dock peka mot att dessa positioneringar inte är 

av statisk karaktär utan sker i en ständigt pågående process där pojkar kan pendla mellan olika 

maskulinitetspositioner. Hon kunde med sin forskning härmed konstatera att vardagliga 

språkliga aktiviteter innebär ett slags aktivt handlande som hjälper till att vidmakthålla ideal 

samtidigt som de också sanktionerar avvikande beteende i en slags socialiserande process. 

 Emma Renold (2004) har vid en liknande studie utgått från teorin om hegemonisk 

maskulinitet för att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att leva ut rollen som 

”pojke” utan att följa de konventionella maskulina normerna. Även hon fann att ett avvikande 
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från manliga normer i många fall är förenligt med olika former av förtryck och sanktioner 

bland pojkar i mellanstadiet. Renold (2004) menar vidare att föreställningar kring maskulina 

ideal återskapas och vidmakthålls av majoriteten av pojkar i skolan genom förtryck av den 

minoritet som tydligast avviker från dessa. På så vis skapas en Vi- och Dem-kultur där, så att 

säga; undantaget bekräftar regeln. Hennes forskning pekade dock också på att de pojkar som 

följde de maskulina ideal som var gällande till en viss del tilläts experimentera med 

alternativa maskulinteter utan att stämplas som avvikare (Renold, 2004). 

 En annan studie som använt sig av skolan som social arena i skapandet av genus är Ann-

Sofie Holms (2008) avhandling. Hon har här undersökt hur maskuliniteter och feminiteter 

görs i två högstadieskolor och om det existerar lokala variationer gällande genusmönster 

mellan dessa båda. Den ena skolan i studien är belägen på landsbygden, medan den andra 

ligger i en stad.  De empiriska data som presenterats har hon med hjälp av 

klassrumsobservationer och intervjuer samlat in. Hennes resultat visar på att processen där 

kön görs är flytande och flexibel. Den påverkas av den kontext vilken den verkar i, och 

innebär vidare att pojkar och flickor antar olika positioner i en genushierarki, beroende på 

plats och sammanhang. Denna lokala variation kallas ibland, i mer vetenskapliga 

sammanhang, för genusregimer, vilket vi kommer gå in mer på i vårt teoretiska kapitel. 

Vidare menar Holm (2008) att det finns en skillnad mellan de två skolorna, där 

landsbygdsskolans genusregim är starkt kopplad till sport, medan stadsskolans regim är starkt 

kopplad till etnicitet. 

 Amanda Keddies (2006) har i en studie undersökt hur en ung pojke, Matthew, handskas 

med en emotionell stress inför kampen att förhålla sig till den hegemoniska maskuliniteten. 

Här pekade resultaten mot att lärare utgör en central faktor för upprätthållandet av de ideal 

och förväntningar som pojkar tvingas förhålla sig till. Detta kunde till exempel ske genom att 

lärare i hög grad förväntade sig av pojkar att vara busiga och okänsliga, varpå de också 

vidmakthöll normativa föreställningar om pojkar som naturligt busiga och okänsliga. 

Matthews historia hjälper till att understryka lärarens roll, och hur kontraproduktiv den kan 

vara, i att upptäcka problem med maskulina ideal i skolmiljön. Vidare menar Keddie (2006) 

att det är av vikt att lärare får ta del av ett forskningsbaserat teoretiskt ramverk gällande hur 

maskuliniteter, såväl som feminiteter, konstrueras och rekonstrueras genom de maktrelationer 

som råder i vardagslivets sociala samspel, däribland det mellan lärare och elev. 
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 Amy Tischler och Nate McCaughtry (2011) har använt sig av Connells teori om 

hegemonisk maskulinitet för att undersöka samspelet mellan maskuliniteter och 

idrottsundervisning i skolan. Deras studie utgick främst utifrån de pojkar som praktiserar en 

så kallad marginaliserad maskulinitet. Med hjälp av en kvalitativ ansats, där observationer och 

intervjuer utgjorde metod för datainsamling, kunde de identifiera vissa teman som härrörde 

från historier och erfarenheter från den maskulina hierarki som tog sig till uttryck inom 

idrottsundervisningen (Tischler & McCaughtry, 2011). Dessa teman rörde sig om hur vissa 

typer av maskuliniteter premieras mer än andra i idrottsundervisningen. Det kunde 

exempelvis röra sig om att innehållet i idrottsundervisningen var starkt kopplat till sport och 

därmed gynnade de pojkar som var atletiska och tävlingsinriktade, medan de som inte hade 

liknande genetiska förutsättningar eller intressen marginaliserades. 

 

1.5 Teoretisk ansats 

Ett teoretiskt perspektiv som har haft stor betydelse för genusforskningen är det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. Detta är en förklaringsmodell som bygger på 

antaganden om vår verklighet som socialt konstruerad. Med det menas att vi konstruerar vår 

förståelse av verkligheten med utgångspunkt i det vi redan tror oss veta om den. Därmed 

tenderar verkligheten bli så som vi tolkar den varpå föreställningar om hur saker och ting 

förhåller sig hela tiden kan återskapas och uppfattas som objektiva sanningar (Mattsson, 

2010). Det socialkonstruktionistiska perspektivet lägger stort fokus vid att vi genom vårt 

sociala samspel med andra människor kommer fram till gemensamma uppfattningar och 

förståelseramar av verkligheten. Sociala processer får därmed en nyckelroll i hur våra 

föreställningar om verkligheten blir till organiserad och objektiv kunskap (Payne, 2008). 

Härmed får även språket en central roll för hur vi konstruerar och kommunicerar vår 

uppfattning av världen. Enligt Öqvist (2009) är språket emellertid inte enbart ett medel för 

kommunikation, utan även ett aktivt handlande genom vilket våra föreställningar kan skapas 

och återskapas. Genom ord, uttryck och samtal förmedlas därmed mer än det enbart tänkta, 

det är också en bidragande faktor för vidmakthållande och reproducering av samhälleliga 

normer. 

 Det socialkonstruktionistiska perspektivt kan hjälpa oss nå en ökad förståelse för hur 

genus skapas och omskapas i den kultur vi lever i. Ur detta perspektiv är föreställningar 
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kopplade till kön att betrakta som något som dagligen konstrueras genom språk och 

kroppsliga handlingar (Öqvist, 2009). Genom hur vi talar, agerar och för oss fram, samt hur vi 

tolkar och bemöter andra, bidrar vi oundvikligen till konstruktioner av genus i vår vardag 

(Mattsson, 2010). De ideal som kopplas till kön är därmed något som görs i en ständigt 

pågående process, föränderlig över såväl tid som rum. Beteckningar som ”man” och ”kvinna” 

tillskrivs alltså olika kulturella ideal och förväntningar, till vilka individer sedan på något sätt 

måste förhålla sig på grundval av sitt biologiska kön. Förutom att genus är något som skapar 

skillnader män och kvinnor emellan finns det även stora inomgruppsliga variationer. Därmed 

bygger genusordningen inte enbart på mäns dominanta position gentemot kvinnor, utan även 

på en inre relationshiearki mellan olika grupper av män (Öqvist, 2009).  

 För en förståelse för hur dessa inomgruppsliga  maktordningar och ojämlikheter 

konstrueras och praktiseras mellan män kan man vända sig till Connells (2008) teori om 

hegemonisk maskulinitet. Denna teori beskriver hur rådande maskulina ideal, samt hur man 

förhåller sig till dessa, påverkar var i den manliga hierarkin man positioneras. Förenklat skulle 

man här kunna säga att graden av status i mångt och mycket är kopplat till i vilken grad man 

införlivar de ideal som är gällande i en viss kontext. Men förutom att bara se till skillnader 

mellan olika maskuliniteter måste man även se till relationerna mellan dessa. Här skiljer 

Connell mellan fyra olika maskulina positioner; den hegemoniska, den deltagande, den 

underordnade samt den marginaliserade som utgör ett nyare tillskott i teorin och som vi 

kommer redogöra för mer längre fram. Den överordnade positionen i teorin är den 

hegemoniska maskuliniteten, vilken kännetecknas av den rådande idealbild som framförallt 

sprids via massmedia och populärkultur där mannen tenderar att målas upp som dominant och 

oberoende. Detta utgör därmed den idealbild som män på ett eller annat sätt måste förhålla sig 

till (Connell, 2008). Denna bygger på ”en förgivettagen uppfattning om vad som vid en given 

tidpunkt är normalt och eftersträvansvärt i kulturen och kan sägas uttrycka vilka kulturella 

föreställningar och egenskaper en 'riktig' man skall ha” (Öqvist, 2009, s.17). Det kan röra sig 

om män med stor institutionell makt (ex politiker eller militärer) men även män som på andra 

sätt personifierar kulturella ideal som oberoende, sexism och hög status (ex film -och 

rockstjärnor). Dessa män har således ett starkt inflytande över normativa riktlinjer för män. 

Det är dock endast ett fåtal män som förkroppsligar denna form, varpå det är att betrakta som 

just normativt snarare än normalt. Efter den hegemoniska maskuliniteten följer den delaktiga 

maskuliniteten, som är den position där troligtvis de flesta män befinner sig. Dessa drar fördel 
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av en patriarkal ordning men praktiserar inte aktivt de rådande hegemoniska idealen. Istället 

har de en mer förhandlande ställning gentemot sin omgivning – i synnerhet med kvinnor 

(Herz & Johansson, 2011). I dessa förhandlingar skapas kompromisser som ger upphov till 

nya konstruktioner av manlighet där gränserna förskjuts (Johansson, 2000). Även om nya 

konstruktioner av manlighet härigenom ges legitimitet finns det fortfarande gränser mellan 

vad som betraktas som manligt och omanligt. De män som på något sätt överskrider dessa 

gränser riskeras att stämplas som feminina. De tillskrivs därmed en underordnad maskulinitet, 

där framförallt homosexuella mäns underordning i relation till heterosexuella män betonas. 

Emellertid kan denna feminisering även innefatta alla de män som på något sätt utesluts och 

inte kan ta fördel av den patriarkala maktstrukturen. Detta kan till exempel bero på brister 

inom förmågan att agera enligt manligt accepterade normer i olika sammanhang. Att 

positioneras inom underordnad maskulinitet resulterar inte sällan i kränkande bemötande från 

sin omgivning. Detta kan ske i form av olika typer av smädelser (ex ”Fegis!”, ”Tönt!”, 

”Bög!”) (Herz & Johansson, 2011). 

 Även om Connells teori om hegemonisk maskulinitet har kommit att användas flitigt 

inom maskulinitetsforskningen de senaste årtiondena har den också stött på en hel del kritik. 

Bland annat har teorin kritiserats för att måla upp alldeles för stereotypa mansroller som 

kritikerna anser svåra att koppla till de mer komplexa mönster som återfinns i verkligheten 

(Demetriou, 2001). Connell har bemött denna kritik genom att utvidga teorin och peka på att 

det råder multipla former av maskulinitet på lokal nivå. Hon erkänner därmed att idealen kan 

variera beroende på sin kontext, men hävdar ändå att det ur ett regionalt perspektiv råder en 

slags överensstämmelse kring de ideal som är kopplade till att vara man. Därmed försvarar 

hon sitt antagande om en dominerande hegemonisk maskulinitet, genom att hävda att dessa 

mönster blir tydligare ur ett regionalt snarare än ett lokalt perspektiv (Connell & 

Messerschmidt, 2005). Många forskare ställer sig bakom Connell i denna fråga och menar att 

fixeringen och problematiseringen kring stereotypa mansroller snarare handlar om att 

begreppet använts i för lösa sammanhang (Renold, 2005; Skelton, 2001). 

 För att kunna studera och förstå maskulinitet på just en lokal nivå, till exempel inom en 

arbetsplats eller skola, har Connell utvecklat begreppet genusregimer, med vars hjälp man kan 

studera hegemonisk maskulinitet i en lokal kontext. Genusregimer kan variera stort beroende 

på lokal kontext men har samtidigt kopplingar till samhällets övergripande ideal och 

värderingar. På så vis kan ideal kring vad det innebär att vara man se olika ut från skola till 
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skola, men vilar ändå i sin grund på mer generella antaganden. Inom varje skolkontext menar 

Connell (1996) att det går att urskilja fyra olika aspekter som tillsammans utgör den 

genusregim som råder på en enskild skola. Dessa har alla direkta kopplingar till vilka ideal 

och förväntningar som inom en skola tillskrivs flickor respektive pojkar. En första aspekt är 

maktrelationer, som handlar om vilka dominansmönster som kan urskiljas bland personal och 

elever. Detta rör alltså vilka strategier och system som finns för att tillskansa sig makt inom 

skolan. Arbetsdelning innebär vidare på vilket sätt olika sysslor, skolämnen eller platser på 

skolan förknippas med pojkar, eller män, respektive flickor, eller kvinnor. Vilka 

känslomässiga relationer som återfinns i skolkontexten har att göra med hur vissa känslor och 

beteenden är kopplade till föreställningar om ett viss kön. Vanligt är här att pojkar förväntas 

vara tuffa och hårda medan flickor förväntas vara lugnare och mer omsorgstagande. Den sista 

aspekten är de symboliska relationerna som handlar om vilka symboliska könskoder som 

förmedlas inom skolans kontext. Här läggs framförallt tyngd på språket, men även kläder, 

smink och gester har en viktig roll. Holm (2008), som utfört studier utifrån Connells teori 

kring genusregimer, menar här att även olika former av kunskap kan vara könskodade. Här 

definieras då vissa kunskapsområden som manliga och andra som kvinnliga. Alla dessa 

aspekter utav den sammantagna genusregim som råder inom en skola bidrar till vad som där 

utgör norm beträffande manligt beteende.  

 Ytterligare kritik mot teorin om den hegemoniska maskuliniteten har riktats mot det 

faktum att den tenderar att förbise den roll kvinnor har i relationen till män och 

konstruktionen av maskuliniteter. Som svar på detta slår Connell fast att hennes teori inte bör 

analyseras som en separat och oberoende kategori. Istället bör den alltid förstås i förhållande 

till andra faktorer som spelar in i skapande och vidmakthållande av maktordningar. Dessa 

utgörs inte bara av kön utan även av faktorer som etnicitet, klass, ålder och sexualitet. Det är i 

samspelet mellan – och i relationerna till – faktorer som dessa som Connell menar att olika 

former av maskuliniteter kan skapas och ordnas hierarkiskt (Mattsson, 2010). Connell har 

därtill utformat en fjärde position inom teorin om den hegemoniska maskuliniteten; den så 

kallat marginaliserade. Här fokuserar man på hur relationerna mellan dominanta och 

underordnade maskuliniteter påverkas av just faktorer som etnicitet och klass (Connell, 2008). 

Denna analytiska utgångspunkt belyser alltså samspelet mellan olika sociala faktorer och dess 

betydelse för skapandet av hierarkiska ordningar i samhället (Mattsson, 2010). 
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 Teorin om hegemonisk maskulinitet kommer vara central i vår analys av 

intervjuobjektens egna upplevelser av just manlighet. Detta bland annat för att  teorin på ett 

tydligt sätt kan ställas i relation till känslor av dominans, inkludering och utanförskap bland 

pojkar. 

 

2. Metod 

2.1 Urval 

Vi tog genom ett standardiserat mail kontakt med 22 stycken mellanstadieskolor i en 

medelstor kommun i Sverige. I detta mail beskrev vi kortfattat projektet, vad det skulle 

innebära för skolorna att medverka samt en förfrågan kring intresse av deltagande i studien 

(se bilaga 1). Vårt mål var att finna en skola som så gott som möjligt kunde ställas i relation 

till andra mellanstadieskolor i Sverige. På så vis skulle studiens syfte och forskningsfrågor få 

högsta möjliga relevans inom de förutsättningar som gavs oss för att genomföra denna. Av de 

skolor vi skickade ut våra förfrågningar till fick vi positiv respons enbart från ett fåtal, där 

framförallt en skola visade ett konkret intresse. Det föreföll sig då logiskt att välja denna 

skola, inte minst på grund av studiens begränsade tidsrymd. Skolan som då blev aktuell var 

belägen i ett mindre samhälle på landsbygden. Rektorn för denna skola hänvisade oss vidare 

till en klasslärare för årskurs 5. Även hon ställde sig positiv till att låta oss genomföra studien 

i hennes klass. Klasssen bestod av 25 elever, varav 14 pojkar. Då vårt mål var att samla in ett 

underlag på minst åtta intervjuer med pojkar ifrån klassen ansåg vi att detta kunde uppnås 

även med reservation för ett visst bortfall. 

 Nästa steg i urvalsprocessen var att ta kontakt med föräldrarna till samtliga barn i 

klassen. Detta skedde genom ett informationsbrev (se bilaga 2) som delades ut i samband med 

att vi presenterade oss och vårt projekt inför klassen. I detta informationsbrev beskrevs 

studien i allmänna ordalag, samt vad medverkan i studien skulle innebära för deras barn. Här 

förklarades även att vi ämnade att vara med i klassen under två dagar innan intervjuerna 

skulle ske, utan att föra anteckningar. Syftet med detta var att skapa en tryggare stämning hos 

barnen gentemot oss och ingick alltså inte som del av vår studie. Vidare poängterades i 

informationsbrevet att medverkan i studien var frivillig samt att allt material skulle behandlas 

konfidentiellt och därmed inte skulle kunna spåras till deras barn. Till detta informationsbrev 
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bifogades en blankett kring samtycke (se bilaga 3) till deras barns deltagande i studien. Denna 

blankett riktade sig specifikt till de föräldrar med pojkar i klassen eftersom det var dessa 

studien riktade sig mot. 

 Av de sammanlagt 14 samtyckesblanketter som vi skickade ut till pojkarnas föräldrar 

undertecknade 13 föräldrar till samtycke till deltagande i studien. I det enda fall där 

samtyckesblanketten inte återlämnades gjorde vi inga ansträngningar för att samla in denna. I 

detta enskilda fall var det enligt klassföreståndaren rimligt att det kunde röra sig om språkliga 

svårigheter att ta till sig informationen om studien.  

Under de två dagar som vi gick med i klassen, visade pojkarna att de var väldigt angelägna 

om att få bli intervjuade. Vi fann det därför lämpligast att ge samtliga, vars vårdnadshavare 

gett sina samtycken, möjlighet att bli intervjuade och inte enbart de åtta som initialt var vårt 

mål. På så vis riskerade vi inte heller att exkludera någon av pojkarna genom att välja vilka 

som skulle och inte skulle intervjuas. Detta resulterade i att vi genomförde totalt 13 intervjuer. 

 

2.2 Datainsamling  

Syftet med denna typ av studie är inte primärt att ta reda på vilken verklighet barnen lever i, 

utan snarare hur de konstruerar, upplever och förhåller sig till denna. Därmed är det ”inte en 

fråga om att blicka in i barnens huvud utan att blicka ut i världen genom barnens ögon” 

(Andersson, 1998, s.25). Vi har därför valt att samla in vår data genom kvalitativa intervjuer 

av semistrukturerad karaktär. Den kvalitativa intervjumetoden bygger på antaganden att en 

persons individuella åsikter och synpunkter på ett mer adekvat sätt visar sig genom en öppen 

intervju med fokus på reflektion och berättande (Levin, 2008). Härigenom kan fokus läggas 

på intervjupersonernas egna uppfattningar och upplevelser utifrån en förståelse av 

verkligheten som utgår ifrån deras egna referensramar. Att använda sig av semistrukturerad 

intervjuform innebär att vi inte kommer vara helt låsta till ett frågeschema utan snarare hålla 

oss till särskilda teman. Detta tillåter oss att vara flexibla och följa den riktning 

intervjupersonernas svar går i (Bryman, 2011; Ryen, 2011). Hade vårt syfte varit att jämföra 

resultat mellan olika skolor hade det funnits större anledning att hålla sig till ett mer fast 

frågeformulär. Då vi inte har en sådan komparativ ansats utan fokuserar mer på att skapa en 

förståelse kring hur enskilda pojkar kan uppleva det att vara pojke i mellanstadiet kan ett mer 

öppet intervjuförfarande vara att föredra (Ryen, 2011). 
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 Vi förhöll oss därför till vår intervjuguide (se bilaga 4) främst som ett stöd för att hålla 

intervjun kring de teman vi ämnade diskutera och utforska. På detta sätt kunde vi utforska 

samma områden hos alla informanter, samtidigt som det kunde ske efter deras villkor under 

omständigheter som skulle kunna liknas vid ett vanligt samtal.  

 Att intervjua barn innebär vidare att man måste inta ett visst förhållningssätt gentemot 

intervjuobjekten samt deras utsagor. Det är viktigt att reflektera kring hur man ställer 

frågorna, då detta också påverkar vilka svar man kommer få. Då det är barnens egna 

upplevelser och tankar vi var ute efter var det viktigt att tydliggöra för dem att det är de som 

är experterna på de situationer vi frågar om, inte vi. Det är då även viktigt att klargöra att det 

inte finns några rätt eller fel svar. Det blir här också av vikt att hålla intervjun på en nivå som 

barnen känner att de kan förstå och därmed kan känna att de bemästrar situationen de utsätts 

för (Andersson, 1998). 

 Innan varje intervju påbörjades var vi noggranna med att poängtera för pojkarna att 

medverkan var helt frivillig och att intervjun kunde avbrytas närhelst de önskade. Vidare 

förklarade vi att de inte behövde känna någon press att svara på frågor som de inte kände sig 

bekväma med eller av annan anledning inte ville uttala sig kring. 

 

2.3 Arbetsfördelning 

Under uppsatsprocessen har vi, i den mån det varit möjligt, skrivit alla kapitel tillsammans. 

Här har arbetsfördelningen skiftat, där en av oss ömsom haft huvudansvaret för texten, 

ömsom agerat stöd, letat material och strukturerat upp vad de avsedda kapitlen skall innehålla. 

Under arbetet med det empiriska underlaget har båda deltagit i samtliga intervjuer och där har 

också rollerna skiftat. I vissa intervjuer har den ena haft huvudansvar medan den andra 

fungerat som stöd där han har ställt uppsamlande frågor eller sammanfattat vad som sagts. 

Därmed har vi inte haft någon tydligt definierad uppdelning av arbetssysslor utan snarare 

turats om eller diskuterat oss fram till vem som ska göra vad. Det går därför inte heller att 

urskilja vem som har skrivit eller ansvarat för särskilda stycken, då hela arbetet och alla dess 

steg, har utförts tillsammans. 
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2.4 Etiska överväganden 

I och med det faktum att vi gjorde vår studie inom skolans värld, där barn och vuxna är en 

naturlig del, fanns det en rad etiska överväganden som var viktiga att ta i beaktande. För att 

möjliggöra en etisk riktig studie använde vi oss därför, i första hand, av Vetenskapsrådets 

anvisningar gällande etiska överväganden. Dessa utgörs av: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Här har 

vi informerat alla berörda parter; däribland lärare på skolan, rektor, eleverna, elevernas 

föräldrar. Vidare poängterades också att deltagandet var på frivillig basis och att de hade rätt 

att avbryta när de så önskade. Denna information har förmedlats skriftligt till elevernas 

föräldrar samt muntligt till pojkarna i fråga i samband med varje enskild intervju. I den 

skriftliga informationen till informanternas föräldrar beskrev studiens art samt vad ett 

deltagande skulle innebära för deras barn. Här tydliggjordes också att de uppgifter som man 

samlades in enbart skulle användas i forskningssyfte till denna specifika studie. Här var vi 

också noga med att understryka att alla de uppgifter som samlades in skulle behandlas 

konfidentiellt samt att, i de fall då namn förekom, skulle dessa vara fingerade. Det finns 

emellertid ingen garanti för att personerna i studien inte kan identifieras av någon inom den 

aktuella skolmiljön. Framförallt finns det en sådan risk då studien utförs på en mindre ort 

(Holm, 2008). Vidare bifogades till föräldrarna en samtyckesblankett där de kunde lämna sitt 

godkännande för deras barns medverkan i studien. Vi tog även kontakt med Etikkommittén 

Sydost för rådgivning kring eventuella etiska dilemman som kan uppstå vid intervjuer med 

barn. 

 Att enbart utföra en intervju med varje pojke innebär en viss risk. Detta då barn i denna 

ålder lever här och nu och utgår från den konkreta verklighet som är gällande just för stunden. 

Det finns därför en risk att man utifrån intervjun kan dra allt för långtgående slutsatser av 

tillfälliga händelser och känslor i barnets liv (Andersson, 1998). 

 Vidare är det viktigt att vara medveten om den beroendesituation barnet kan uppleva att 

den befinner sig i gentemot intervjuledaren. Det rör sig inte enbart om ett intervjuledare-

informantförhållande utan även ett vuxen-barnförhållande, vilket skulle kunna skapa en 

maktobalans i dubbel bemärkelse. 

 Vid de fall då vi upplevde att det fanns risk att frågorna i vår intervjuguide skulle kunna 

vara känsliga för informanten valde vi att inte ställa de frågorna. Exempel på detta var frågor 

om kamratrelationer och popularitet. Här förhöll vi oss försiktiga med frågor till de barn som 
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vi misstänkte hade ont om vänner eller befann sig långt ner i statushierarkin i klassen. Vilka 

dessa pojkar var hade vi skapat oss en uppfattning om, dels genom de två dagar då vi gick 

med i klassen, dels genom diskussion med klassföreståndaren. Viktigt vid intervjuer av barn 

är vidare att att informanterna under hela intervjuförloppet kan känna sig trygga samt att de 

behärskar situationen (Andersson, 1998). Även detta skulle kunna äventyras om frågorna 

upplevdes som för svåra eller för känsliga. Denna avvägning gjorde att alla frågor från 

intervjuguiden inte ställdes till alla informanter.  Man skulle kunna argumentera för att denna 

avvägning kan leda till bristande underlag för replikation av studien. Detta dels genom att vi 

inte förhöll oss helt konsekvent till intervjuguiden och i förlängningen att det skulle kunna 

innebära begränsningar av studiens resultat. Vi menar dock att det inte fanns skäl nog att 

utsätta informanterna för situationer de inte kände sig bekväma i.  

 Under de två dagar vi gick med i klassen kunde vi känna en press mot oss som vuxna 

från lärarens sida att avvärja bråk och tillrättavisa busiga uppföranden. Då det var av vikt 

inför intervjuerna att barnen betraktade oss som opartiska och fria från värderingar kring rätt 

och fel beteende (Andersson, 1998), upplevde vi att detta försatte oss i ett etiskt dilemma. 

Genom att inte tillrättavisa barn eller ta ställning mot deras busiga beteende fanns det dock en 

risk att barnen kanske snarare såg det som att vi uppmanade till den typ av beteende. Detta 

skulle i sin tur också kunna uppfattas av barnen som ett normativt ställningstagande som 

skulle kunna hota vår neutrala position. 

 Under den vecka då vi samlade in vårt empiriska underlag för studien kom mycket tid 

även att spenderas med klassföreståndaren för klassen. Klassen och eleverna blev då ett 

vanligt samtalsämne. Även om vi inte uppgav något av den information vi fått från pojkarna 

genom våra intervjuer innebar detta en risk för oss att färgas av de åsikter och den bild läraren 

hade av rådande strukturer i klassen. I vilken grad detta skedde och i vilken utsträckning detta 

påverkade vår studie är svårt att uttala sig om, även om vår ambition var att i högsta möjliga 

mån försökte bortse från sådan information som inte kom från pojkarna själva.  

 Det blir också av vikt att reflektera kring vilka konsekvenser denna typ av studie kan 

komma att få för informanterna själva. Även om studiens mål inte på något sätt var att 

påverka de pojkar som medverkade åt något håll, skulle det kunna innebära en viss etisk risk i 

att be dem reflektera kring klassens rådande statushierarkier. Genom att vi i forskarsyfte 

synliggjorde de strukturer som var rådande och de faktorer som påverkade dessa är det rimligt 

att vi även skapade ett ökat medvetande kring dessa hos pojkarna själva. Detta skulle kunna 
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ses som något positivt, då till exempel utanförskap i första hand kan förbyggas genom att 

synliggöras (Mattson, 2010). Men det finns också en risk att härigenom än mer befästa 

rådande statusstrukturer och därmed vidmakthålla dessa.  

 Även om vi var noggranna med att poängtera att intervjun kunde avbrytas närhelst 

barnen önskade, skulle det finnas en poäng i att nämna detta redan i informationsbrevet. Det 

hade även funnits anledning att ge ut separat skriftlig information riktad till barnen, och inte 

enbart deras föräldrar. Vi valde här att istället förklara detta för pojkarna muntlig i samband 

med varje intervju då vi ansåg det som rimligt att detta var det säkraste sättet att förmedla och 

tydliggöra för alla medverkande om deras rätt att avbryta eller inte svara på våra frågor. På 

detta sätt kunde vi också försäkra oss om att pojkarna hade förstått och tagit del av denna 

information. Detta kunde dock ha kompletterats med en skriftlig förklaring avsedd för 

pojkarna i fråga. 

 

3. Resultat och analys 

Nedan följer resultatredovisning av den insamlade datan från våra intervjuer med pojkarna i 

studien. Här har utsagor valts som kan ses som belysande exempel för det empiriska 

materialet. Dessa återfinns som insprängda korta citat i den löpande texten, eller som 

fristående intervjuutdrag. I vissa fall har korrigeringar gjorts för att öka läsbarheten. Det kan 

då röra sig om att korta delar av vissa utsagor tagits bort, då vi bedömt dessa bitar som 

irrelevanta för kontexten. Då en längre eller kortare del av intervjucitaten tagits bort har detta 

förtydligats genom tre punkter inom parentes. I de fall vi velat förtydliga något som inte 

framgått ur själva citatet står detta förklarat inom hakparentser. När vi har funnit en stor 

samstämmighet mellan många av informanternas utsagor har dessa sammanfattats och 

beskrivits i den löpande texten. Samtliga informanters namn är fingerade för att i högsta 

möjliga mån säkra konfidentialiteten.  

 Under intervjuerna fick pojkarna berätta om sina upplevelser och erfarenheter av att vara 

pojke i mellanstadiet. Diskussionerna utgick från teman som kamratrelationer, popularitet 

samt föreställningar om flickor och pojkar. Dessa teman utgjorde själva grunden för vår 

analys av vad som i klassen tycktes uppfattas som socialt önskvärda egenskaper, 

intresseområden och beteenden för en pojke. Detta kan därmed sägas utgöra de maskulina 

normer vilka pojkarna i någon mån tvingas förhålla sig till i sin skolvardag. Pojkarnas utsagor 
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har vidare satts i relation till teorin om hegemonisk maskulinitet. Härigenom har vi ämnat 

söka större förståelse för såväl de hierarkiska strukturerna mellan pojkarna i klassen samt hur 

dessa samspelar med de maskulina normer vi kunde utläsa som rådande i klassen. Syftet var 

att härigenom skapa en ökad förståelse för hur maskulina ideal kan skapas och vidmakthålls 

bland pojkar i mellanstadiet. Denna förståelse kan vidare synliggöra vilka förutsättningar som 

ligger till grund för de hierarkiska strukturer som blir gällande bland pojkar i en specifik 

skolkontext. Eftersom studien endast genomförts i en klass och på en skola, ger den inte 

underlag för några generella slutsatser kring vilka ideal som är rådande i skolans värld, då 

detta är ytterst relativt och kontextbundet (Connell, 2008). Vår förhoppning är dock att ge en 

inblick i vilka mönster som kan urskiljas bland pojkar i en mellanstadieklass, hur dessa kan 

förstås och tolkas samt vilken påverkan de kan ha för såväl inkludering som exkludering i 

klassens gemenskap. 

 

3.1 Kamratrelationer 

Informanterna fick var och en öppet berätta om hur pojkarnas kamratrelationer i klassen såg 

ut. Här diskuterades vilka olika kamratsammansättningar som fanns i klassen samt vilken av 

dessa de själva tillhörde. Vidare fick de förklara varför de olika sammansättningarna såg ut 

som de gjorde och vad som kännetecknade dem. Pojkarna beskrev då att flickorna i klassen 

leker för sig medan pojkarna leker för sig. En övervägande majoritet menade att det vidare 

fanns tydliga grupperingar mellan pojkarna och att dessa var direkt kopplade till olika 

intresseområden.  

 

 Stefan: Det är ju några som är lite sportigare och då är ju de på fotbollsplanen och 

 spelar fotboll. Andra kanske gungar, leker i skogen eller leker vid bäcken.  

 

Vi fann av pojkarnas utsagor att de olika grupperingarna också var hänvisade till olika 

bestämda platser på skolgården, där just deras intressen kunde utövas. Dessa platser var 

vidare symboliska för kamratgruppernas ställning och sociala status. Att till exempel vistas 

mycket på fotbollsplanen var i stor utsträckning förknippat med hög status, medan de som 

hellre gungade eller lekte i skogen ofta var de som var positionerade något lägre i 

statushierarkin.  Därmed var de olika grupperna också kopplade till olika grad av popularitet. 
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Detta visade sig inte minst på frågan om vad som gör en pojke populär, där många drog 

paralleller mellan sport och popularitet. Detta resonemang återfanns vidare på frågan kring 

vilka pojkar som var populära i klassen: 

 

 Eskil: Eh, Gustav kanske. Han är väldigt poppis. (…) Han håller på med väldigt 

 mycket sporter och sånt. 

 

Även här kunde vi finna en viss samstämmighet kring just sport som en popularitetsfaktor 

bland pojkarna i klassen. Det rörde sig då främst om lagsporter. Detta går i linje med Ann-

Sofie Holms (2008) studie där hon kunde konstatera att sport har en central roll i skapandet av 

maskulina hierarkier i skolan. Hon menar vidare att sporten har en särskilt stark ställning i 

skolor belägna just på landsbygden.  

 Förutom Gustav var Jesper ett vanligt förekommande namn när informanterna uppgav 

vilka de såg som mest populära i klassen. Också Jespers popularitet kopplades i hög grad till 

hans sportsliga förmåga och framgångar inom fotboll. Det gick alltså att urskilja ett mönster 

bland informanternas berättelser där det framgick att de två pojkar som uppfattades som mest 

populära i klassen också var de som höll på mycket med sport. Dessa två utgjorde också 

själva eliten av den kamratgrupp som i klassen erhöll högst status och kännetecknades av att 

exempelvis vistas mycket på innebandy- eller fotbollsplanen. Det var också denna grupp som 

ofta beskrevs stå för bus och högljudhet i klassen, även om detta inte var beskrivningar som 

riktades mot alla gruppens medlemmar. Medan somliga i gruppen kunde beskrivas som 

”schyssta”, ”klyftiga” och ”bra på allt”, så kunde andra beskrivas med ord som ”störiga”, 

”bråkiga”, ”kaxiga”, ”högljudda” och ”tjaffsiga”. Ett medlemskap i denna gemenskap innebar 

alltså en hög status rent strukturellt, även om det inte var samma sak som att man automatiskt 

var omtyckt av alla i klassen. Utifrån Connells (2008) teori om hegemonisk maskulinitet 

skulle denna grupp kunna sägas vara den som står närmast den dominerande hegemoniska 

maskuliniteten i just denna skolkontext. Detta eftersom medlemmarna i hög grad gestaltar 

många av de normer som premieras och ger hög status. 

 Andra kompisgrupperingar bland pojkarna i klassen, som till exempel de som brukade 

gunga snarare än att utöva sport på rasterna, besatt enligt pojkarnas beskrivningar inte samma 

status eller popularitet. Detta var de själva i hög grad medvetna om och kunde resonera kring. 
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 Stefan: Vi brukar gunga och hålla på. (…) Det är svårt att beskriva populär, för det 

 är något man bara är eller så. Jag är inte det så mycket ändå. Jag är glad som jag är. 

 

Att inte vara populär var dock inte direkt förknippat med utanförskap. Tvärtom var det väldigt 

få som talade i banor om att känna sig utanför klassens gemenskap, oavsett intresse eller 

färdigheter. Istället talade många av pojkarna om ett slags demokratisk system kring 

exempelvis vilka lekar som skulle lekas. Detta visade sig inte minst på frågan om de upplevde 

att någon i klassen kunde bestämma mer än andra. 

 

 André: Nä, vi pratas vid och bestämmer tillsammans. 

 Emil: Nej.. Brukar inte vara så. Vi brukar köra sigg-sagg-sugg om vem som ska få 

 bestämma. (…) Man sätter fötterna mot varandra och den som är ensam kvar när 

 man ska dra ifrån dem får bestämma.  

 

Dock tycktes ett antal pojkar mena att det var fler som lyssnade på de som var populära och 

att de därmed hade lättare att få sin vilja igenom. Det kan då vara rimligt att anta att det ändå 

föreligger en viss maktobalans kring bestämmanderätten. Även om det inte tvunget är så att 

de populära pojkarna formellt fattar besluten kanske de andra pojkarna i viss mån tar de 

normer som gäller och de ideal som premieras i beaktande i deras val. Detta skulle då kunna 

ses som en strategi för att undvika att riskera en eventuell uteslutning eller ett ifrågasättande 

av ens plats i gemenskapen. De normer som råder i klassen avgörs i stor mån av vilka pojkar 

som besitter de högsta positionerna i statushierarkin och vilka ideal som de gör gällande. 

Därmed måste alla pojkar i klassen i någon mån förhålla sig till deras intressen för att inte 

avvika från normerna (Holm, 2008). Även om de olika kamratgrupperna i stor mån lekte var 

för sig var det inte ovanligt att alla pojkar i klassen deltog i en gemensam lek under rasterna. 

 

 Gustav: Ibland är de flesta med på saker och så. (…) När vi leker den här jagarleken 

 så är det alla som är med. 

 Eskil: Ibland så leker vi en jagarlek där vi springer runt och jagar varandra. (…) det 

 är ju de som är snabbast [som brukar vinna]. Det brukar vara Gustav och Jesper 

 som.. De är väldigt snabba. (…) det är svårare att ta dem. 
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”Jagarleken” skulle kunna användas som ett belysande exempel för hur alla pojkar i klassen 

måste förhålla sig till en viss mån av sportighet, då det utgör norm. Även om alla pojkar i 

klassen inte har samma förutsättningar för denna fysiskt krävande aktivitet drar de ändå fördel 

av att vara med. De lutar sig då mot de rådande normerna för att säkra sin plats i 

gemenskapen, utan att för den sakens skull själva gestalta dessa (Herz & Johansson, 2011). 

Kopplat till teorin om hegemonisk maskulinitet skulle dessa då sägas utöva en delaktig 

maskulinitet. De tar inte någon skada av de normer som råder då de inte avviker från dessa i 

tillräckligt hög grad för att riskera utanförskap. Härigenom skapas en arena där alla pojkar i 

klassen hjälper till att vidmakthålla normerna genom att vissa positionerar sig själva som 

deltagande samtidigt som ”idrottskillarna” kan befästa sina positioner som dominanta.  

 Med detta dock inte sagt att pojkarna kände sig tvingade att deltaga i leken eller att 

det vore något som de helst hade avstått från. Det är dock intressant att resonera kring 

huruvida liknande lekar hade premierats om normerna sett annorlunda ut. 

 Sammanhållningen mellan pojkarna i klassen målades av informanterna upp som 

mycket god. Det var ytterst få som nämnde att de kunde uppleva – eller kunde peka på någon 

som befann sig i – utanförskap. Det var först då mer konkreta frågor ställdes som det visade 

sig att det fanns pojkar i klassen som inte tillhörde någon kamratgrupp.  

 

 Sakarias: Ja, det finns en kille som heter Elliot, han brukar tycka om att gå för sig 

 själv. (…) När man frågar honom så brukar han säga att han vill gå själv. Han 

 brukar gå med vuxna också; rastvakter. 

 

Många informanter uppgav, precis som Sakarias, att Elliot ofta gick för sig själv, men att detta 

var något han själv valt. Vidare förklarades ofta hur man kontinuerligt frågade Elliot om han 

ville vara med och leka, men att han då avstod. Elliot själv hävdade också att han hellre 

umgicks med vuxna än med de andra pojkarna i klassen. 

 

 Elliot: Jag är kärvänlig eller något sådant, klyftig. Och så gillar jag att umgås med 

 vuxna. (…) Jag är typ populärast i klassen bland lärarna. 
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Samtidigt som Elliot målade upp en bild av sin ensamhet som självvald, framgick det då och 

då under intervjun med honom att det fanns fler aspekter som tydde på att det kunde röra sig 

om något mer än ett val grundat på att han hellre umgicks med vuxna. Ett exempel på detta 

var under frågan om det finns några pojkar i klassen som de andra lyssnar lite mer på, samt 

vad han trodde det berodde på: 

 

 Elliot: Ja, det är ju mestadels grabbar som hänger med honom [André], oavsett vad 

 han säger. Kaxa ner Elliot, ner med honom, tryck ner honom i gyttjan. Eller koskit. 

 (…) Men jag är i alla fall äldre och smartare. Och i förrgår greppade jag en 

 bandyklubba. Jag blev så arg. Måns försökte trycka ner mig, men John [elevassistent] 

 kom till min räddning. 

 

Det blev under intervjun alltmer tydligt att Elliots utanförskap antagligen var mindre självvald 

än vad både han och hans klasskamrater ville göra gällande. Det var tydligt att det inte fanns 

någon gängse överenskommelse eller direkt medvetenhet – bland de andra pojkarna – kring 

den utsatthet Elliot var objekt för. Mycket tydde dock på att pojkarna lutade sig mot Elliots 

vilja att vara själv för att därigenom kunna avsäga sig ansvaret för hans utanförskap. Därför 

var det heller ingen från någon kamratgrupp som pekade ut honom som ett offer för 

mobbning. Däremot pekade en stor del av informanternas utsagor mot att det fanns en allmän 

uppfattning om Elliot som ”annorlunda”.  Vissa pojkar kunde dra en koppling mellan Elliot 

och ”avvikelse” direkt: 

 

 Niklas: Elliot är ju inte populär alls. (…) Alltså det är ju inte så illa. Men han är ju 

 sådär annorlunda. Han gillar ju typ pirater och sånt. Och ja, han pratar ju mycket 

 om sånt. 

 

Niklas kunde vidare redogöra för att han tyckte det var lite svårt att umgås med Elliot. Andra 

pojkar drog en mer indirekt koppling där denna uppfattning först visade sig när vi ställde 

frågor om impopularitet. De attribut som då kunde komma upp stämde ofta bra överens med 

sättet som de beskrev Elliot på. Ändå tycktes ett flertal inte vara medvetna om denna 

koppling. Eskil hade vid ett tidigare skede av intervjun uppgett att Elliot ofta gick för sig 

själv. Även han förklarade att detta var ett val Elliot själv brukade göra. På frågan om vad det 

kan bero på om en pojke inte är populär svarade han: 



 

21 

 

 

 Eskil: Eh, att andra inte tycker om en till exempel.. Eller att andra tycker man är 

 töntig. (…) Eller att man håller på med sånt som andra tycker är töntigt. (…) Kanske 

 att man inte är med någon på rasterna. Och bara går runt. 

 

Vid vidare frågor förklarade Eskil att man kan riskera att hamna utanför kamratskapen om 

man inte är populär.  

 Ur Connells (2008) teori om hegemonisk maskulinitet skulle Elliots position i 

förhållande till de andra pojkarna kunna klassas som en underordnad maskulinitet. Han 

utesluts ur gemenskapen för att han av de andra pojkarna upplevs avvika från de maskulina 

normer som talar om vad som är normalt och eftersträvansvärt för en pojke vid en specifik 

tidpunkt och kontext (Öqvist, 2009). Att positioneras inom underordnad maskulinitet 

resulterar inte sällan i kränkande bemötande där man kan tilldelas smädelser som till exempel 

”tönt”. Härigenom kan man komma att bli utesluten från att ta del av den manliga 

dominansens fördelar, där tillträde till gemenskapen kan ses som en av de mest centrala 

delarna (Herz & Johansson, 2011).  

 Kring teorin om hegemonisk maskulinitet är Connell (2008) dock tydlig med att 

påpeka att de olika maskulinitetspositionerna inte är av statisk karaktär utan att en och samma 

person kan pendla mellan olika positioner. En av informanterna i vår studie uppgav att Elliot 

även umgicks en del med pojkar i årskurs tre och fyra. Det är då inte omöjligt att Elliot besatt 

en högre status och en annan form av maskulinitet i samspel med pojkarna i dessa klasser. Här 

kanske Elliot hade större möjlighet att närma sig eller rentav påverka rådande normer och 

därmed erhålla en mer delaktig eller kanske till och med dominant maskulinitet. 

 Vi har av ovanstående kunnat se att det i klassen rådde tydliga kopplingar mellan 

popularitet och de egenskaper som utgjorde norm för pojkarna i klassen. Vidare kunde vi peka 

på att kamratgrupperna i klassen hade olika hierarkiska ställningar som också påverkade vart 

medlemmarna inom varje gruppering positionerades. Dessa kamratgrupperingar var i hög 

grad baserade på intresse- och färdighetsområden, där vissa områden var förknippat med en 

högre grad av status än andra. Särskilt tydligt var här den norm som sport utgjorde, där 

särskilt fotboll framhölls som en faktor för att erhålla hög popularitet bland pojkarna i 

klassen. Härigenom blev också fotbollsplanen en slags arena där vissa pojkar kunde 
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positionera sig själva som deltagande och berättigade till gemenskapen samtidigt som 

”idrottskillarna” kunde befästa sina positioner som dominanta.  

 

3.2 Popularitet och manlighet 

Nedan kommer vi redogöra för informanternas utsagor kring begrepp som popularitet och 

manlighet och vidare de kopplingar vi kunde finna här emellan. Ett fokus i analysen kommer 

riktas mot vilka egenskaper som premieras bland pojkarna och hur dessa kan förstås utifrån 

teorin om hegemonisk maskulinitet. Vår ambition är här att undersöka huruvida pojkarnas syn 

på popularitet och manlighet är förankrat i – eller går att ställas i relation till – mer 

samhälleliga maskulina normer. Härigenom skulle man kunna resonera kring om de lokala 

normer som ger popularitet bland pojkarna i den specifika skolkontexten har sin härkomst ur 

en regional föreställning kring hur en man bör vara eller om dessa normer i högre grad är 

lokalt betingade. För att ta reda på detta kommer pojkarnas utsagor kring popularitet ställas i 

relation till vad tidigare maskulinitetsforskning har lyft fram som kännetecknande och 

eftersträvansvärda egenskaper för den hegemoniska maskuliniteten på ett övergripande plan. 

Vidare kommer vi ställa analysen av vårt empiriska material i relation till de slutsatser som 

tidigare forskning kunnat dra vid liknande studier kring maskulina normer i skolans värld. 

 Informanterna fick resonera kring rad frågeställningar rörande popularitet och hur man 

kan vara om man är populär. Som vi nämnt tidigare lyfte många fram sport och sportslig 

förmåga som en statusfaktor bland pojkarna i klassen. Öqvist (2009) menar att manligt 

definierade kompetenser såsom dominans och aggressivitet ofta premieras inom idrotten, 

medan sådana egenskaper som istället förknippas med feminitet marginaliseras. Det är dock 

rimligt att ifrågasätta vilka sporter Öqvist avser med idrott, då det finns en rad sporter där 

aggresivitet inte har lika central betydelse. Då det i fallet för vår studie rörde sig främst om 

lagsporter såsom fotboll, innebandy och basket, skulle detta kunna sägas gå i linje med vad 

Öqvist säger om idrott. Om man däremot skulle dra samma jämförelse med sporter som dans 

och gymnastik, som pojkarna i klassen uppgav vara mer feminint kodade, blir resonemanget 

inte lika självklart. Kanske är Öqvist också offer för den allmänna föreställning som tycks 

råda om sport som något i första hand typiskt manligt.  
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 De som främst utmärkte sig inom sport i klassen var också de med högst status. Sport 

tycktes därmed vara en av de primära faktorerna för att erhålla popularitet, men även en rad 

andra egenskaper lyftes här fram. 

 

 Eskil: Ehh.. Att man är snäll, rolig, modig.. Och en bra kompis. (…) Till exempel om 

 någon inte vågar göra någonting, så kan man göra det åt den. (…) Ja, men vissa tycker 

 att den som är mer cool och så, han är kaxig mot läraren. 

 

Det rådde en stor konsensus mellan pojkarna om att man måste vara ”snäll” eller ”schysst” för 

att bli populär. Samtidigt uppgav många att det även var viktigt att vara ”kaxig” i någon mån. 

Denna kaxighetsnorm tycktes dock inte främst gälla mot de andra eleverna i klassen utan i 

större utsträckning genom att man protesterade mot lärarna eller att man gjorde saker man inte 

fick göra. En fjärde faktor för popularitet som nämndes av majoriteten av informanterna rörde 

sig om utseende. För att vara populär menade många att man skulle se bra ut och ha snygga 

kläder. De fyra normerna rörande sport, att vara snäll, att vara kaxig och att se bra ut förekom 

i så gott som alla pojkars utsagor kring frågor om vad som gör en pojke populär. Endast i 

enstaka fall radades egenskaper upp som inte stämde överens – eller som inte kunde ses som 

synonyma – till denna generella uppfattning. 

 

Bilden av manlighet 
 Pojkarna hade fylliga svar och verkade väl medvetna om vad som krävdes av en pojke 

för att denne skulle vara populär i klassen. De kunde reflektera relativt självständigt på frågor 

om popularitet, samtidigt som det rådde en stor konsensus i alla deras svar. När frågor om 

manlighet istället stod i fokus tycktes det inte råda alls samma självklarhet kring svaren. Här 

fick vi ofta förtydliga och konkretisera våra frågor. Ändå förblev svaren av begränsad 

karaktär. Medan ordet populär verkade vara ett vedertaget begrepp att reflektera kring tycktes 

ordet ”manlig” vara något för abstrakt. Vi upplevde här att de refererade till deras bild av en 

vuxen man. Svaren vi fick tycktes ändå i viss mån kunna ställas i relation till de 

popularitetsnormer som tidigare angetts.  
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 Kettil: Kanske tar lite mer sporter. Kanske lite manliga sporter. (…) Någon som har 

 respekt för andra, hjälper till ofta och är en riktig gentleman. (…) Vara med allihopa 

 så inte någon är ensam. 

 

Förutom uttryck som ”gentleman” och att ”hjälpa till ofta” kunde pojkarna nämna att saker 

som att ”tycka människor är lika värda” och ”ta mer ansvar för andra” var förknippat med 

manlighet. Allt detta skulle kunna ställas i jämförelse med begrepp som ”schysst” och ”snäll” 

som var vanligt förekommande under frågorna kring popularitet. På samma sätt kunde 

pojkarna reflektera kring att en manlig person skulle vara ”tuff”, ”brutal”, ”modig”, ”stå på 

sig” och ”inte vika sig”, vilket skulle kunna liknas vid de sätt på vilka de beskrev att en pojke 

bör vara lite ”kaxig” för att bli populär i skolan, till exempel genom att stå upp mot lärarna. 

Att vara både snäll och kaxig på samma gång kan tyckas stå i strid mot varandra och skulle 

kanske kunna förstås som att gränserna för vad som uppfattas som manligt håller på att 

förskjutas, vilket skapar ideal som inte alltid går hand i hand (Johansson, 2000). Ovanstående 

attribut är också sådana som premieras inom sportens värld, varpå ytterligare paralleller skulle 

kunna dras till den sportnorm som i stort präglade den hierarkiska ordningen i klassen. 

 Informanterna tycktes inte direkt medvetna om kopplingen mellan deras syn på 

manlighet och de ideal som var rådande för att göra en pojke populär i klassen. De 

formulerade sig olika och använde olika ordval när man pratade om popularitet kontra 

manlighet. Dock gick det som vi sett av ovanstående att urskilja vissa gemensamma mönster 

mellan de attribut som förknippades med hög popularitet och de attribut som pojkarna 

kopplade till manlighet. 

 Intressant var dock att när pojkarna ombads beskriva deras syn på ”manlighet” fick 

plötsligt fysiska attribut i form av kroppsstorlek och styrka en långt mer central roll än vad 

som var fallet när popularitet diskuterades. Att vara till exempel ”stor ”, ”stark”, ”lång” och 

att ”orka mer” förknippades av många som något utmärkande manligt. Medan de fysiska 

attributen kopplade till popularitet i klassen mest rörde sig om att klä sig snyggt stod kroppen 

istället i centrum när manlighet diskuterades. Även om detta också skulle kunna kopplas till 

den rådande sportnormen i klassen är det anmärkningsvärt att dessa attribut inte verkade 

premieras som några popularitetsfaktorer. Kopplat till tidigare forskning kring pojkar i 

högstadiet där ideal kring kroppen lyfts fram som en central faktor för popularitet (Holm, 

2008), skulle detta i så fall innebära en övergångspunkt där detta ännu inte ges någon 
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betydande roll för pojkars popularitet i årskurs fem. Detta skulle kunna förstås genom att 

pojkar i denna ålder ännu inte besitter förutsättningar för att representera de kroppsliga ideal 

som är förknippade med manlighet.  

 När man talar om mer samhälleliga normer för vad som kännetecknar den hegemoniska 

maskuliniteten utgår man inte sällan från något stereotypa föreställningar kring vad som är 

eftersträvansvärda egenskaper för en man. Det är av vikt att förhålla sig till dessa som just 

stereotypa ideal som enbart ett ytterst fåtal män representerar (Connell, 2008). Som vi varit 

inne på tidigare är det vanligare att man har en mer förhandlande position till sin omvärld. Det 

finns dock en poäng i att resonera utifrån de ideal som den hegemoniska maskuliniteten 

representerar då dessa ideal och normer fortfarande är djupt förankrade i vårt samhälle. Även 

om dessa ideal är högst föränderliga över tid och rum utgör de ändå den konstruerade 

idealbild som präglar skapandet av olika maskuliniteter. Då den hegemoniska maskuliniteten 

speglar en slags idealmaskulinitet utgör den därmed den måttstock som alla män måste 

förhålla sig till (Herz & Johansson, 2011). Hur man gör detta får vidare konsekvenser för var 

man positioneras i den samhälleliga, såväl som i den lokala, statushierarkin (Öqvist, 2009). 

Det blir därför av vikt att jämföra de normer som återfinns på en lokal nivå med de som skulle 

kunna sägas utgöra en mer generell och samhällelig normbild. 

 Den hegemoniska maskulinteten kännetecknas av en rad olika egenskaper som 

tillsammans utgör en slags idealbild som är starkt kopplad till makt och dominans. 

Egenskaper som ofta nämns i detta sammanhang är till exempel tuffhet, hårdhet, råstyrka, 

konfrontation, oberoende, högrisktagande och teknisk kompetens (Holm, 2008; Johansson, 

2000; Öqvist, 2009). När man sätter dessa egenskaper i relation till vad informanterna uppgav 

som kännetecknande för pojkar med hög popularitet går det att dra vissa paralleller. De 

samhälleliga maskulina normerna rörande inte minst konfrontation, oberoende och 

självständighet kan tydligt jämföras med den kaxighetsnorm som var rådande i den lokala 

skolkontexten. Att stå upp mot läraren för att vinna respekt i klassen kan ses som ett tydligt 

uttryck för just normer kring konfrontation och oberoende. Läraren utgör här den auktoritet 

som alla elever förväntas följa. Att stå upp mot denna auktoritet innebär ett högrisktagande 

från pojkens sida, som indikerar på en hög grad av oberoende och självständighet. Genom att 

vägra följa lärarens regler för hur man förväntas uppföra sig i ett klassrum riskerar pojkarna i 

fråga att få skäll eller i värsta fall bli utslängd från klassrummet. Många pojkar i studien 

uppgav att det var kopplat till en viss grad av skam att bli föremål för lärarens repressalier. 
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Detta kunde ske exempelvis av det pricksystem där de elever som inte skött sig sig fick sitt 

namn och antalet gånger man misskött sig uppskrivet på tavlan. Att ta de risker som det 

innebär att stå upp mot en överordnad auktoritet verkar därmed kunna skapa auktoritet. Vidare 

har tidigare forskning pekat mot att det snarast uppfattas som något feminint att vara duktig i 

skolan, varpå pojkar kan tvingas inta olika motstrategier för att hävda sin maskulinitet 

(Renold, 2001). 

 De maskulina ideal beträffande tuffhet, hårdhet och råstyrka som återfinns på en 

samhällelig nivå kan i större utsträckning ställas i relation till de ideal som kom på tal på 

informanterna fick redovisa sina syner på manlighet. Många av informanterna beskrev 

manlighet utifrån egenskaper och attribut som just att vara ”tuff”, men även ord som ”stark” 

och ”hård” var vanligt förekommande. Niklas kopplade manlighet till situationer i skolan där 

tuffhet och hårdhet förväntades av pojkar: 

 

 Niklas: Nej, men om man trillar och slår sig. Många säger då typ ”stå upp som en 

 riktig man”. 

 

Därmed verkar också Niklas syn på manlighet influera de popularitetsideal som var rådande i 

skolkontexten, även om detta var på en mer abstrakt nivå. Även om det var få av pojkarna 

som kunde koppla manlighet till skolan så fanns det en bild av hur en man skulle vara som på 

många sätt går att jämföra med de ideal som på en samhällelig nivå framhålls som högt 

värderade för en man. 

 En del pojkar var även inne på teknikintresse som en möjlig popularitetsfaktor i 

klassen. Begrepp som ”datornörd” förknippades med något häftigt och eftersträvansvärt. Att 

vara duktig på – och veta mycket om – datorer kunde vara egenskaper som kunde vara till 

hjälp för att nå hög status bland pojkarna i klassen. Detta skulle kunna ställas i tydlig relation 

till ”teknisk kompetens” som ofta kopplas till den idealbild av hur en man ska vara som 

återfinns på samhällelig nivå. Här är det rimligt att dra paralleller till föreställningar om den 

händige mannen. Det är rimligt att de pojkar som vidhöll teknisk händighet som något 

eftersträvansvärt var från liknande social bakgrund där denna typ av attribut premieras hos en 

man. 
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 Utifrån våra beskrivningar av pojkarnas utsagor har vi försökt skapa oss en bild av 

vilka olika attribut och egenskaper som värderas högt och således ger status i klassen. Dessa 

attribut utgör tillsammans grunden för den idealbild kring maskulinitet som är rådande i den 

lokala skolkontexten och som pojkarna mer eller mindre tvingas att förhålla sig till i sin 

vardag. Vidare har vi jämfört pojkarnas föreställningar om ”manlighet” med de attribut som 

de kopplade till hög popularitet i skolan. Dessa lokala attribut har även ställts i relation till 

mer samhälleliga maskulina normer som ofta görs gällande inom genusforskningen. Vi fann 

av vår undersökning att ”manlighet” som begrepp var ett något abstrakt begrepp för pojkarna 

att reflektera kring. Dock gick det att, utifrån deras utsagor, dra paralleller mellan de attribut 

som förknippades med hög popularitet i klassen med de attribut som de kopplade till ordet 

”manlig”. Härigenom var det också möjligt att urskilja ett mönster mellan den hierarkiska 

strukturen mellan pojkarna i klassen och en mer samhällelig bild av manliga normer och hur 

man bör vara som man. 

 

3.3 Föreställningar om flickor och pojkar 

Vi kommer nedan redogöra för vilka förställningar informanterna hade knutna till genus. 

Informanternas utsagor kom i stort att kretsa kring vilka egenskaper och intressen de såg som 

kopplade till pojkar respektive flickor. Vi har vidare sökt förståelse för hur ett avvikande från 

dessa genusnormer kunde ta sig uttryck och bemötas i klassen. Här kommer vi utgå från 

utsagor som i intervjuerna uppkom rörande särskilt en pojke i klassen. Detta då han hade 

intressen som av de andra pojkarna sågs som mer feminina.  

 Det framgick tidigt från informanterna att de normer som rådde i klassen hade stark 

koppling till genus. Det gick att urskilja tydligt definierade könsroller där egenskaper, 

intressen och färdigheter ansågs som naturligt förankrat och knutet till det kön man tillhör. 

 

 Måns: (…) pojkar är lite brutalare och så. (…) Jag tror det beror på att från början 

 skulle ju kvinnorna skydda barnen och männen då skydda familjen. (…) För pojkar är 

 ju lite mer intresserade av brutala saker och flickor är lite mer mjuka saker. (…) Vi 

 spelar ju brutala skjutspel och sånt (…) men de brukar väl leka med Barbiedockor eller 

 något. (…) träslöjd är ju lite brutalare än de andra ämnena. För då får man ju jobba 

 med kroppen. Och det tycker många killar är roligt. 
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I stort sett alla pojkar var inne på samma spår som Måns och menade att pojkar är lite mer 

fysiska och aggressiva av naturen, medan flickor är mer lugna och omhändertagande. Vidare 

kopplade många av informanterna dessa distinktioner, mellan pojkar och flickor, till 

färdighetsområden. Här utgjorde sport ett centralt tema i pojkarnas resonemang. Många av 

informanterna menade här vidare att pojkar och flickor har olika intressen och är duktiga på 

olika saker och därmed blir hänvisade till olika sporter. 

 

 André: Tjejer håller sig mest till gymnastik och dans och sånt. Och killar vill ha lite 

 tuffare sporter som innebandy, fotboll, basket och ishockey. Hårda sporter. 

 

Det fanns en hög samstämmighet mellan pojkarna avseende vilka sporter som var förknippade 

med flickor respektive pojkar. Således kom också olika sporter att betraktas som feminina 

kontra maskulina. Gymnastik, dans och ridning var vanligt återkommande exempel då 

pojkarna beskrev sporter som de ansåg vara feminina. Sporter som ansågs som maskulina var 

istället bollsporter. Det rörde sig då främst om lagsporter av mer konfrontativt slag, som 

fotboll, innebandy och basket. Ovanstående skulle kunna ses som ett tydligt exempel på 

flickornas roll i skapandet av maskulina normer i klassen. Detta genom att maskulinitet i stor 

utsträckning skapas i relation till feminitet. Förenklat skulle föreställningar om det feminina 

kunna sägas ange gränserna för uppfattningen av det maskulina. En kritik mot Connells teori 

om hegemonisk maskulinitet har rört dess tendens att i för stor utsträckning förbise den roll 

kvinnor har i konstruktionen av det manliga. Connell har dock bemött denna kritik och menar 

att större tonvikt bör läggas på feminiteters agentskap i skapandet av maskuliniteter (Öqvist, 

2009). 

 Ovanstående blir av stor vikt för förståelsen av utanförskap, som ofta grundar sig i 

någon form av avvikelser från de normer som är rådande i en given kontext. För att 

exempelvis vara pojke på rätt sätt i skolan krävs en anpassning till de normer som pojkarna 

där förväntas förhålla sig till. Att uppträda utanför gränserna av dessa normer innebär en 

avvikelse från normaliteten, vilket kan bemötas med obehag och frustration från omgivningen 

(Öqvist, 2009). Men dessa avvikelser är samtidigt en förutsättning för vidmakthållande av de 

normer de strider mot, då inga normer kan förstås utan sin motsats. När en pojke överskrider 

gränsen för hur en pojke förväntas vara och istället uppträder på ett sätt som mer 

karaktäriseras som feminint uppstår en avvikelse från de maskulina normerna. Detta skulle då 
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kunna sägas utgöra det undantag som bekräftar regeln, varpå gränserna för normerna blir mer 

tydligt definierade för de övriga pojkarna (Öqvist, 2009). Normerna kring den hegemoniska 

maskuliniteten är starkt förankrade med sexualitet. Här är heterosexualitet norm, som 

tillsammans med exempelvis homofobi och feminitet skapar de gränser som markerar ett 

lämpligt manligt beteende. Homosexuella män utgör därmed den grupp som i högst grad är 

förknippade med avvikelser från manliga normer. Men även män som på olika sätt ses som 

svaga, veka eller mesiga kan uppfattas som avvikande, då det är karaktärsdrag som i större 

utsträckning är kopplade till feminitet. Som vi kunnat se tidigare är avvikelser från rådande 

normer i hög grad förknippat med positionering som underordnad i maskulinitetshierarkin. 

 Informanterna i vår studie kopplade inte direkt ett feminint beteende till lägre status 

eller popularitet. Det visade sig dock tydligt att de pojkar som inte lyckades leva upp till de 

tänkta föreställningarna om hur man ska vara som pojke också var de som erhöll en lägre 

position i statushierarkin mellan pojkarna.  Av de pojkar som medverkade i vår undersökning 

var det särskilt en som utmärkte sig i sitt förhållningssätt till rådande normer kring hur en 

pojke förväntas vara. 

 

 Kettil: Ja, killarna brukar ju mer typ gilla träslöjd och hårda sporter och sånt. Tjejer 

 kanske är mer.. Går på gymnastik. Kanske gillar att sticka och sånt. (…) Det gillar jag 

 också. Jag gillar att sticka, jag går på gymnastik.(...) Men jag gör mest på syslöjden. 

 Jag fick precis reda på att jag har gjort mest i hela klassen på syslöjden. 

 

I Kettils utsagor rådde en stor medvetenhet om att han avvek från många av de ideal som i 

klassen var kopplade till pojkars sätt att vara. Vidare förklarade han att han brukade umgås 

mest med flickorna i klassen, men också en del med Elliot. Samtidigt kunde han beskriva hur 

Elliot för det mesta gick för sig själv. Mycket talade för att Kettil befann sig i marginalerna av 

klassens gemenskap. Pojkarna i klassen verkade dock mindre medvetna om kopplingen 

mellan Kettils gränsöverskridande och hans något exkluderade position i klassen. Intressant 

var dock att de i många fall drog paralleller från saker som ansågs som feminina till just 

Kettil. De verkade då betrakta honom snarast som ett slags undantag för hur de själva förhöll 

sig, vilket går i linje med tesen om avvikelser som en förutsättning för vidmakthållande av 

rådande normer (Öqvist, 2009). Vid tidigare studier kring hur pojkar i mellanstadiet förhåller 

sig till maskulina ideal har man kunnat ringa in, utifrån pojkars utsagor, vikten av att skilja sig 
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från flickor och det som är feminint kodat. Att som pojke misslyckas med detta innebär en 

risk att man blir uppfattad som feminin av sin omgivning och i förlängningen kan komma att 

positioneras som underordnad i den maskulina statushierarkin (Öqvist, 2009). Mycket tydde 

alltså även i vår undersökning på att ett avvikande från de maskulina normerna var förenat 

med lägre status bland pojkarna i klassen, samt en positionering som en underordnad 

maskulinitet. Holm (2008) för i sin studie diskussionen ett steg vidare och menar att ett 

könsöverskridande inte enbart kan sänka, utan ibland också höja en pojkes sociala status 

bland kamraterna. Detta kräver dock ett starkt kapital av sådana maskulina egenskaper som 

premieras genom normerna i den givna kontexten. Dessa maskulina egenskaper fungerar då 

som en slags statusförsäkring som ger utrymme för att experimentera med mer feminina 

egenskaper utan att riskera att bli bemött som avvikande (Holm, 2008). Det är rimligt att anta 

att detta blir möjligt genom att ett gränsöverskridande i detta fall kanske uppfattas som ett 

tecken på oberoende, snarare än ett direkt avvikande. Då oberoende är en karaktäristisk 

egenskap för just den hegemoniska maskuliniteten (Johansson, 2000), skulle ett 

gränsöverskridande i teorin kunna leda till en förhöjd social status bland pojkar i vissa 

kontexter. Det blir härtill intressant att reflektera kring vad som mer exakt menas med 

begrepp som oberoende då de kopplas till den hegemoniska maskuliniteten och varför denna 

typ av egenskaper inte ses ur samma ljus när det gäller pojkar som avviker från rådande 

normer, då dessa pojkar kanske mer än andra går sin egen väg. En förklaring skulle kunna 

ligga i att oberoende endast är en av de många byggstenar som tillsammans skapar bilden av 

den hegemoniska maskuliniteten. Att enbart praktisera ett slags oberoende är inte tillräckligt 

för att uppnå hög status. Att dessutom praktisera ett oberoende av just andra maskulina 

egenskaper borde rimligen kunna ge motsatt effekt, varpå man riskerar att positioneras som 

underordnad maskulinitet. Holm (2008) menar att de olika attribut som tillsammans utgör den 

samhälleliga idealbilden av hur en man bör vara kan värderas olika högt. Medan vissa 

betraktas som likvärdiga kan andra ordnas hierarkiskt. Det blir utifrån detta rimligt att anta att 

normen kring heterosexualitet i vissa kontexter värderas så pass högt, att ett avvikande från 

den omöjliggör positionering inom hegemonisk – och följaktligen också delaktig –  

maskulinitet. Det skulle i sin tur innebära att ett avvikande från den heterosexuella normen 

här blir direkt förenat med positionering inom underordnad maskulinitet. 

 Vi har under detta kapitel kunnat peka på att, i likhet med vad andra studier funnit, fanns 

det ett samband mellan avvikelse och utanförskap. Här har vi framförallt ägnat oss åt att 
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granska de avvikelser från maskulina normer som sker genom de pojkar som ägnar sig åt 

sådant som är feminint, snarare än maskulint, kodat. En central faktor här var att det tycktes 

råda förgivettagna uppfattningar om vad som kategoriserades som manligt respektive 

kvinnligt beteende. Bland pojkarna i vår undersökning var det framförallt en pojke som stod 

för ett överskridande av dessa förgivettagna gränser. I hans fall var dessa avvikelser från 

normen kopplat till sport såväl som skolämnen. Utifrån utsagor från honom själv och andra 

pojkar i klassen synliggjordes pojkens positionering inom underordnad maskulinitet genom 

just sin avvikelse. Därmed var hans avvikande beteende också förknippat med en exkludering 

från gemenskapen bland pojkarna i klassen. Vi har vidare spekulerat lite kring hur egenskaper 

som förknippas med den hegemoniska maskuliniteten inte alltid ser likadana ut eller värderas 

på samma sätt i alla kontexter. De är vidare högst föränderliga i sin natur – både i tid och rum. 

Att veta hur man bör förhålla sig till ett rådande maskulint ideal och de egenskaper som 

därigenom hyllas är alltså inte alltid lika självklart. Detta kan då rimligen också komma att få 

olika konsekvenser för de män som på olika sätt verkar inom ett givet sammanhang. Genom 

att normer varierar över tid och rum finns det ingenting som säger att en pojke som sysslar 

med gymnastik inte kan erhålla en hög social status av just den anledningen om man flyttar 

perspektivet till en annan lokal kontext med andra ideal och normer. På samma sätt menar 

Holm (2008) att normerna kring hur en pojke bör förhålla sig till skolprestation kan se helt 

olika ut från skola till skola, beroende på faktorer som exempelvis social bakgrund. Vi har 

också kunnat se att pojkar med ett stort maskulinitetskapital därigenom kan ges utrymme att 

experimentera med mer feminina egenskaper utan att riskera att bli bemött som avvikande 

(Holm, 2008). 

 

3.4 Genusregimer 

När Raewyn Connell (1996) talar om en genusordning ser hon det som en strukturell 

övergripande ordning rådande i hela samhället. De maskulina normer som härigenom kan 

urskiljas ses därför som generella. Dessa överensstämmer emellertid inte alltid – eller tvunget 

– med de gällande normer som råder på en mer lokal nivå. När man ämnar studera 

maskulinitet på just en lokal nivå, inom avgränsade områden inom samhället, talar Connell 

om förståelsen kring genusregimer. Dessa möjliggör studier av vilka normsystem som är 

gällande inom exempelvis en specifik skola, utan att för den delen göra anspråk på att samma 
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förutsättningar råder på en annan skola. Dessa förutsättningar kan nämligen variera stort 

beroende på lokal kontext. Samtidigt menar Connell att dessa har kopplingar till samhällets 

övergripande ideal och värderingar. På så vis kan ideal kring vad det innebär att vara man se 

olika ut från skola till skola, men vilar ändå i sin grund på mer generella antaganden. Vidare 

menar hon att det inom varje skolkontext går att urskilja fyra olika aspekter som tillsammans 

skapar en bild av den genusregim som råder på en enskild skola (Connell, 1996). Dessa utgörs 

av maktrelationer, arbetsdelning, emotionella relationer och symboliska relationer och har alla 

direkta kopplingar till vilka ideal och förväntningar som inom en skola tillskrivs flickor 

respektive pojkar.   

 Maktrelationer handlar om upprätthållandet av olika dominansmönster genom bland 

annat kontroll över specifika platser inom skolmiljön. Att ha kontroll över en plats som är 

förknippat med hög status i skolan kan vara en faktor för att erhålla och bibehålla makt 

(Öqvist, 2009). På så vis kan olika fysiska platser bli symboliska för kamratgruppers ställning 

och sociala status gentemot andra på ett sätt som tydligt framgår. Som vi var inne på tidigare 

uppgav många av informanterna i vår studie att det i stor utsträckning var förknippat med hög 

status att vistas mycket på fotbollsplanen. Holm (2008) menar vidare att att ett sätt för elever 

att tillskansa sig makt i skolan är genom olika former av regelbrott. I vår studie förklarade en 

del av pojkarna hur de brukade vistas i högstadiets korridorer, trots att detta var förbjudet om 

man inte själv gick i högstadiet. Pojkarna hade ingen specifik anledning att röra sig där utan 

tycktes vistas där enbart i syfte att strida mot lärarnas regler. Här ser vi ett exempel där både 

regelbrott och plats samspelar genom att platsen ges ett symboliskt maktvärde utifrån det 

regelbrott som den är förknippad med. På så vis kan vissa pojkar befästa en redan hög social 

status i klassen genom att vistas där, medan andra kan använda platsen som ett verktyg för att 

klättra uppåt i hierarkin. Samma principer råder även på fotbollsplanen. Då är det dock inte 

regelbrott som står i fokus, utan kanske snarare ideal rörande sportsliga förmågor. Allt detta 

kan ställas i tydlig relation till många av de egenskaper som framhävs som eftersträvansvärda 

för att erhålla en hög position inom den hegemoniska maskulinitetshierarkin.   

 Arbetsdelning rör framförallt hur olika sysslor eller skolämnen förknippas med pojkar 

eller flickor och därmed blir könskodade (Öqvist, 2009). Även här har platser en viktig roll, 

men då med fokus på hur sysslorna är fördelade inom dessa platser. Ett exempel här är 

klassrummet, dit både flickor och pojkar har tillträde i lika mån. Vi kunde dock se att det 

fanns vissa normer beträffande hur pojkar respektive flickor förväntades uppträda i 
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klassrummet. Flickorna sågs generellt som tysta och motiverade medan pojkarna i högre grad 

förde liv och hade svårare att koncentrera sig. Ändå menade pojkarna att de inte tyckte skolan 

var mindre viktig än vad flickorna tyckte, men att flickorna naturligt hade lättare att 

koncentrera sig och därmed göra det som läraren sade. Den arbetsdelning som fanns och som 

innebar att pojkarna var mer högljudda och flickor tysta och ambitiösa verkade alltså inte helt 

vara på initiativ av pojkarna själva. Snarare verkade dessa ideal grunda sig i en förväntan på 

dem som vi upplevde komma från andra håll men som pojkarna uppfattade som naturligt 

betingade skillnader mellan flickor och pojkar. Pojkarna såg därför detta som statiska 

egenskaper som inte var föränderliga över tid. Trots att pojkarna uppgav sig ha svårare än 

flickorna att koncentrera sig i skolan uppgav många att det fanns vissa ämnen som pojkarna 

hade bättre förutsättningar för att lyckas i än flickorna. Här framhölls av många pojkar 

matematik som ett ämne där pojkarna var bättre än flickorna. Vidare tycktes det finnas en viss 

vikt av att som pojke vara bra på just matematik, medan det snarare kunde uppfattas som 

något feminint att vara bra på till exempel bild. Vidare tycktes teknisk kompetens vara något 

som förutsattes besittas av pojkarna i klassen, vilket kunde visa sig genom att det främst var 

pojkarna som förväntades veta vad som skulle göras när datorerna krånglade. Även de 

egenskaper som presenterats här går i linje med mer generella föreställningar kring maskulina 

ideal. 

 Emotionella relationer handlar om hur olika känslor och beteenden kopplas till ett visst 

kön. Vanligt här är att pojkar förknippas med tuffhet och hårdhet medan flickor förväntas vara 

mer mjuka och omsorgstagande (Holm, 2008). Ett tydligt exempel på detta framgick ur en 

pojkes beskrivning av hur pojkar och flickor hälsar på varandra olika. Han förklarade att 

flickorna i klassen brukade kramas när de träffades medan pojkar på sin höjd tog i hand. Han 

menade vidare att det hade känts mycket konstigt om hans killkompisar kom fram och 

kramade honom när de sågs. Ytterligare ett exempel var pojkarnas föreställningar om att 

läraren skällde mer på pojkarna i klassen för att de i högre grad än flickorna klarade av att ta 

emot skäll. Pojkarna var relativt eniga om att medan en tillsägning inte bet så hårt på en pojke 

så kunde flickor ofta bli mycket ledsna då de blev föremål för samma slags tillsägningar. 

Denna föreställning om pojkar som mindre känslosamma gick också i linje med en pojkes 

förklaring om att flickor i högre utsträckning började gråta när de slog sig. Pojkar däremot 

förväntades i samma situationer vara mer hårda och oberörda. Intressant härtill är att denna 

förklaring uppstod som svar på varför pojken trodde att flickor var mindre aktiva än pojkar 
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under rasterna. Han tycktes mena att flickor får mer ont än pojkar då de slår sig. Även detta 

sågs alltså som en naturligt betingad skillnad mellan flickor och pojkar. 

 Symboliska relationer innefattar hur olika symboliska koder förmedlas framförallt 

genom språket, men som också kan komma till uttryck genom kläder, smink och gester 

(Holm, 2008). Även olika kunskapsområden kan ses som kodade, där vissa områden 

karaktäriseras som kvinnliga och andra som manliga. Därav rör det sig om att förmedla olika 

könskoder varmed man också kan tala om en könssymbolik. I skolans värld är denna 

könssymbolik starkt kopplad till sport, där pojkar uppmanas att förmedla sig själva som 

dominanta, tävlande och aggressiva. Därmed finns det här också en tydlig förankring till såväl 

makt som känslor. Kopplat till olika kunskapsområden betonas här vikten av expertis, snarare 

än de rent fysiska konfrontationerna (Holm, 2008). Härmed rör det sig om att veta hur man 

bör förhålla sig till – och hantera – olika situationer på ”rätt sätt”. Som vi varit inne på 

tidigare, förklarade många av pojkarna i studien, hur sport kunde fungera som ett verktyg för 

att tillskansa sig en hög ställning i klassens maskulinitetshierarki. Men utifrån den sociala 

statushierarki som vi kunde se som rådande bland pojkarna i klassen kunde vi också urskilja 

att de inte enbart rörde sig om expertis kring att utöva sporter. Även sport som ett 

kunskapsområde verkade i stor grad premieras. Att vara insatt i aktuella sporthändelser, inom 

framförallt fotboll och hockey, tycktes inte bara kunna ge tillträde till gemenskapen bland 

pojkarna i klassen, utan även verka som en popularitetsfaktor. 

 I ovanstående har vi – utifrån Connells teoretiska ramverk kring genusregimer – 

dissekerat det normsystem som var rådande för pojkarna i deras lokala skolkontext. 

Härigenom har vi sökt större förståelse för de maskulina ideal som återfanns här och hur 

dessa kan förstås som lokalt eller mer samhälleligt betingade. Våra fynd pekade mot att även 

faktorer som vid första anblick kunde tyckas vara lokalt betingade, i själva verket hade många 

kopplingar till en mer samhällelig normbild kring maskulina ideal. Även om idealen tycktes 

härstamma från mer generella föreställningar kan de dock ta sig olika uttryck, vilket skulle 

kunna förstås som att de i viss mån också påverkas av den lokala kontexten. Då skolan för vår 

studie var belägen på landsbygden är det rimligt att anta att samma normer kan ta sig 

annorlunda uttryck till exempel i skolor belägna i en stad. Holm (2008) menar här att även 

den sociala bakgrund som präglar eleverna på en skola kan påverka hur man förväntas 

förhålla sig till maskulina ideal i en specifik skolkontext. Härigenom kan också ideal värderas 

olika från skola till skola, vilket får konsekvenser för i vilken grad – och på vilket sätt – dessa 
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kommer till uttryck. Exempelvis menar Holm (2008) att pojkar med medelkassbakgrund har 

en benägenhet att värdera ledarskap, sociabilitet och intelligens, medan pojkar med 

arbetarklassbakgrund snarare tenderar att värdesätta förmågor kring att demonstrera styrka, 

attrahera flickor och se cool ut. Detta skulle kunna förklara varför pojkarna i vår studie till 

exempel framhöll att vara duktig i matematik och att vara ”schysst” som viktiga komponenter 

för att nå hög social status i klassen. Detta skulle, kopplat till Holm (2008), kunna förstås som 

att många av pojkarna för vår studie hade just en medelklassbakgrund. Dock framhöll en del 

av pojkarna också att det var viktigt att vara cool för att bli populär, vilket då snarare skulle 

förknippas med att vissa pojkar i klassen var av arbetarklassbakgrund. Det är dock en något 

stereotypisk bild Holm målar upp, som säkerligen kan variera beroende på kontext. Det går 

därför inte att dra några säkra slutsatser angående pojkarnas sociala bakgrund enbart utifrån 

rådande ideal. Dock finns det en poäng i att analysera normer kopplade till social bakgrund, 

detta särskilt vid studier av komparativ art. 

 

4. Sammanfattande slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera hur maskulina ideal kan komma 

till uttryck och förstås bland pojkar i en mellanstadieklass. Vi kunde här se att de ideal som 

var rådande för pojkarna i den aktuella skolkontexten i hög grad samspelade med mer 

övergripande maskulina normer i samhället.  

 Vi har i vår studie använt oss av Connells (2008) teori om hegemonisk maskulinitet för 

att söka en bredare förståelse kring maskulina ideal i skolans värld samt hur dessa kan 

kopplas till faktorer som dominans och utanförskap. Denna teori utgår från antaganden om att 

genus görs i det vardagliga samspel med sin omgivning. Man förutsätter här att de normer 

som definierar ”manligt” och ”kvinnligt” bygger på sociala processer och är föränderliga över 

tid och rum. Teorin om hegemonisk maskulinitet lägger vidare stort fokus på hur män 

positioneras olika i en statushierarki beroende på i vilken grad de införlivar – samt hur de 

förhåller sig till – de normer som är rådande för män i deras kontext. Även om teorin målar 

upp en något stereotypisk bild av män finns det ändå en poäng i att använda sig av den då den 

utgör en lättöverskådlig bild över en hierarkisk struktur som män idag på något sätt måste 

förhålla sig till. Teorin blir vidare av vikt för en ökad förståelse av makt och utanförskap, 
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eftersom normer kanske mer än något annat skapar förutsättningarna för såväl inkludering 

som exkludering.  

 Vi har genom vår studie funnit att maskuliniteter skapades och vidmakthölls i en 

ständigt pågående process i pojkarnas skolvardag. Härigenom skapades de normer och ideal 

som var avgörande för vilken social status man som pojke erhöll i klassen. De som i stor 

utsträckning praktiserade rådande normer positionerades högt upp i denna statushierarki, 

medan de pojkar som inte förmådde leva upp till dessa positionerades lägre ner och i värsta 

fall kunde exkluderas från gemenskapen.  

 För en djupare förståelse av de faktorer som kan leda till utanförskap vore det ur ett 

kritiskt perspektiv här också av vikt att väga in och analysera även utifrån andra 

maktasymmetrier. Detta då makt och utanförskap skapas genom ett komplext samspel mellan 

en rad olika maktasymmetrier, varav maskulina ideal endast utgör en del. För en ökad 

legitimitet av teorin om hegemonisk maskulinitet bör den därför inte analyseras fristående 

från andra samhälleliga makthierarkier såsom ålder, etnicitet, social status och sexualitet vilka 

också kan ha marginaliserande effekter (Johansson, 2000). Genom ett större hänsynstagande 

till den komplexitet som varje enskild social kontext utgörs av är det rimligt att vår studie 

kunde ha genererat andra resultat. Därmed inte sagt att alla maktasymmetrier spelar roll för 

hur maskulinitet konstrueras i specifika kontexter. Denna kritik mot teorin om hegemonisk 

maskulinitet gällande dess tendens att förbise många andra maktfaktorer som också spelar in i 

konstruktioner av olika maskuliniteter är dock inte ny. Kritiken har även bemötts av Connell 

(2008) genom en utformning av en fjärde position inom den hegemoniska maskuliniteten; en 

så kallad marginaliserad maskulinitet. Här fokuserar man på hur relationerna mellan 

dominanta och underordnade maskuliniteter påverkas av just faktorer som ålder, etnicitet och 

klass (Connell, 2008). Detta är dock fortfarande en svaghet som teorin har svårt att hantera. 

 För en bredare förståelse av manlighetens olika dimensioner i den aktuella klassen för 

vår studie hade det kunnat vara gynnsamt att intervjua även flickorna. Då maskulinitet och 

feminitet skapas i relation till varandra har även flickorna en viktig roll i skapandet av de 

manliga ideal som var rådande för pojkarna (Öqvist, 2009). Flickornas syn på – samt hur de 

förhåller sig till – dessa ideal hade kunnat bidra till en vidare förståelse för helheten av de 

hierarkiska strukturer och det normsystem som vi kunde urskilja i den specifika 

skolkontexten.  
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 Som vi varit inne på tidigare gick det att dra tydliga kopplingar mellan de ideal som var 

gällande för pojkarna i klassen och en mer samhällelig bild av maskulina normer. Dock tog 

sig dessa ideal uttryck på lite annorlunda sätt. Att pojkarna förhöll sig till samma maskulina 

normer som är rådande i samhället, men uttryckte dessa på ett lite annorlunda sätt skulle 

kunna ha att göra med att de är unga och ännu inte besitter många av de förutsättningar som 

krävs för att praktisera en hegemonisk maskulinitet i sin ”renaste” form. Därmed kanske 

pojkarna tvingades omvandla dessa ideal och anpassa dem till former de själva hade förmåga 

att förkroppsliga. Då pojkarna ännu inte besatt förutsättningar för att demonstrera attribut som 

hårdhet och fysiskt arbete, vilka ofta kopplas till den hegemoniska maskuliniteten (Johansson, 

2000; Öqvist, 2009), är det då möjligt att dessa fysiska attribut istället kunde representeras 

genom den sportnorm som var rådande i klassen. Att exempelvis vara duktig på fotboll visade 

sig nämligen vara en popularitetsfaktor av stor vikt bland pojkarna i klassen. Detta visade sig 

inte minst då det ur pojkarnas utsagor fanns en stor enighet om att de två pojkar som hade 

högst social status hade det framförallt på grund av deras sportsliga framgångar inom just 

fotboll. På rasterna blev fotbollsplanen därför också en central aktör för vidmakthållande av 

dessa normer, där pojkar kunde befästa sin sociala status såväl som klättra uppåt i hierarkin. 

 Sportrnormen som pojkarna i klassen beskrev visade sig dock inte inbegripa all form av 

sportutövning. Det var främst lagsporter av konfrontativt slag, till exempel fotboll, innebandy 

och basket som kopplades till maskulinitet och därmed premierades bland pojkarna. Sporter 

som dans, ridning och gymnastik stod istället för något feminint och kunde snarare ha en 

marginaliserande effekter. Detta visade sig särskilt tydligt hos Kettil, en pojke i klassen som 

ägnade sig åt gymnastik på fritiden och som befann sig i utkanten av klassens gemenskap. 

Pojkarna i klassen verkade dock mindre medvetna om kopplingen mellan pojkens avvikelse 

från normerna och hans något exkluderade position i klassen. Intressant var dock att de i 

många fall drog paralleller från saker som ansågs som feminina till just Kettil. De verkade då 

betrakta honom snarast som ett slags undantag för hur de själva förhöll sig, vilket går i linje 

med tesen om avvikelser som en förutsättning för vidmakthållande av rådande normer 

(Öqvist, 2009). Vid tidigare studier kring hur pojkar i mellanstadiet förhåller sig till maskulina 

ideal har man kunnat ringa in, utifrån pojkars utsagor, vikten av att skilja sig från flickor och 

det som är feminint kodat. Att som pojke misslyckas med detta innebär en risk att man blir 

uppfattad som feminin av sin omgivning och därigenom riskerar att exkluderas från 

gemenskapen (Öqvist, 2009). Mycket tydde alltså även i vår undersökning på att ett 
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avvikande från de maskulina normerna var förenat med lägre status bland pojkarna i klassen, 

samt en risk att hamna i utanförskap. 

 Trots att denna studie var av begränsad art och inte kan sägas ge en generell bild av hur 

maskulina normer tar sig uttryck eller ser ut för pojkar i mellanstadiet, ges ändå en inblick i 

hur det kan se ut. Denna inblick är värdefull för förståelsen av hur såväl makt som 

utanförskap kan skapas och vidmakthållas genom de normer som råder i en skolkontext. 

Genom att problematisera konstruktionen av rådande maskulina ideal i skolans värld kan man 

bidra till en ökad kunskapsutveckling och förståelse kring vad det innebär att vara pojke i 

mellanstadiet. Att tidigt identifiera dessa konstruerade föreställningar kan vara av vikt för att 

medvetandegöra rådande maktstrukturer. Härigenom kan man också möjliggöra visionen om 

jämställdhet som innebär att föreställningar om maskulina ideal måste avmaskeras (Connell, 

2008). Keddie (2006) poängterar här betydelsen av att låta lärare ta del av genusforskningens 

olika teorier kring hur såväl maskuliniteter som feminiteter samspelar med de maktrelationer 

som är rådande i skolans värld, där också läraren har en betydande roll. 

 Det finns fortfarande stora kunskapsluckor inom forskningen kring maskulinitet. Därför 

ser vi en poäng i en expandering av detta forskningsfält där teorier om maskulinitet fortsätter 

att utvecklas genom diskussion och reflektion. Samtidigt bör man inte vara rädd för att 

ompröva sina antaganden och ställa dessa i relation till andra vetenskapliga teorier för en mer 

tvärvetenskaplig ansats. Vi hoppas att vår uppsats kan bidra till ett vidgat intresse – och 

fortsatt diskussion – kring maskuliniteter och hur dessa samverkar med maktstrukturer redan i 

tidig ålder.  

 Vi har utifrån vårt syfte kunnat finna att det sätt som pojkar i mellanstadiet förhåller sig 

till manliga normer och hur detta tar sig uttryck i skolans värld talar för att de manliga normer 

som kan återfinnas inom en skolkontext i hög grad samspelar med de på en samhällelig nivå. 

Konsekvenser av maskulina hierarkiska ordningar på samhällsnivå, såsom exempelvis 

marginalisering av de män som inte lyckas leva upp till rådande idealbild, kan därmed också 

komma att bli gällande för pojkar i mellanstadiet.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 

 

Hej! 

 

Våra namn är Axel Gummesson och Anton Göransson och vi går näst sista terminen på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Detta innebär att vi nu är i färd med att 

skriva vår C-uppsats. Fokus inom denna kommer ligga på hur manliga ideal reproduceras och 

vidmakthålls i skolmiljö på mellanstadiet. Därmed undrar vi om det finns möjlighet för oss att 

göra deltagandeobservationer i skolmiljö på er skola, förslagsvis i årskurs 5-6. Detta skulle då 

ske genom att vi sitter med som observatörer i en klass sammanlagt fem dagar. Vidare har vi 

önskemål, om möjligt, att genomföra enskilda intervjuer med lärare och/eller några elever 

kring hur de ser på manlighet och hur det tar sig uttryck i skolan. Om deltagandeobservationer 

inte är möjligt är vi fortfarande intresserade av intervjuer med enskilda lärare och/eller elever. 

  

Ni kan nå oss genom mail: 

ag222ba@student.lnu.se 

ag222ch@student.lnu.se 

Eller via telefon på: 

073-xx xxx xx 

070-xx xxx xx 

  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Axel Gummesson & Anton Göransson 
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BILAGA 2 

Hej föräldrar! 

 

Vi heter Axel Gummesson och Anton Göransson och studerar sista året på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu är vi i färd med att 

skriva vår c-uppsats som handlar om hur manliga normer upplevs och hur man 

förhåller sig till dessa som pojke i mellanstadiet. 

 

Vi har valt att genom intervjuer av pojkar i mellanstadiet samla in den 

information vi behöver för att genomföra vår studie. Intervjuerna är frivilliga 

och ambitionen är att de ska omfatta cirka åtta elever från Ert barns klass. I 

intervjuerna kommer vi tillsammans med eleverna diskutera hur de upplever det 

att vara pojke i mellanstadiet. Vi har fått godkännande från rektor och 

klasslärare att genomföra studien och att vidare tillfråga dig som förälder om 

samtycke till att Ert barn ingår i studien och eventuellt blir intervjuad. Allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte kunna spåras till 

Ert barn eller Ert barns skola. 

 

För att skapa en tryggare stämning hos barnen gentemot oss avser vi att sitta 

med under två hela skoldagar innan vi genomför våra intervjuer. Under de här 

två dagarna förs inga anteckningar och de ingår inte som del i vår studie. 

 

Vi ber er därmed fylla i den bifogade blanketten om samtycke. Här kan ni 

även kryssa i om ni inte samtycker till Ert barns medverkan i studien. Blanketten 

återlämnas sedan till klasslärare xxxxxx senast __________________ 

 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till oss på mail: 

ag222ba@student.lnu.se eller via telefon på 070-xxx xx xxx xx.  

Det går även bra att höra av sig till vår handledare på Linnéuniversitetet; xxxxx. 

Ni når henne på mail: 

xxxxxx@lnu.se eller via telefon på 0470-xx xx xx. 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

Axel och Anton 

mailto:ag222ba@student.lnu.se
mailto:lotta.agevall-gross@lnu.se


 

44 

 

BILAGA 3 

 
 

Blankett om samtycke 
 
 
 
Barnets namn: ________________________________________ 
 
 
 
 
Förfrågan om samtycke: 
 
Eftersom vi enbart ämnar intervjua pojkar riktar sig denna blankett om samtycke enbart till 
er föräldrar med en pojke i klassen. 
 
 
 [  ] Jag samtycker till att min son intervjuas om han vill medverka. 
 
 [  ] Jag samtycker inte till att min son intervjuas. 
 
 
 
 
Förälders namnteckning: ________________________________  Datum: _____________ 
 
 
Förälders namnförtydligande: ___________________________________ 
 
 
 
Blankett lämnas av Ert barn till klasslärare xxxxx senast ________________ 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
Axel Gummesson och Anton Göransson  
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BILAGA 4 

Intervjuguide 

 
Allmänt 

 

Hur trivs du i klassen? 

 

Kamratrelationer 

 

Leker alla med alla i klassen eller finns det olika grupper? (Hur skiljer de sig åt?) 

 

Hur är ert kompisgäng? (vilka ingår, varför, något speciellt gemensamt) 

 -Hur tror du att ert kompisgäng skulle beskrivas av andra? 

 -Tror du att ditt kompisgäng skiljer sig från ett tjejkompisgäng? (På vilket sätt?) 

 -Är det någon speciell som brukar bestämma i ert kompisgäng? (Te.x Vad ni ska göra? Eller 

vem som ska göra vad?) (Varför bestämmer han/hon?) 

  

Finns det pojkar i klassen som inte hör hemma i något kompisgäng? (Vad tror du det beror 

på?) 

 

Händer det att pojkarna i klassen bråkar med varandra? (Om vad? Kan du komma på något 

exempel? Vad bråkades det sist om? 

-Är det någon/några som brukar bråka mer än andra? 

 

 

Popularitet  

 

Vad gör en pojke populär? (Hur är man om man är populär?) 

 -Vem/vilka bland killarna är populära i din klass? (Varför tror du att just de är populära?) 

 -Känner du att de andra i klassen lyssnar lite mer på honom/dem? (ex/och oftare får sin vilja 

igenom) (Hur kommer det sig?) (Kan du nämna ett exempel) 

      

Kan en pojke vara populär både bland klasskamrater och lärare? (Är det svårt? Lättare för 

tjejer?) 

 

Vad kan det bero på om en pojke inte är populär bland de andra pojkarna i klassen? 

 -Vad kan hända om man inte är populär? 

 

Flickor/Pojkar 

 

Är flickor och pojkar duktiga på olika saker? (Vad beror det på?) 

 

Tror du att flickor och pojkar är intresserade av olika saker? (ex gillar andra saker/ leker andra 

lekar) (Hur kommer det sig?) 

 

Om jag säger ordet ”manlig”, vad tänker du på då? 
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I skolan 

 

Är det lika viktigt att vara duktig i skolan när man är kille som när man är tjej? 

 

Finns det vissa ämnen som det är extra viktigt att vara duktig i, som pojke? (Hur kommer det 

sig?) 

 -Vad händer om man inte är duktig på detta? 

 -Finns det något ämne som man helst inte ska vara särskilt duktig i, som pojke? (Hur 

kommer det sig?) 

 

Beter sig flickor och pojkar olika i klassrummet? (Hur kommer det sig?) 

 

Behandlas flickor och pojkar likadant av läraren? 

 

Kan det ibland vara jobbigt att vara pojke? 

 

 

 

 

 

 

 

 


