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Abstract

Författare: Ollie Hansén

Pojkar bör och pojkar gör – Om maskulinitetsskapande i gymnasiet 

What Boys Should Do and What They Actually Do – the Construction of Masculinity in Upper 

Secondary School

This thesis aims to spread some light over the phenomena of gender construction in the upper 

secondary school. The background of this thesis is the gender gap in education. Girls are more 

successful in school and receive better grades than boys. The explanation that is given for this is 

that pupils are limited by far to rigid gender roles (DEJA 2010). The question is how these gender 

roles – and specifically masculinity – are constructed. It was decided that a qualitative study would 

be the most suitable. To try to find out more about how masculinity is constructed it was important 

to visit the source – the classroom. For six days an observer sat in the classroom of two different 

upper secondary schools to study how the pupils shaped masculinity together. However, an 

observation is limited to what the observer can see and how the observer interprets the situation. In 

order to give the pupils an own voice a survey was created. Theories of masculinity and 

homosociality as described by Connell (1999), Kimmel (2010) and Bird (1996) were mostly used to 

understand the events in the classroom and the answers of the survey. 

The findings of the study are that masculinity is constructed in relation to other pupils and 

teachers in the classroom and is not a fixed notion. However, the construction of masculinity is not 

only limited to the realm of the classroom but also depends upon how masculinity is portrayed 

elsewhere.
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1. Inledning
Flera  rapporter  visar  att  pojkar  hamnar  efter  flickor  i  skolan  både  kunskapsmässigt  och 

betygsmässigt  (Löfström  2012,  Kimmel  2010,  Wernerson  2010).  Betygsglappet  återfinns  i 

grundskolan, på gymnasiet och även på universitet/högskola där fler kvinnor i förhållande till män 

blir antagna till högt meriterande utbildningar som läkare- och juristutbildningar (Löfström 2012). 

Skillnaden i  skolprestationer  återfinns  på alla  nivåer  och  är  oberoende av  socioekonomisk och 

etnisk bakgrund (Skolverket 2006:28, DEJA 2009, Jormfeldt 2011.) En förklaring till varför pojkar 

gör sämre från sig i skolan är att de hindras av föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt 

beteende (DEJA 2010). Det är kvinnligt att intressera sig för skolan och manligt att strunta i den 

(Kimmel 2010:30). Det är utifrån denna förklaring som denna studie tar sin utgångspunkt - Om 

föreställningar  och normer  om vad som är  maskulint  beteende hindrar  pojkar  från  att  lyckas  i 

skolan, hur skapas och upprätthålls dessa? 

R.  Connell  och  James  Messerschmidt  (2005)  säger  att  det  finns  fog  för  att  undersöka 

konstruktion av genus på flera olika nivåer. Det är lika intressant att studera genus på global och 

regional nivå som på lokal nivå. Anledningen till detta är att olika grupper i samhället ser olika ut.  

Kvinnor  är  inte  underordnade  män  inom  alla  områden.  Det  är  av  intresse  att  se  hur  genus 

konstrueras på gruppnivå. I klassrummet utgör en klass en grupp på lokal nivå. Om könsrollerna är 

av  vikt  för  hur  eleverna  tar  del  av  sin  utbildning  kan  detta  därmed  återspeglas  i  en 

klassrumssituation. Av denna anledning utgår denna studie från klassrummet.

Studien kommer även att fokusera på elever i gymnasieåldern, då den pågående diskussionen om 

könsskillnader  i  skolprestationen  kan  utvidgas  genom  att  undersöka  genuskonstruktion  i  en 

klassrumssituation på gymnasiet. Det har nämligen redan gjorts klassrumsobservationer där normer 

och  uppförande  har  studerats  men  dessa  rör  oftast  grundskolan  (Wester  2008,  Garpelin  1998, 

Granath  2002).  Fanny  Ambjörnsson  (2004)  har  gjort  en  antropologisk  studie  på  gymnasiet  på 

klassrumsnivå,  men Ambjörnssons avhandling fokuserar på hur femininitet  konstrueras. Det kan 

med andra ord finnas utrymme för en studie som fokuserar på hur pojkar i gymnasieåldern skapar 

maskulinitet. 

En  annan  anledning  till  att  inrikta  studien  på  elever  i  gymnasieåldern  är  att  skolans 

fostringsuppdrag  även  inbegriper  dessa  (Skolverket  2012).  Då  eleverna  blir  myndiga  under 

gymnasietiden blir de i rättslig mening vuxna och har rösträtt och inflytande över samhället. De 

normer och värderingar som dessa elever har i slutet av gymnasiet är därmed på sätt och vis ett facit 

för hur väl skolan har lyckats med sitt uppdrag. Efter gymnasiet ska eleverna ha förankrat respekt 

för de mänskliga rättigheterna och vara de jämställda, demokratiska medborgare som förespråkas i 

gymnasiets styrdokument (Skolverket 2012:5). Jämställdhet råder först: “när män och kvinnor har 

samma  rättigheter,  skyldigheter  och  möjligheter”  (DEJA  2009:  23),  men  med  dagens 
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betygsskillnader mellan pojkar och flickor råder inte jämställdhet på denna front. 

1.1 Betygsglappet - Spelar det någon roll?
En invändning mot att studera hur maskulinitet konstrueras i skolan är frågan om det egentligen 

spelar någon roll att flickor generellt sett presterar bättre än pojkar. Det finns flera argument för att  

detta har en stor betydelse. 

För det första faller kunskapsnivåerna i Sverige i jämförelse med andra länder och då blir det ett 

problem  både  för  samhället  och  för  enskilda.  Det  går  visserligen  att  argumentera  för  att  

betygsglappet  inte  hade  varit  ett  problem ifall  kunskapsnivåerna  i  landet  i  stort  var  stigande. 

(Löfström 2012:49).  De sjunkande  kunskapsnivåerna  drabbar  främst  de  som redan  är  utsatta  i 

samhället. I och med att män statistiskt sett löper större risk än kvinnor att hamna i utanförskap, 

kommer de även att drabbas hårdast (Löfström 2012:76). 

För  det  andra  kan  betygsglappet  tolkas  som  att  skolan  har  misslyckats  med  sitt 

demokratiuppdrag.  I  uppdraget  ingår  att  ge  en  likvärdig utbildning till  alla  elever  oavsett  kön, 

etnicitet och socioekonomiska förutsättningar (Skolverket 2011:6). Skolan ska dessutom: “aktivt 

och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” (Skolverket 2011:6). De flesta 

studier, där begåvningsskillnader mellan könen har undersökts, har visat att skillnaderna är antingen 

obefintliga eller försumbara (Connell 2003:59). Kvinnor och män har som generella grupper alltså 

liknande förutsättningar för att lyckas i skolan. Trots detta hamnar pojkarna efter och får inte samma 

rättigheter och möjligheter att ta till sig utbildningens innehåll.

För det tredje har skolan även ett direkt inflytande över enskilda individer genom sin status som 

en myndighet med rätt att sätta betyg. Betygen kan ha en direkt avgörande roll för den enskilda 

individens möjligheter och val i fortsatta livet (Skolverket 2009:13). I en rapport från Skolverket 

(2009) konstateras det att betyg som eleven får på gymnasiet kan ha stort inflytande över hur, eller 

om, individen väljer att gå vidare med sina studier till högskolan. 

Dessa  argument  visar  tydligt  att  glappet  mellan flickor  och pojkars  betyg i  skolan  får  stora 

konsekvenser för både samhället och individen och är därför ett viktigt forskningsområde.

1.2 Syfte och forskningsfrågor

Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  hur  maskulinitet  konstrueras  på  gymnasieskolan. 

Forskningsfrågorna som ska besvaras är:

- Hur konstruerar pojkar och flickor maskulinitet i en klassrumsmiljö?

- Vilka är elevernas föreställningar om maskulinitet i skolan?

För att kunna undersöka detta kommer studien att fokusera på hur pojkar interagerar med andra 

pojkar  utifrån teorier  om maskulinitet  och homosocialitet.  Homosocialitet  kommer att  användas 
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som ett verktyg för att förstå hur maskulinitet skapas i klassrummet.

Även om detta är en uppsats som främst intresserar sig för pojkarnas skoltillvaro är det viktigt att 

inkludera flickornas synpunkter och agerande i klassrummet såväl som pojkars. Det går inte att 

utesluta flickor ur materialet då flickor och pojkar även konstruerar maskulinitet och femininet i 

relation  till  varandra  (Holm 2008:28).  Både  män  och  kvinnor  skapar  och  vidmakthåller  dessa 

normer och uppfattningar om kön (Connell 1999). Det är därför av intresse för denna studie att även 

inkludera  flickor  i  det  uppsamlade  datamaterialet  och  i  analysen.  Begreppen  maskulinitet  och 

manlighet kommer att användas som synonyma begrepp. Detta val har gjorts då det engelska ordet 

“masculinity” ofta översätts med både orden.

1.3 Disposition

Studien inriktas på hur maskulinitet konstrueras i klassrummen på två gymnasieskolor. Fokus ska 

ligga på att undersöka hur elever interagerar med varandra och bildar gemensamma normer för hur 

de ska bete sig.  För att  kunna undersöka detta har i  huvudsak två olika datainsamlingsmetoder 

använts - enkäter och observationer. Enkäterna har använts för att mäta elevernas föreställningar om 

genus,  klasskamrater  och  skoltillvaro.  Observationerna  dokumenterar  hur  eleverna  handlar  i 

klassrummet.  Resultaten  från  observationerna  och  enkätfrågorna  kommer  att  behandlas  utifrån 

följande  teorier:  utgångspunkten  är  från  Judith  Butlers  (1990)  syn  på  genus  som  en  social 

konstruktion; till genusbegreppet knyts teorier om maskulinitet och manlighet så som de beskrivs av  

Raewyn (tidigare Robert) Connell (1996, 1999, 2003); för att förklara processen när maskulinitet  

konstrueras kommer teorier  om homosocialitet  användas.  Homosocialitet  avser  ett  socialt  begär 

efter närhet till  det egna könet och beskrivs av Eve Kofosky Sedgwick (1985) och Sharon Bird 

(1996). Begreppet homosocialitet kommer att kopplas samman med andra teorier och förklaringar 

som  har  använts  för  att  förstå  och  förklara  betygsgapet  mellan  pojkar  och  flickor.  Dessa  är 

skolsmarthet,  Rosenthaleffekten  och  begreppet  antipluggkultur.  För  att  kunna  sätta  termer  på 

händelserna i ett homosocialt spel i klassrummet kommer Goffmans (2004) teatermetafor användas 

i analysen.

Analysen kommer för översiktlighetens skull delas in i två olika kapitel där observationerna på 

de olika skolorna avhandlas  separat.  Däremot  gäller  enkätresultaten bägge skolorna då det  inte 

fanns någon större skillnad mellan elevernas svar på enkätundersökningen.  
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2. Tidigare Forskning

Anledningen  till  att  det  i  denna  studie  är  viktigt  att  ge  en  överblick  över  förklaringarna  till 

betygsglappet är för att sätta syftet med denna studie i ett sammanhang. Syftet är att undersöka hur 

maskulinitet  konstrueras  i  klassrummet,  men  för  att  svara  på  frågan  varför  detta  är  ett  viktigt  

område att undersöka krävs en bakgrundsbeskrivning. Vissa av förklaringarna har även koppling till 

begreppet homosocialitet.

2.1 Bakgrund betygsglapp

Att ett betygsglapp mellan pojkar och flickor återfinns på alla nivåer i skolan är ett känt faktum 

(Löfström 2012, Kimmel 2010, Wernersson 2010). Detta är inte heller ett nytt fenomen utan har 

förekommit  och  varit  någorlunda  konstant  under  de  senaste  decennierna  (Löfström  2012, 

Wernersson 2010). Att det finns skillnader mellan pojkar och flickor på detta område skulle inte 

vara ett problem, ifall det fanns legitima skäl till att pojkar inte presterar lika bra. Legitima skäl i  

detta sammanhang skulle kunna vara biologiska förklaringar som exempelvis styrker att pojkar som 

grupp har lägre intelligens än flickor som grupp. Men så länge det inte finns något som styrker att 

ingen diskriminering sker mot pojkarna, i bemärkelsen att de systematiskt missgynnas, kan det vara 

ett problem i och med att skolan i så fall inte lever upp till de krav som finns i styrdokumenten om 

en likvärdig utbildning (Skolverket 2011, Löfström 2012). Oron över skillnaden i skolprestationer 

har aktualiserats då trenden inte visar några tendenser till  att  minska utan snarare ser ut att öka 

(Löftström 2012:31). Det råder idag ett annat arbetsklimat än vad det gjorde för några decennier 

sedan.  I  dagsläget  kan  ungdomsarbetslöshet  och  osäkerhet  om  vad  framtidens  arbetsmarknad 

kommer att leda till en situation där de mest utsatta blir lidande och riskerar att hamna i utanförskap 

(Löfström 2012:76).

Hittills  har  inte  konsekvenserna  av  betygsglappet  på  ett  påtagligt  sätt  återspeglats  på 

arbetsmarknaden (Löfström 2012). Sverige har en väldigt könsuppdelad arbetsmarknad och även 

om kvinnorna har börjat ta sig fram på mer mansdominerade högprestigeyrken, får inte detta stort 

genomslag i statistiken i dagsläget. Detta eftersom dessa yrken har förhållandevis få utövare och 

därmed inte påverkar könsbalansen i stort. För att få könsbalans på arbetsmarknaden krävs istället 

att många fler män tar sig in på kvinnodominerande yrkesområden (Löfström 2012:66). Här menar 

Löfström (2012:11) att skolan har misslyckats då den har stöttat flickor att “utbilda sig bort” från 

traditionella  kvinnoyrken,  medan  pojkar  inte  har  fått  samma  uppmuntran  att  ta  sig  in  på 

kvinnodominerade yrken.
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2.2 Möjliga förklaringar till betygsglapp mellan pojkar och flickor

Vilka  förklaringar  finns  till  betygsglappet  mellan  pojkar  och  flickor?  Nedan  följer  en  kort 

genomgång av de vanligaste förklaringarna samt eventuella invändningar mot dem.

2.2.1 Förklaring ett: Den biologiska förklaringen

Den första förklaringen till betygsglappet är teorin om att det finns skillnader mellan pojkar och 

flickor på ett biologiskt plan. Enligt Connell är resultaten till de undersökningar som har gjorts, där 

skillnader mellan könens begåvning har studerats, att skillnaderna inte är så signifikanta (Connell 

2003:59, Wernersson 2010:57).  Connell  menar att rent psykologiskt  är  det  ingen större skillnad 

mellan män och kvinnor som grupp betraktat (2003:60). Det går inte att hitta något som pekar på att 

det finns skillnader när det gäller intelligens där kön är en variabel som påverkar och det är inte en 

sanning att:

flickor är mer sociala än pojkar, att flickor är mer lättpåverkade än pojkar, att flickor är bättre 

på att lära sig saker utantill medan pojkar är bättre på avancerade kognitiva processer, att pojkar  

är mer analyserande, att flickor saknar drivkraft för att lyckas eller att flickor är mer auditiva  

och pojkar mer visuella. Alla dessa åsikter visade sig vara myter. (Connell 2003:60)

Connell (2003) hävdar att tanken med att det ska finnas biologiska könsskillnader mellan könen är 

så djupt förankrad i den västerländska kulturen att det är svårt att inte se könsskillnaderna som ett  

faktum. Detta kan dels leda till en situation där forskare letar efter skillnader mellan könen på grund 

av traditionen att göra det. Dels kan det faktiskt vara så att forskare upplever att de inte har hittat  

rätt  metod för att mäta dessa skillnader ännu. Det går inte att helt utesluta att vi ännu inte har 

upptäckt de mentala skillnaderna mellan könen då hjärnans funktioner och kapacitet fortfarande till 

stora delar ligger dold för oss (Connell 2003). 

Ingvar  (2010:11-12)  menar  att  det  rent  fysiskt  finns  skillnader  mellan  pojkars  och  flickors 

hjärnor. Skillnaden mellan hjärnorna beror på tillförsel av hormonet testosteron där pojkar får en 

större mängd än flickor. Hormonerna påverkar hjärnans form och pojkar har volymmässigt större 

hjärnor än flickor. Ingvar (2010:12) är dock tydlig på punkten att: “Det är i sammanhanget viktigt  

att påpeka att skillnad i form inte säkert har en tydlig skillnad i funktion.”

Pojkars senare inträde i puberteten används som skäl till skillnaden i skolprestationerna mellan 

pojkar och flickor. Enligt denna förklaring ska pojkars senare pubertet leda till att pojkarna inte är 

redo att möta skolans krav på prestationer och följaktligen misslyckas. Effekterna av puberteten ska 

ha avtagit vid slutet av nionde klass men tidiga misslyckanden följer sedan pojkarna i deras fortsatta 
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skolkarriärer och skulle kunna vara en anledning till att många pojkar hamnar efter och dessutom 

förklaringen till att pojkar är överrepresenterade bland de elever som behöver särskilt stöd (DEJA 

2009:172). 

Wernersson  (2010:17-18)  anser  att  biologiska  skillnader  på  hjärnan  inte  är  en  tillräcklig 

anledning att förklara betygsglappet. Wernersson (2010) menar också att teorin inte räcker för att 

förklara att skillnaderna har skett successivt under en längre tid. Hon tror inte heller att teorin räcker 

för att förklara varför pojkar är överrepresenterade bland dem som får specialpedagogiska åtgärder 

då dessa åtgärder i så fall borde ha en utjämnande verkan. Istället anser Wernersson att fenomenet  

kan förklaras med: ”större förekomst av foster- och förlossningsskador samt större miljökänslighet 

hos pojkar” (Wernersson 2010:18). Ingvar (2010) betonar ett samspel mellan arv och miljö när det 

kommer till hjärnans utveckling: 

(...) skillnader i hjärnans funktionella och strukturella organisation uppvisar en interaktion med 

miljön. Om man inte exponerats för formell skolgång med läs och skrivinlärning utvecklar sig  

flera av språksystemen i hjärnan på ett helt annorlunda sätt. (Ingvar 2010:14)

Liksom i diskussionen om begreppen kön och genus och huruvida man kan skilja dessa begrepp åt 

så finns det en diskussion till vilken grad biologiska och/eller sociala faktorer skapar könsspecifika 

beteenden. Björk (1996:70) betonar vikten av en strävan att inte se beteenden och begåvning som 

något könsspecifikt  och av naturen givet. Hon menar då att det i förlängningen kan leda till  en 

situation där skillnaderna kan bli cementerade och uppfattas som permanenta och oföränderliga. 

Denna  studie  utgår  från  att  skillnaderna  mellan  könen  främst  är  socialt  konstruerade  och 

föränderliga, då även om det skulle finnas biologiska skäl till skillnaderna i prestationer så borde 

dessa ha avtagit när eleverna är i gymnasieåldern.

2.2.2 Förklaring två: flickor anstränger sig mer

En andra förklaring som används för att ange orsaken till skillnaderna i skolprestation mellan pojkar 

och flickor utgår ifrån att flickor helt enkelt anstränger sig mer i skolan. De lägger mer tid på sina 

studier än pojkar och får på så vis bättre resultat (Wernersson 2010:51). Detta föranleder frågan: 

Varför ägnar flickor  mer tid åt  sina studier? Enligt  Wernersson säger detta något om elevernas 

förhållningssätt till skolan och studier. Detta leder till den den tredje förklaringen till betygsgapet 

som är att skolan upplevs som feminin. 
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2.2.3 Förklaring tre: hotet mot maskuliniteten

Wernersson menar att det kan vara så att pojkar ser skolan som ett hot mot sin maskulinitet. Det är 

inte fastställt vad i skolan som de facto detta hot skulle vara, förutom att “pojkar inte bör göra  

sådant som flickor gör” (Wernersson 2010:51).  Om detta är  fallet  leder det till  en situation där 

pojkar skapar en maskulin självbild genom att definiera sig som annorlunda än flickor. Wernersson 

(2010) menar att detta skapar ett fenomen där att inte anstränga sig i skolan blir att försvara den 

maskulina sociala identiteten. Invändningar mot denna teori är att  pojkar inte klarar sig bättre i  

renodlade pojkskolor än i skolor med blandade kön (Wernersson 2010:51). Det finns däremot ingen 

svensk data för att styrka detta, hävdar Wernersson (2010). 

2.2.4 Förklaring fyra: Antipluggkultur

En fjärde förklaring, som överlappar den förra, är idén om en utbredd antipluggkultur (Wernersson 

2010:58). Antipluggkulturen handlar om: “att vara ‘cool’, populär och ha roligt. Att vara duktig i 

skolan och arbeta  hårt  för att  lyckas utgör  antitesen och innebär risk för socialt  misslyckande” 

(Wernersson 2010:58).  Antipluggkultur handlar inte bara om skydda den sociala identiteten (till 

exempel  maskuliniteten)  mot  att  bli  ifrågasatt  utan  även  från  att  försvara  den  akademiska 

självbilden mot misslyckande (Wernersson 2010:51, Jenner 2004:45). Många elever utstår: “[h]ellre 

anklagelser  för  lättja  och  liknöjdhet  än  risken  att  misslyckas  och  då  anses  som obegåvad  och 

verkligen ett hopplöst fall” (Jenner 2004:45). Detta slags försvar verkar ha ökat i samband med det 

värdeförskjutningar som skett i skolan, där konkurrens, individualiseringen och fria val inte bara har  

fått  positiva  konsekvenser  utan  även  inneburit  stor  press  och  krav  på  individuellt  ansvar 

(Wernersson 2010:58). 

2.2.5 Förklaring fem: hantering av krav

En femte förklaring är att  det kan finnas skillnader på hur pojkar  och flickor bemöter de stora 

prestationskraven  som  skolan  ställer  på  dem  (Wernersson  2010:59).  Forskning  visar,  enligt 

Wernersson, att flickor får sin motivation av lusten att lära. En konsekvens av detta blir att flickor 

lättare drabbas av stress än pojkar. Pojkars får sin motivation från en känsla av prestation, vilket 

innebär  att  de  “söker  bekräftelse  och  vill  visa  omvärlden  att  de  är  smarta  och  kompetenta” 

(Wernersson  2010:59).  Detta  kan  leda  till  en  situation  där  konkurrens  och  tävlan  kan  verka 

sporrande men det gör även ett misslyckande mer socialt kostsamt och att det därför bör undvikas. 

2.2.6 Förklaring sex: pojkar överskattar sin förmåga

En sjätte förklaring gäller  att pojkar tenderar att  överskatta sin förmåga och flickor tenderar att 
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undervärdera sin (Kimmel 2010). Wernersson (2010) hävdar att pojkar förklarar sina misslyckanden 

med yttre faktorer medan framgånger beskrivs vara på grund av inre tillgånger. Flickor har sämre 

självförtroende och att ha dåligt självförtroende får som effekt att individen: “har en tendens att 

förklara misslyckandet med bristande förmåga och liknande (interna faktorer) och framgången som 

följd av tur, lätta uppgifter, etc - dvs. externa faktorer” (Jenner 2004:45). Wernersson (2010:59) 

förnekar inte att självförtroende är bra men “en orealistiskt hög uppfattning om den egna förmågan 

leder också till föreställningen att ansträngning är onödig.”

3. Metod

I metodavsnittet kommer de två olika metoderna observation och enkätundersökning att beskrivas. 

De används i ett  kvalitativt syfte för att få djupare förståelse för hur maskulinitet konstrueras på 

klassrumsnivå. Även olika termer som är knutna till de olika slags metoderna kommer att kortfattat 

redovisas. Dessa termer är  deltagande eller icke  deltagande/opartisk observatör samt begreppen 

reliabilitet och validitet.

3.1 Kvalitativ studie

Det som ska undersökas i denna uppsats är hur maskulinitet konstrueras i klassrumssituationer på 

två gymnasieskolan. Ämnets karaktär gör att en kvalitativ studie lämpar sig bäst. Det finns vissa 

svårigheter att  definiera vad en kvalitativ studie är, då det är i den kvalitativa studiens natur att 

undersöka sådant som är svårt att mäta och fastställa med säkerhet (Ely 1991:4). Det är därför, 

enligt  Ely (1991:4),  enklare att  förstå begreppet utifrån dess typiska kännetecken: En kvalitativ 

studie  vill  förstå  det  som  studeras  i  dess  egen  kontext.  Denna  kontext  ska  inte  vara  särskilt  

konstruerad för studiens skull utan det ska finnas utrymme för det oplanerade. I en kvalitativ studie 

lägger man sig vinn om att de som studeras ska ges en egen röst och föra fram sina egna åsikter och 

handlingar. 

3.2 Metodval

I denna uppsats har två olika metoder använts: observation och enkätundersökning. Observationerna 

har använts för att kunna studera hur relationerna mellan eleverna ser ut i en klassrumssituation på 

gymnasiet.  För  kunna  ta  del  av  elevernas  perspektiv  har  observationerna  kompletterats  med 

enkätundersökningar och klassrumsdiskussioner. 

Med  enkäterna  fanns  ambitionen  att  komma  åt  det  som  inte  kunde  observeras  vilket  var 

elevernas egna föreställningar om genus, maskulinitet och homosocialitet. Detta användes för att 
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komplettera  observationerna  och  enkäterna  fylldes  i  samband  med  dessa.  Enkäter  används 

vanligtvis för att ta fram kvantitativa data, men i denna studie är frågorna öppna och används för att 

få fram elevernas värderingar.

Eftersom  människors  värderingar  och  normer  främst  kan  synliggöras  i  interaktionen  dem 

emellan är observation en bra metod för att kunna lyfta fram olika sociala skeenden (Wester 2008). 

Vid  en  observation  i  ett  klassrum  kan  vardagliga  händelser  bestående  av  interaktion  mellan 

elever/elever och elever/lärare, extraheras och analyseras utifrån olika teorier. Det är enligt Connell 

(1999)  just  i  relationerna  som  maskulinitet  uppstår  och  dessa  relationer  kan  ses  som  just 

homosociala.

3.3 Gymnasieskolorna

Skolorna som besöktes var två kommunala skolor. En i en mellanstor stad och en i en mindre stad. 

Dessa två skolor valdes då de var villiga och hade möjlighet att ta emot en observatör. Skolan i den 

större staden kommer att kallas för Lerurskolan och den i den mindre staden för Torneskolan. En 

enskild lärare på bägge skolorna vid bägge tillfällen åtföljdes och observatören mötte de klasserna 

som  de  undervisade  i.  Läraren  på  Lerurskolan  undervisade  i  ämnet  engelska  och  läraren  på 

Torneskolan undervisade i ämnet svenska. Observationen genomfördes under tre dagar på vardera 

skola, då det bedömdes som en adekvat mängd dagar för att samla material. Observatören deltog 

vid  sammanlagt  15  olika  lektionstillfällen  med  åtta  olika  klasser.  Dessa  klasser  var  också 

sammansatta av elever från olika program. Skolorna är ungefär lika stora och har ett elevantal på 

cirka 1000 elever vardera. Båda skolor erbjuder både yrkesförberedande och högskoleförberedande 

program. På Lerurskolan mötte observatören elever som gick yrkesförberedande program och på 

Torneskolan  observerades  till  övervägande  del  elever  som gick  högskoleförberedande  program. 

Anledningen till denna spridning var att få en viss bredd på observationerna och för att statistiken 

visar att pojkar och flickors programval är väldigt segregerade vad gäller kön (Löfström 2012:39-

40). Det fanns ett intresse att studera klasser där det fanns en övervägande del pojkar och klasser där 

det fanns en övervägande del flickor, för att se om dessa miljöer skilde sig väsentligt åt vad gäller 

konstruktion av maskulinitet. Konsekvensen av att inte ha denna spridning hade varit att inte få en 

annan skola att jämföra med, vilket hade lett till att bilden hade blivit mer onyanserad. Nu kunde 

fler gråzoner upptäckas. 

På Lerurskolan fanns möjligheten att träffa elever som gick program relaterade till: bygg- och 

anläggning,  industri,  turism,  livsmedel  och  hantverk.  På  Torneskolan  besöktes  elever  som gick 

samhälls-  och naturvetenskapsprogram.  Båda skolorna  är  typiska i  att  flickor  generellt  sett  gör 

bättre ifrån sig än pojkarna. De presterar dock bägge lite sämre betygsmässigt i jämförelse med riket  
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i  stort.  (Se diagram 1, Betygsgenomsnitt på de olika skolorna jämfört med riksgenomsnittet  för 

pojkar och flickor på gymnasiet)

Diagram 1:

3.4 Observation som metod

En observation dokumenterar ett skeende medan det inträffar. Som förfarande har observationer 

vissa begränsningar. En observation kan aldrig förklara vad som sker och kräver således en person 

som dokumenterar förloppet - En observatör som studerar och tolkar det som sker. En observatör 

kan  aldrig vara  helt  objektiv  i  det  som skådas.  Det  finns  alltid  en  viss  grad  av värdering  och 

tolkning som färgar det observatören ser och därmed även materialet. Detta kan noteras till exempel 

när vittnen återberättar ett händelseförlopp. Även om två personen har sett samma skeende kommer 

de att uppfatta det olika och lägga tyngd på olika saker när de återberättar det (Kylén 2004:97). 

Som observatör  kan man enligt Gillham (2000:46) välja att vara antingen  deltagande,  vilket 

innebär att personen är en del av skeendet och på så vis även påverkar det. Det andra alternativet är 

att vara en  icke-deltagande/opartisk observatör, vilket innebär att observatören försöker hålla sig 

utanför skeendet och vara som en fluga på väggen. Denna studie har dock valt att ha en passivt 

deltagande observatör. Passiv är observatören då hon inte deltar på lektionen som elev eller lärare. 

Men observatören är inte heller icke-deltagande då hon inte på något sätt försöker dölja sin närvaro. 

Anledningen till detta var dels på grund av den kvalitativa studiens karaktär som lämpar sig mer 

för ett deltagande tillvägagångssätt, enligt Gilham (2000:46), då den syftar till det deskriptiva och 

inte det mätbara. Dels fanns en vilja att även kunna ställa frågor direkt till eleverna om tillfälle gavs.  
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Målet med att använda observationen som metod var att den kvalitativa studien fokuserar på att 

studera mönster och skeenden i olika klassrum på gymnasiet. Det är viktigt att försöka strukturera 

en observation på förhand för att försöka göra den så objektiv som möjligt. Ju mer strukturerad och 

mekaniskt en observation är desto objektivare blir den, Enligt Kylèn (2004).

I litteraturen som har studerats som underlag för denna studie behandlas ofta observationer som 

studerar och följer en enskild klass eller högst två klasser under en lång tid (Ambjörnsson 2004, 

Garpelin 1998, Granath 2002). Fördelen med deras metod är att observatören får en chans att lära 

känna  eleverna  bättre  och  förstår  deras  individuella  olikheter.  Nackdelen  är  att  dessa  studier 

begränsar sig enbart till en eller två klasser och om observatören lär känna eleverna för väl löps 

risken  att  enbart  tillskriva  händelserna  i  klassrummet  till  individerna  och  förlorar  sikte  på  de 

idéströmningar och normer som kan påverka klassen i sin helhet. Observationer för denna studie var 

av den sorten att detta aldrig blev ett problem då observatören enbart träffade samma klass högst tre  

gånger. Alla namn som nedtecknas i denna uppsats är fingerade för att skydda elever, lärares och 

skolornas identiteter.

En annan fördel med att följa en enskild lärare istället för en klass är att många av lektionerna 

hade likartat innehåll och tillät att studera dessa klasser och hur de reagerade och interagerade med 

varandra under likartade förhållanden. Lerurskolans lärare hade enbart engelska med sina elever 

och  majoriteten  av  klasserna  som möttes  gick  samma  kurs  och  i  samma  årskurs  men  i  olika 

programsammansättningar. Detta gav en unik utgångspunkt för det gjorde det möjligt att till en viss 

del bortse från hur innehållet i lektionerna kunde påverka eleverna. Fokus kunde alltså koncentreras 

på hur lärare/elev, lärare/elever, elev/elev, elev/elever och elever/elever interagerade med varandra.

3.4.1 Observation genomförande

I en strävan att vara så objektiv som möjligt  i  dokumentationen av händelserna i  klassrummen 

skrevs allt som observerades ned medan det skedde. Under lektionerna hade observatören en bärbar 

dator och dokumenterade kontinuerligt. Särskilt fokus gavs interaktionen mellan elev/elev, främst 

pojkarna,  då  det  var  konstruktionen  av  maskulinitet  i  klassrummet  som  var  huvudsyftet  med 

uppsatsen. Det observatören var särskilt uppmärksam på var jargongen och hur uppförandenormer 

skapades under lektionerna för att detta kan sägas vara en del om vad som ses som maskulint och 

eftersträvansvärt beteende bland eleverna. 

Till en början fanns ambitionen att strukturera upp observationen på ett sätt där olika händelser 

skrevs ned under olika rubriker som var kopplade till teorin. När observatören befann sig på plats 

beslutades dock omgående att slopa dessa rubriker då de enbart var ett tidsödande merarbete och 

hindrade observatören från att  uppfatta  vad som faktiskt sades och gjordes medan observatören 
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letade  efter  den  mest  passande  rubriken.  I  stället  beslutades  det  att  relativt  urskiljningslöst 

dokumentera lektionerna så som de utspelade sig och undersöka materialet och dra paralleller till 

teorin då observationerna var klara. Detta gjorde att observatören inte reflekterade eller värderade 

materialet  under  tiden  det  dokumenterades.  Detta  fungerade  bra  dels  för  att  det  ledde  till  ett 

omfattande datamaterial som kanske hade sorterats bort som oviktigt om för mycket tid spenderats 

med att fundera ut om det var relevant för studien eller ej. Dels för att det ledde till en situation där  

observatören hela tiden skrev på datorn och det gjorde att det gav sken av att observatören inte var 

speciellt intresserad av det som skedde runtomkring henne och att hon heller inte lyssnade mer på 

vissa elevers samtal än andras. Om observatören hade varit overksam och börjat skriva efter att en 

särskild elev sagt något eller betett sig på ett visst sätt, så hade det kanske lett till en situation där 

eleverna hade tystnat för att de kände sig avlyssnade. Det enda som konsekvent dokumenterades på 

lektionen var stolsplaceringanra och lektionsplaneringen då detta material behövdes för att förstå 

elevernas uppträdande under lektionen

Det är dock alltid viktig att fundera över observatörens inflytande över elevernas beteende och 

hur det påverkar klassdynamiken. Det noterades dock att så fort eleverna fick reda på det generella  

syftet  med besöket  (ingen elev frågade något  om vad uppsatsen  i  detalj  skulle  handla om),  så 

slutade de att ta någon större notis om henne. Kanske berodde det på att hon ej hade möjlighet att  

sätta betyg eller  bedöma deras prestationer och det gjorde att de inte såg henne som något hot. 

Observatören  kunde  även  notera  hur  de  gånger  läraren  försvann  ur  klassrummet  skedde  en 

förändring hos eleverna - de verkade slappna av och talade med varandra tvärs över klassrummet 

utan  att  bekymra  sig  om  observatörens  närvaro.  Observatören  verkar  således  inte  ha  stört 

lektionsmiljön  i  någon  högre  grad.  När  lärarna  tillfrågades  om  elevernas  beteenden  under  de 

lektionerna  där  observatören  varit  närvarande  så  svarade  bägge  att  de  tyckte  lektionerna  var 

representativa för hur eleverna brukade uppföra sig. Kylén (2004:99) skriver däremot att personer 

alltid  påverkas  av  att  bli  observerade  och  observatörens  närvaro  har  förmodligen  på  något  vis 

påverkat. Förhoppningen är dock att denna påverkan är så liten att en analys ändå kommer kunna 

återge en någorlunda trogen bild av den vardagliga verksamheten i klassrummet. Det är dock viktigt 

att vara medveten om observationens brister så att det kan tas i beräkning i tolkningen av materialet. 

Det finns även andra saker som kan influera en observations kvalité. Dessa saker kan vara bristande 

koncentration, intresse, trötthet med mera (Kylén 2004:99). 

3.5 Enkät som metod

Tanken med enkäterna var att bidra till att utforma den kvalitativa studien där eleverna skulle vara i 

fokus. Enkäter till sin natur är oftast använda i kvantitativa syften, för att mäta antal personer som 
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till exempel sopsorterar. Men enkäter kan vara både kvalitativa eller kvantitativa till sin form. En 

kvalitativ studie när det rör enkäter handlar mer om att skapa olika variabler som analyseras utifrån 

olika teorier (Trost 2001:18).

Andra  viktiga  begrepp  som  ofta  nämns  i  enkätsammanhang  är  reliabilitet och  validitet. 

Reliabilitet rör hur giltiga svaren på enkätfrågorna kan uppfattas. För att öka reliabiliteten kan man 

ställa likartade frågor i en enkät för att se om personerna svarar likadant på bägge frågor (Trost 

2001). Validitet handlar om vad enkäten faktiskt mäter. Om det till exempel finns en vilja att veta en 

siffra på hur många som källsorterar i en flerfastighetsbyggnad per vecka, så passar det till exempel  

bättre att ge svarsalternativ som ger förslag på antal gånger (till exempel: 1 gång/vecka) än det är att 

ge svarsalternativ av typen: alltid, ofta, ibland, sällan, aldrig. De senare exemplet ger nämligen inget  

svar på antalet gånger som personerna anser sig källsortera utan visar mer på deras attityder till 

källsortering (Trost 2001).

3.5.1 Enkät genomförande

Enkäten delades upp i tre olika huvudfrågeområden: genus, maskulinitet, homosocialitet. Till dessa 

kopplades sedan underkategorier. Underrubrikerna för genus var: genuskonstruktion och normer. 

Underrubrikerna  för  maskulinitet  var  konstruktion,  normer  och  sanktioner.  Slutligen  under 

homosocialitet  fanns  underrubrikerna  kamrater  och  normer.  Liksom  vid  observationerna  kunde 

dock en tendens till  att  de olika rubrikerna och företeelserna flyta in i  varandra och rubrikerna 

användes  inte  i  en  strikt  bemärkelse  utan  mer  för  att  kontrollera  att  alla  områden  fanns 

representerade i enkäten. Till exempel hur eleverna väljer att ta ställning till påståendet: “Jag svarar 

på lärarens frågor när jag är säker på svaret” där svarsalternativen är: alltid, ofta, sällan eller aldrig. 

Denna fråga ger en bild av hur engagerad eleven är i lektionen, men det visar också hur känslig 

eleven är inför sina klasskamrater och läraren. Om en pojke skriver att han aldrig försöker svara på 

lärarens frågor även om han är säker på svaret, kan detta antyda att eleven är känslig inför sina 

kamrater  och  lärares  förväntningar  på  honom.  Denna  fråga  innehåller  alltså  antydningar  om 

studiemotivering, förväntningar och prestation. Pojken uppvisar alltså tendenser till antipluggkultur 

när han inte vill  delta  på lektionen. Detta  kan sedan appliceras på teorier  om maskulinitet  och 

homosocialitet. Om det är omanligt att visa att man är intresserad i lektionens innehåll kan detta 

kopplas till en konstruktion av maskulinitet på en klassrumsnivå.

I och med att eleverna fyllde i enkäterna under samma tid som observationerna gjordes är urvalet 

av elever de elever som fanns på plats under observationerna. Det saknades enbart tre elever under 

den tid då observationen ägde rum och sammanlagt svarade 110 elever på enkäten. Av dessa 110 

elever var 44 stycken pojkar och 66 stycken flickor. Det är en hög svarsfrekvens men på grund av 
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att enkätstudiens population är relativt liten så går det ej att dra några statistiskt säkra slutsatser från 

den. Men det är inte målet med den kvalitativa studien som söker fördjupad förståelse för enskilda 

företeelser mer än att kunna säkerställa data.

När enkäterna fylldes i var observatören på plats och kunde svara på frågor om enkäten. Det 

visade sig att detta blev en fördel då missuppfattningar kunde hållas på ett minimum och det ökar 

enkätens reliabilitet och validitet. Då observatören till en viss grad kunde kontrollera hur frågorna 

uppfattades.  

4. Teori

I detta avsnitt kommer begreppet hegemonisk maskulinitet beskrivas och även förhållandet mellan 

hegemonisk maskulinitet och begreppet homosocialitet klarläggas. Dessa begrepp är nödvändiga för 

att förstå hur maskulinitet skapas och kan bevara sin ställning. Med hjälp av några andra begrepp 

såsom skolsmarthet och Rosenthaleffekten kommer en teoretisk bas för analysen att skapas. För att 

sedan hitta ett vokabulär för händelserna i analysen kommer Goffmans teatermetarfor användas.

4.1 Genus och maskulinitet

Denna studie utgår från Judith Butlers (1990) premiss att genus till övervägande del är en social 

konstruktion. Begreppet genus är ett paraplybegrepp som innefattar alla kön och även uppfattningar 

om maskulinitet och femininitet. Tanken bakom denna definition av genus är att skillnader i kön, 

när det kommer till förmåga, uppförande och färdigheter, inte är biologiskt givna utan istället något 

som har blivit format av kulturen, samhället och livssituationen. Detta kan kopplas till Simone De 

Beauvoirs  (1989:267)  kända  citat  om kvinnan  och femininiteten:  “One  is  not  born,  but  rather 

becomes, a woman” som även skulle kunna användas om mannen och maskuliniteten - One is not 

born, but rather becomes, a man. 

Connell definierar genus som: “ett sätt  att organisera social praktik” (Connell 1999:95). Hon 

menar att konstruktionen av genus är en dynamisk process som aldrig står still utan måste skapas 

och återskapas kontinuerligt,  beroende på situation och sammanhang. Utifrån denna beskrivning 

blir  maskulinitet  och  femininitet  genusprojekt  som  förhandlas  och  omförhandlas  beroende  på 

kontext.  Med  andra  ord  är  begreppet  och  innebörden  i  ordet  maskulinitet  inte  statisk  utan 

föränderlig (Connell 1999, 1987). 

Just  maskulinitetens  föränderliga  form  gör  att  Connell  (1999)  vänder  sig  mot  att  studera 

maskulinitet  som ett  isolerat  ämne, utan menar  att  det  i  stället  är  en del  av en större komplex 

struktur. (Connell 1999:95). Maskulinitet kan se olika ut och finns i olika former, därför vill hon 

använda pluralformen maskuliniteter, när hon talar om begreppet. Maskulinitet formas i relationer 
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mellan kroppen och psyket (Connell 1999:78-83), mellan individer (Connell och Messerschmidt 

2005),  mellan  grupper  (Connell  och  Messerschmidt  2005)  och  mellan  organisationer  och 

myndigheter  (Connell  och  Messerschmidt  2005).  Maskuliniteter  kan  skapas  i  relationer  mellan 

individ och grupp såväl som grupper och institutioner. Detta gör att det är intressant att studera 

maskuliniteter på olika nivåer i samhället. Det är lönlöst, menar Connell (1999) att studera likheter 

och skillnader utan istället att fokusera på just relationerna.

En  annan  effekt  av  Connells  (1999)  relationella  perspektiv  på  maskuliniteter  är  att  den 

föränderliga formen gör att motsägelsefulla definitioner av maskulinitet kan uppstå simultant. Till 

exempel kan kraftiga känsloyttringar tolkas som feminiserande vid vissa tillfällen, till exempel om 

en  man  blir  känslosam  när  han  ser  ett  romantiskt  kostymdrama  men  det  tolkas  inte  som 

feminiserande vid andra tillfällen som vid en fotbollsmatch.

4.2 Hegemonisk maskulinitet

Den maskulinitetsform, som enligt Connell (1999) är den mest förgivet tagna och dominanta, kallar 

hon för hegemonisk maskulinitet och likställer den med vad feminister kallar patriarkatet (Connell 

1999). Hegemonisk maskulinitet är däremot inget som kan ges en fast definition med egenskaper 

som kan  förklara  begreppet.  Istället  är  det  all  genuspraktik  som sammanställt  legitimerar  den 

rådande  könsordningen  (Connell  1999:101).  Denna genuspraktik  kan  skilja  sig  åt  beroende  på 

vilken historisk tid och plats den utspelar sig. Just nu är det patriarkatet som innehar denna ställning 

men detta kan ändras om genuspraktiken ändras. 

Connells (1999) ramar för vilka egenskaper en man ska ha för att leva upp till idealen för den 

rådande hegemoniska maskuliniteten är vaga. Utifrån det relationella perspektivet fastslås dock att 

den rådande hegemoniska maskulinitet formas i en slags motsatsställning till femininitet - Män ska 

inte vara som kvinnor (Connell 1999:188). För övrigt beskriver Connell det maskulina idealet som 

en ekonomiskt oberoende man med mycket makt och inflytande och en stark och atletisk kropp. 

Den manliga kroppen ska klara stora påfrestningar och kan om det är nödvändigt bruka våld på 

omgivningen. Det är däremot inte ett krav att denne man ska vara våldsam utan det viktiga är att  

han utstrålar auktoritet (Connell 1999). 

En annan egenskap som kan kopplas ihop med den rådande hegemoniska maskuliniteten är idén 

om att män inte  kan förändras, även om det skulle finnas goda skäl till  det (Connell  1999:69).  

Denna uppfattning sträcker sig till och med så långt, menar Connell (1999:69), att det kan verka 

“gagnlöst eller till och med farligt att försöka” ändra en man.

Dessa ideal för hur en man ska vara för att leva upp till idealen för den rådande hegemoniska 

maskuliniteten  stämmer  väl  överens  fyra  grundläggande  regler  för  maskulinitet  som  Michael 
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Kimmel lyfter sin rapport Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om “Pojkkrisen” (2010). Han 

har  i  sin  tur  lånat  dessa regler  från Robert  Brannon.  Det lämpar sig  således i  denna studie att 

använda Kimmels beskrivning av den rådande maskuliniteten. Dels på grund av att det finns många 

gemensamma  beröringspunkter  mellan  Connells  (1999)  definition  av  den  hegemoniska 

maskuliniteten och dels för att Kimmel har applicerat sin karakterisering på en skolsituation. Detta 

möjliggör att lyfta exempel på maskulinitet som har en koppling till skolan. Nedan följer de fyra  

reglerna för maskulinitet som Kimmel (2010:31-32) lyfter. Dessa är: “No Sissy Stuff”, “Be a Big 

Wheel”, “Be a Sturdy Oak” och “Give em Hell.” 

4.2.1 Regel nummer ett: “No Sissy Stuff”

Den första regeln är: “No Sissy Stuff” (Kimmel 2010:31). Detta innebär att personer som försöker 

uppfattas som maskulina inte får uppträda på ett sätt som närmar sig ett kvinnligt sätt att vara. I 

skolan visar sig denna regel genom att pojkar som grupp tar avstånd från sådana ämnen som anses 

vara  feminiserande,  enligt  Kimmel  kan  det  till  exempel  gälla  humanioraämnen.  Det  finns  en 

tendens, menar Kimmel (2010), till att pojkar ser exempelvis litteratur som feminiserande, då det  

inte finns några fasta ramar för vad som ses som rätt och fel och detta gör att de blir osäkra på hur  

deras maskulina hållning framstår (Kimmel 2010:35).

Ett  annat  uttryck för  denna regel  som sker  i  skolan  är  det  som kan kallas  könsövervakning 

[engelska: gender policing] (Kimmel 2010:37). Könsövervakning sker bland annat genom att pojkar 

och flickor konstant använder spydigheter och nedsättande kommentarer om varandra. Om en pojke 

eller flicka anklagar en annan pojke för att vara “bög” handlar det mindre om en beskyllning om att 

pojken skulle vara homosexuell, istället handlar det om att pojken uppmanas till genusanpassning 

(Kimmel 2010:53) Regeln “No Sissy Stuff” överensstämmer med Connells (1999) definition av 

hegemonisk maskulinitet som något som skiljer sig från femininitet. 

4.2.2 Regel nummer två: “Be a big wheel”

Den andra regeln som Kimmel nämner för hur man ska uppträda för att ses som manlig är: “Be a  

Big Wheel” (Kimmel 2010:31). Detta innebär att maskulinitet uppnås genom att mannen innehar 

rikedom, makt och status. Kimmel (2010:33) berättar om hur flickor i tonåren förlorar sin röst och 

pojkar finner sin, men att pojkarnas röst är övermodig och oärlig. Att vara en “Big Wheel” innebär 

att pojkar för att verka manliga måste inta en maktposition – De ska vara överlägsna. I skolan kan 

det visa sig genom att pojkarna inte lyckas lika bra i skolan som flickorna då de övervärderar sin 

förmåga och inte studerar lika hårt för att nå resultat.  Makten är inte något som de ska behöva 

kämpa för. Det ska vara en rättighet, enligt Kimmel (2010:38). En av förklaringarna som Kimmel 
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ger till detta fenomen är ett slags löfte om osynliga fördelar med att vara man. Detta löfte uppstår då 

pojken har: ”förmågan att se sin spegelbild (i alla fall om man dessutom är vit och heterosexuell) i 

så gott som alla tv-program, i serietidningar och i filmer med en actionhjälte, och i varje styrelserum 

i landet” (Kimmel 2010:37-38).

Även Connell (1999) beskriver osynliga fördelar med att vara man. Connell hävdar, i likhet med 

Kimmel, att de flesta män tjänar på de fördelar som kvinnans underordnade ställning har vunnit åt 

dem som grupp (Connell 1999:103). De män som inte lever upp till hegemoniska maskuliniteten 

kan ändå dra nytta av den. Detta fenomen kallar Connell (1999) för den patriarkaliska utdelningen 

och är anledningen till att män har högre löner och mer politiskt inflytande än kvinnor. Att det är i  

männens intresse att understödja den hegemoniska maskuliniteten uttrycker Connell (2003:184) på 

följande vis: “ojämlikhet definierar intressen. De som tjänar på ojämlikheten har ett intresse av att  

försvara den. De som får betala har ett intresse av att avskaffa den.” Statistik visar att ojämlikheten 

är reell (Connell 2003:184). I ett genomsnitt världen över är männens inkomster 179 procent av 

kvinnornas. 

Män  skapar  ofta,  enligt  Connell  (2003:103)  allianser  med varandra,  vilket  understödjer  den 

hegemoniska maskuliniteten. Denna slags maskulinitet kallar Connell för delaktig maskulinitet och 

de män som är delaktiga  behöver inte utstå  de risker  och konflikter som det  innebär att  öppet  

ansluta sig till den hegemoniska maskuliniteten. De kan dock ändå understödja de ideal som den 

hegemoniska maskuliniteten står för. Något som ofta sker utan att männen är medvetna om det. I 

begreppet  hegemonisk  maskulinitet  ingår  det  att  den  är  så  tagen  för  givet  att  den  inte  alltid 

ifrågasätts.  Detta  gör  också att  män kan förhålla  sig  olika till  den hegemoniska  maskuliniteten 

beroende på tid och plats. Vid vissa tillfällen blir det lämpligt att närma sig den och i andra fall kan 

det vara mer strategiskt att distansera sig (Holm 2008). Här kan likheter med homosocialitet göras  

som en metod för att understödja den hegemoniska maskuliniteten, som ska klarläggas längre fram i 

denna studie. 

Feminism  har  uppstått,  menar  Connell  (1999,  2003)  som  en  reaktion  på  kvinnans  relativa 

underordning gentemot män som grupp. Hon anser inte att feminism är en rörelse som bekämpar en 

annan social rörelse (Connell, 1999:103). Det finns till exempelvis få mansorganisationer som har 

som  öppet  syfte  att  försöka  motverka  feminism  samt  som  aktivt  i  föreningsform  försvarar 

patriarkatet (Connell 2003:187). Detta innebär dock inte att patriarkatet blir utan stöd, men istället 

tar det sig andra uttryck än sociala rörelser. Eftersom de flesta män får ta del av den patriarkala 

utdelningen utan att behöva identifiera  sig helt  med patriarkatet  kan de bortförklara feministers 

åsikter,  då de anser att  det inte handlar om dem själva.  De privilegier  de åtnjuter upplevs som 

självklara (Connell 1999:104): “De gör sin del av hemarbetet, de överlämnar sin lön till familjen 
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och kan på så sätt övertyga sig om att feminister måste vara BH-brännande extremister” (Connell 

1999:104).

4.2.3 Regel nummer tre: “Be a Sturdy Oak”

Med den tredje regeln för maskulinitet: “Be a Sturdy Oak” (Kimmel 2010:32) uppmanas männen att 

vara oberoende och ha mycket självförtroende. Kimmel (2010:32) menar att själslösa objekt såsom 

klippor och pelare är kända för att vara manliga symboler. Det passar även ihop med Connells 

(1999) definition av den hegemoniska maskulinitetens krav på att män ska vara svåra att ändra på 

även om det skulle finnas goda skäl därtill. En effekt av denna regel kan, enligt Kimmel (2010), 

visa sig genom att pojkar aktivt försöker framstå som ointresserade av skolan och studier inför sina 

vänner trots att de egentligen är intresserade och måna om bra betyg.

4.2.4 Regel nummer fyra: “Give em Hell”

Den fjärde regeln som Kimmel (2010) hänvisar till innebär att män ska försöka utstråla mod och 

stridslystnad. Detta sätt att vara innebär att männen måste våga ta risker och “leva livet på gränsen.” 

(Kimmel  2010:32).  Det  innebär  en  ständig  konkurrens  med  andra  män  och  en  antagonistisk 

ställning gentemot maktens representanter, till exempel lärare. I förlängningen kan det i skolan leda 

till en situation där det kan ses som motsägelsefullt att en elev är pojke och duktig i skolan (Kimmel 

2010:37). 

Connells (1999) och Kimmels (2010) syn på maskuliniteter är förenliga även här. Connell (1999) 

menar att olika maskuliniteter har olika status i förhållande till varandra. Det finns en hieraki där 

den hegemoniska är den högste och de män som hamnar lägst ner i maskulinitetshierarkin är de som  

på något sätt kan sättas i symbolisk relation till femininitet (Connell 1999:105). Det förekommer 

således konkurrens mellan pojkar och ett behov att trycka ned varandra. Detta behov uppstår inte 

bara på grund av könsövervakning utan även ur en skräck att associeras med homosexualitet eller 

“rädslan för kastrering” (Kimmel 2010:38).

De som alltför kraftigt vänder sig mot den hegemoniska maskuliniteten blir ofta marginaliserade 

eller  förlöjligade  och  råkar  ut  för  sanktioner.  Ett  exempel  som  Connell  lyfter  fram  är  de 

våldshandlingar som homosexuella män blir utsatta för enbart på grund av sin sexuella läggning 

(Connell 1999). Det behöver dock inte vara våldsamma tillrättavisningar utan de kan även visa sig 

genom att de som avviker kan råka ut för smädelser av typen: bög, mes, hora (Connell 1999). Dessa 

slags smädelser används nedsättande för att markera att personen sätt beter sig på ett sätt som skulle 

kunna tolkas som feminint och att personen ifråga bör genusanpassa sig – med andra ord handlar 

det om könsövervakning (Kimmel 2010).
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4.3 Homosocialitet

Det  relationella  perspektivet  Connell  (1999)  beskriver  gör  att  det  blir  intressant  att  studera  ett  

klassrum  ur  ett  homosocialt  perspektiv.  Begreppet  homosocialitet  används  av  Eve  Kosofsky 

Sedgwick i  boken  Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (1985).  Hon 

tillämpar det för att  beskriva förhållandet  mellan män och skapandet av maskulinitet  i  ett  antal 

litterära verk. Sedgwick (1985) beskriver homosocialitet mellan män som ett socialt  begär efter 

närhet till andra av samma kön. Hon betonar att det är ett socialt begär och inte sexuellt. Det är  

snarare tvärtom så att homofobi är vanligt i homosociala kretsar. Istället råder en slags obligatorisk 

heterosexualitet. Hon använder begreppet begär istället för kärlek för att särskilja mellan en känsla 

av kärlek och ordet “begär” som hon upplever mer betonar de strukturella tendenserna (Kosofsky 

Sedgwick 1985).

Homosocialitet  kan  användas  som  ett  verktyg  för  att  förstå  konstruerandet  av  genus  och 

maskulinitet genom relationer mellan pojkar då internalisering utav idealen för den hegemoniska 

maskuliniteten  ger  en  gemensam  social  bas  för  interaktion  (Bird  1996).  Homosocialitet  kan 

beskriva hur den hegemonisk maskuliniteten behåller sitt fotfäste och även förstärker sin ställning. 

Enligt Sharon Bird (1996:121) fungerar detta genom att:

homosocial interaction, among men, contributes to the maintenance of hegemonic masculinity 

norms  by  supporting  meanings  associated  with  identities  that  fit  hegemonic  ideals  while 

suppressing meanings associated with nonhegemonic masculinity identities.

Detta innebär att vid interaktionen mellan pojkar så sker en process där egenskaper och handlingar 

som stödjer den hegemoniska maskuliniteten uppmuntras och de egenskaper och handlingar som 

strider  mot  dessa  ideal  stävjas.  I  likhet  med  Connell  (1999)  och  Kimmel  (2010)  menar  Bird 

(1996:121)  att  individer  ofta  döljer  de  sidor  hos  sig  själva  som strider  mot  normerna  för  den 

hegemoniska maskuliniteten och därmed förblir dessa normer obestridda. Det är könsövervakning 

som Kimmel  (2010) kallar  processen  då sanktioner  och spydigheter  eleverna emellan  leder  till 

genusanpassning, men en lika användbar term i dessa sammanhang är homosocialitet. Målet med en 

homosocial relation är att nå godkännande och närhet av personer från det egna könet och om en 

pojke handlar på ett sätt som går emot idealen för manlighet kan han uteslutas ur gruppen. 

Bird  (1996:121)  tar  främst  upp  tre  stycken  homosociala  företeelser  som  bygger  upp  den 

hegemoniska  maskuliniteten,  som  även  har  mycket  gemensamt  med  Kimmels  (2010)  fyra 

manlighetsregler. Dessa är:

- Emotionell likgiltighet. 
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- Konkurrenskraft.

- Sexuell objektifiering av kvinnor.

4.3.1 Emotionell likgiltighet

Den  första  egenskapen  emotionell  likgiltighet (engelska:  emotionell  detachment)  har 

beröringspunkter med Kimmels (2010) första regel “No Sissy Stuff”, där pojkar uppmanas till att 

vara något annat än flickor, och även “Be a Sturdy Oak”- var självständig. Bird (1996:121) menar 

att pojkar ska försöka lösgöra sig från de emotionella banden till sina mödrar och bli något annat än 

vad  mödrarna  representerar.  Inom en  homosocial  relation  ska  pojkar  försöka  att  inte  uttrycka 

känslor. Att uttrycka känslor blir att visa sig svag inför sina kamrater och genom att dölja känslor 

behåller pojkarna en förnimmelse av kontroll (Bird 1996:122).

I Birds (1996) studie intervjuas män om hur de skulle reagera ifall en annan man började gråta 

medan de sitter och dricker öl. Mannen svarar då: “If I was having a beer with a friend and they 

started crying, I would suspect that that person, if it were a male … I’d suspect that that person 

didn’t have a very good definition of the social situation” (Bird 1996:126). Intervjuaren frågar var 

denna vän skulle befinna sig i relation till andra vänner, om han började gråta på detta vis. Den 

intervjuade mannen svarar då: “… actually that would put him on the outs” (Bird 1996:126). Det 

skulle med andra ord innebära att denna vän skulle kunna bli utfryst ur sin homosociala grupp ifall  

han visade sina känslor öppet.

4.3.2 Konkurrenskraft

Det andra attributet om konkurrenskraft har en viss samstämmighet med Kimmels (2010) fjärde 

regel “Give em Hell”- där pojkar ständigt måste tävla med varandra. Inom homosocialitet innebär 

detta attribut ett sätt att markera individualitet och även maskulinitet. Det handlar om att separera 

sig själv från andra och utmärka sig. Detta för att: “competition facilitates hierarchy in relationships,  

whereas coopertion suggests symmetry of relationships” (Bird 1996:122).

Bird (1996:128) beskriver hur förhållandevis få män i studien beskriver tävlingar män i emellan 

som  en  viktigt  del  av  deras  personliga  självbild.  Det  var  många  som  inte  såg  sig  som 

tävlingsinriktade,  men  även  dessa  män  ansåg  att  det  fanns  förväntningar  på  män  att  vara 

tävlingsinriktade.  Detta  menar  Bird  (1996)  medverkar  till  att  upprätthålla  den  hegemoniska 

maskuliniteten - förväntningarna att män ska vara på ett visst sätt för att vara manliga är så starka att  

individuella upplevelser som strider mot denna uppfattning inte ens får genomslag hos personen. 

Detta kan liknas vid vad Simone de Beauvoir (1989:253) ansåg om den oföränderliga femininiteten 

i förhållande till kvinnan:
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If the definition provided for this concept is contradicted by the behavior of flesh-and-blood 

women, it is the latter who are wrong: we are told not that Femininity is a false entity, but that  

the women concerned are not feminine.

Denna föreställning kan även gälla maskulinitet: om en man känner att han inte lever upp till det 

maskulina idealet är det inte idealet det är fel på utan det är fel på den enskilda mannen. 

4.3.3 Sexuell objektifiering av kvinnor

Det sista attributet, den sexuella objektifieringen av kvinnor, kan även den kopplas till Kimmels 

(2010) första regel: “No Sissy Stuff.” Objektifieringen av flickor fungerar som ett sätt för pojkarna 

att distansera sig ytterligare från dem (Bird 1996:123). Den sexuella objektifieringen av flickor gör 

även att “male individuality is conceptualized as not only as different from female but also as better  

than female” (Bird 1996:121)

Bird  menar  även  att  sexuell  objektifiering  av  kvinnor  kan  ha  homosociala  funktioner  som 

tangerar både emotionell  likgiltighet och konkurrenskraft.  Dels kan det fungera som något som 

pojkarna kan visa sin emotionella likgiltighet genom. Både Bird (1996) och Berg (2007) berättar 

om observationer och intervjuer med män och pojkar där historier om sexuella erövringar berättas 

för  andra  män  och  för  intervjuaren.  I  Birds  (1996)  observationer  är  de  gemensamma 

beröringspunkterna i berättelserna att kvinnorna de mötte var sexuellt attraktiva, villiga och mötena 

kortvariga. Den emotionella likgiltigheten visar sig genom männens totala ointresse av kvinnans 

personlighet. Dels visas konkurrenskraften i och med att dessa historier ses som erövringar och 

historierna verkar rankas männen emellan.

Även Kosofsky Sedgwick (1985:51ff)  visar  på hur män objektifierar  kvinnor för att  komma 

närmare varandra på ett socialt plan. Hon lyfter kärlekstriangeln i litterära verk för att synliggöra 

hur män använder kvinnor för att  komma nära varandra.  I  dessa berättelser är  kvinnan ofta  en 

förhållandevis  marginaliserad  karaktär  som inte  har  ett  egenvärde  utan  fungerar  som en  trofé 

männen emellan. Kvinnan måste däremot vara av rätt sort, alltså uppfylla rätt socioekonomiska och 

etniska  normer,  för  att  anses  ha  rätt  symboliska  värde  och  vara  attraktiv  för  båda  männen 

(1985:51ff). Hon får även inte ses som promiskuös. Enligt Ambjörnsson (2004) för då förlorar hon 

sitt värde som trofé. 

De intervjuer som Berg (2007) gjort visar på en liknande tendens när det kommer till att sexuellt  

objektifiera kvinnor. Berg (2007:32) har vid ett tillfälle intervjuat en 23-årig man som berättar hur 

han talade  om flickor  som tonåring.  Han och intervjuaren  diskuterar  hur  vissa  flickor  ses  som 
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flickvänsmaterial medan andra ses som enbart tillfälligt sexuella förbindelser. Denna man berättar 

hur han beskrev flickorna som hamnade i den senare kategorin:

Vi kallade dem föo - de som hamnade i knullfacket (…) Förnedringsobjekt. Fruktansvärt elak  

benämning... Men det finns ju sådana tjejer som uppvisar sådan lössläppthet, som man inte har 

något annat intresse av än att tillfredsställa sig själv. De tillhörde den kategorin som du kallade  

knull... 

I detta resonemang berättar 23-åringen om vad han kallade flickor när han var en tonåring. Han 

använder inte längre beteckningen ”Föo” men verkar ändå fortfarande tycka att det finns en slags 

indelning mellan bra och dåliga flickor. Detta kan å sin sida kopplas till hora-madonna komplexet 

såsom det beskrivs av Ambjörnsson (2004:117). 

Flickor måste ständigt balansera mellan två oattraktiva ytterligheter för att vara så heterosexuellt 

begärliga  som  möjligt  (Ambjörnsson  2004:117).  Dessa  två  ytterligheter  är  “Den  oattraktiva, 

okvinnliga  kvinnan”(Ambjörnsson  2004:117)  och  “den  lösaktiga,  alltför  sexuellt  tillgängliga 

‘horan’”(Ambjörnsson 2004:117). En flicka som kan hamna någonstans i mitten på denna skala ses 

som åtråvärd  av  många  pojkar  och  kan  därigenom ha  en  positiv  verkan  för  homosocialiteten 

pojkarna emellan. Berg (2007:34-35) beskriver det på följande vis: 

[K]rafterna att  tillhöra en manlig gemenskap bidrar till  att  jämnåriga flickor utsätts:  de blir  

använda  som  språngbrädor  för  att  unga  män  ska  passera  som  ‘lyckade’ (hetero)män  (...).  

Respekt från andra män går före respekt från jämnåriga kvinnor.

Det  finns  också  tydliga  kopplingar  mellan  hegemonisk  maskulinitet  (Connell  1999)  och 

homosocialitet  (Kosofsky  Sedgwick  1985)  när  det  gäller  anknytningen  till  socioekonomi  och 

etnicitet.  För att ansluta sig till  exempel den hegemoniska maskuliniteten förutsätter det en viss 

form av inflytande och makt och detsamma gäller de homosociala relationerna. Det är inte lika 

socialt begärligt att umgås med en person vars hemförhållanden och värderingar skiljer sig alldeles 

för mycket  från de egna.  Det  måste  vara  en begärlig  kontakt  som styrker  den egna positionen 

gentemot  andra  som befinner  sig  i  en  liknande position eller  något  högre  på  rangskalan  (Bird 

1996:121).

4.4 Andra begrepp som kan länkas samman med homosocialitet

Det finns även andra begrepp som skulle kunna kopplas samman med homosocialt beteende och 
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maskulinitet.  Dessa  är  skolsmarthet,  Rosenthaleffekten och  antipluggkultur.  Ofta  används  dessa 

termer i  diskussionen om elevers studiemotivation och resultat,  men de homosociala aspekterna 

brukar inte uppmärksammas. Att tillsätta begreppen homosocialitet och hegemonisk maskulinitet 

skulle kunna problematisera och ge ett nytt genusperspektiv på dessa redan kända företeelser.

4.4.1 Skolsmarthet, Rosenthaleffekten och antipluggkultur

Skolsmarthet innebär en kunskap om skolans uppförandenormer och vilka förväntningar som finns 

på eleverna.  Därmed kan eleverna som är skolsmarta handla på ett  sätt  som gagnar dem själva 

(Wester  2007:67).  Skolsmarta  elever  har  strategier  för  hur  de  ska  vara  mot  sina  lärare  för  att  

övertyga dem att de är intresserade och studiemotiverade, trots att så kanske inte alltid är fallet. De 

kan läsa av olika lärartyper och försöker bete sig på ett  sätt  som ska passa dessa.  Det kan till 

exempel handla om att läsa läxorna strategiskt. Eleven kan välja att delvis läsa läxan och söka  

ögonkontakt med läraren under den del av läxförhöret som behandlar just det avsnittet. Under denna 

del försöker de svara på en eller två frågor för sannolikheten är att de inte kommer att behöva svara 

på några fler frågor efter detta, då läraren har andra som måste förhöras. Sedan fortsätter eleven att 

räcka upp handen även under de andra delarna men utan att söka ögonkontakt och ger på så vis sken  

av att kunna även det som eleven inte läst på (Skolverket 1999:68).

Att  handla  skolsmart  skapar  positiva  förväntningar  hos  läraren  för  dessa  elever.  Positiva 

förväntningar på elever har visat sig ha en effekt på hur väl elever sedan presterar (Jenner 2004:65). 

Detta  fenomen  upptäcktes  som ett  resultat  av  en  studie  där  ett  låtsastest,  som påstods  kunna 

upptäcka dolda talanger, delades ut bland elever. Lärarna gavs sedan en lista på slumpvis utvalda 

elever där man informerade lärarna att dessa elever hade potentiell  talang men ombads att  inte 

nämna det för eleverna eller föräldrarna. Lärarna fick då positiva förväntningar på dessa elever som 

även började göra bättre ifrån. Detta fenomen kallas för Rosenthaleffekten eller Pygmalioneffekten 

(Jenner 2004:68).

I ett nästan motsatsförhållande till skolsmarthet finns begreppet antipluggkultur. Antipluggkultur 

som tidigare har tagits upp i denna studie är hur elever vänder studierna ryggen till förmån för att 

vara populära och skydda sig mot ett misslyckande (Wernersson 2010). Begreppet antipluggkultur 

sägs  vara  en  av  förklaringarna  till  pojkar  gör  sämre  ifrån sig  i  skolan  då  det  ses  feminint  att 

intressera sig sig för sina studier (Wernersson 2010). Det är däremot tillåtet att vara duktig i skolan 

så till vida att detta sker utan ansträngning eller synbart intresse.

Dessa tre fenomen blir intressanta utifrån ett homosocialt perspektiv. Skolsmarthet är ett sätt att 

fungera i skolan och få lärarens gillande och positiva förväntningar, vilket i sin tur kan leda till 

bättre  resultat.  Antitesen  blir  antipluggkultur  där  eleven  handlar  på  ett  sätt  som strider  mot  de 
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uppförandenormer som skolan har på eleverna,  där eleverna förväntas sitta tysta  och lyssna när 

läraren har genomgång, arbeta under lektionerna och göra sina läxor (Wester 2007). Om det ses som 

feminint  att  anstränga  sig  i  skolan  och  vara  skolsmart  kan  homosocialitet  ses  som en  del  av 

förklaringen. Målet med skolsmarthet är att läraren ska anse att eleven är duktig och intresserad. 

Målet  med antipluggkultur är att visa sig oberörd av studiesituationen och är en strategi för att 

väcka  beundran hos  kamraterna.  Denna retorik låter  väldigt  snarlik  den för  homosocialitet  och 

maskulinitet  där  målet  är  att  imponera varandra och vinna respekt  från kamraterna.  Om det  är 

viktigt att utmärka sig och visa konkurrenskraft så kan det vara en tänkbar strategi att vända skolan 

ryggen,  eller  åtminstone  ge  det  skenet  till  kamraterna.  Detta  har  tyvärr  effekten  att  det  skapar 

negativa förväntningar hos läraren och om Rosenthaleffekten stämmer så påverkar detta pojkarnas 

resultat i negativ riktning.

4.5 Goffmans teatermetafor

För att förstå de olika delarna i ett homosocialt spel behövs termer som kan beskriva händelserna i 

sitt  sociala  sammanhang.  Denna  studie  har  valt  att  använda  sig  av  Erving  Goffmans  (2004) 

teatermetafor  för  att  kunna  synliggöra  det  homosociala  spelet  i  klassrummen.  De  termer  som 

kommer att användas i analysen är främst begreppen: framträdande, duperad eller cynisk roll, team, 

främre och bakre region. 

När en person framträder framför en annan människa, eller grupp, har den som mål att styra 

intrycket den ger (Goffman 2004:28). Viljan att styra intrycket kan vara mer eller mindre medvetet 

från personens sida och det gör att rollen personen spelar kan vara antingen duperad eller cynisk. 

Duperad innebär att personen spelar rollen och tror helt och fullt på innehållet i det som sägs och 

tror sig inte försöka styra publiken. Den cyniska rollen medför en medveten person som vet vad den 

har för effekt på sin omgivning. De flesta personer är varken helt duperade eller helt cyniska utan 

befinner sig någonstans mellan dessa två ytterlägen (Goffman 2004). 

Med team menar Goffman (2004:75) en samling individer som samarbetar om det intryck de ger 

som grupp. Begreppet team kommer inte att användas som sådant utan istället kommer begreppen 

grupp, flickgrupp och pojkgrupp hänvisa till de olika teamen. 

De olika regionerna, främre och bakre, är menade att åskådliggöra hur en persons handlande 

skiljer sig ifall den befinner sig i ett läge där alla inom till exempel klassrummets ramar kan ta del  

av framträdandet, den främre regionen. Den bakre regionen är avsedd till att enbart hysa personer 

som personen sedan tidigare känner till. Det är till exempel bänkkamraten eller gruppen som eleven 

valt att sitta med. Det som sägs i den bakre regionen sägs på ett sätt att det enbart ska höras av ett  

fåtal utvalda i rummet. Dessa är i elevens pojk- eller flickgrupp och eleven behöver inte vara lika 
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mycket  på sin vakt  emot  dessa.  I  den bakre  regionen framkommer sådant  som inte  sägs i  den 

främre. 

5. Observationer på Lerurskolan

Nedan  följer  ett  urval  av  observationer  som  gjordes  på  Lerurskolan,  men  när  resultat  från 

enkätundersökningen lyfts i texten berör det svar från både Lerurskolan och Torneskolan.

I  de  besökta  klasserna  på  Lerurskolan  kunde  den  nationella  trenden  med  elevernas 

könssegregerade  val  till  olika  gymnasieprogrammen  skådas  (Löfström  2012:39-40). Det  var 

uteslutande  pojkar  som  studerade  på  bygg-  och  anläggningsprogrammet.  I  en  klass  med  en 

blandning  av  elever  från  restaurang-  och  livsmedelsprogrammet  och  industriprogrammet  var 

övervägande del som gick restaurang- och livsmedelsprogrammet flickor och industriprogrammet 

var en majoritet pojkar. Hantverksprogrammet består av olika inriktningar. Inriktningen frisör hade 

uteslutande flickor och inriktningen med snickeri hade till övervägande del pojkar. 

5.1 Antipluggkultur och homosociala grupper i praktiken

Den första observationen på Lerurskolan rörde en sammanblandad grupp med fem stycken pojkar 

som  gick  första  året  på  bygg-  och  anläggningsprogrammet  och  tre  stycken  flickor  som  gick 

inriktningen frisör på hantverksprogrammet. Det var deras första lektion för dagen och uppgiften 

var att jobba med engelskövningar i en övningsbok. Det första som noterades var hur eleverna satt i  

klassrummet. Pojkarna satt längst bak till vänster i klassen och flickorna satt till höger i klassen (se 

fig 1)

Stolsplaceringarna indikerar att det råder en antipluggkultur bland pojkarna i klassrummet. Pojkarna 
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har intagit en position där de är relativt skyddade från lärarens insyn. Eleverna har bärbara datorer 

med skärmarna uppe så att läraren inte kan se vad de gör framifrån, bakom dem har de väggar och 

fönster eller andra pojkar. Dessutom vänder de sig ofta mot varandra och de som sitter ytterst bildar  

en slags barriär med ryggarna mot läraren. Från observatörens placering var det omöjligt att se vad 

som faktiskt görs på datorerna. Men mycket tyder på att lektionens innehåll inte är i fokus. De stör 

varandra regelbundet och pekar på datorskärmarna och skrattar. 

Den  pojke  som  öppet  visar  mest  motstånd  mot  läraren  är  pojken  som  sitter  längst  fram. 

Fortsättningsvis kommer han att kallas Daniel. Han har inte med sig böckerna till lektionen. Detta 

verkar inte vara en ovanlig företeelse då läraren frågar honom efter böckerna och han svarar att hon 

borde veta att  han skulle glömma böckerna, för att det är för tidigt på morgonen. Observatören 

frågar läraren om detta uttalande efter lektionen och hon berättar att Daniel har bett henne att alltid 

ha med sig de böcker han behöver till klassrummet. Hon vägrar göra detta dels för att han behöver  

jobba hemma med böckerna då han ligger efter och dels för att hon vill att han ska lära sig ta 

personligt ansvar. Det är alltså någon slags återkommande maktkamp mellan läraren och eleven. 

Varför  agerar  Daniel  på  detta  vis?  Goffmans  termer  kan användas  i  denna situation.  Det  är 

absolut möjligt att glömma böcker till en lektion men i detta fall är det satt i system och det sker 

öppet i klassens främre region. Det är något som alla i klassen noterar. Detta framträdande i den 

främre regionen är med andra ord viktigt för att Daniel ska försöka styra det intryck han gör på sin 

publik både framför sina klasskamrater, sig själv och läraren. I fall Daniel är cynisk eller duperad i  

rollen är svårt att avgöra från observatörens synpunkt, men om man hårdrar båda extremfallen faller 

den ena ut i att Daniel är cynisk och medveten om hur hans framträdande framstår för publiken. 

Detta skulle innebära att han aktivt vill ge intrycket av att han är ointresserad av lektionens innehåll 

och inte böjer sig för lärarens auktoritet – vilket i sig är en väldigt maskulin hållning i Kimmels  

(2010) och Connells (1999) definition. Denna hållning är inte otänkbar men den för med sig att 

Daniel är medveten om hur handlingarna kan påverka hans möjligheter att lyckas i skolan i negativ 

riktning. Det framgår att likartade utspel från hans sida sker på andra lektioner med andra lärare då 

en kollega till läraren frågade hur dagsformen var för Daniel denna dag. Detta tyder på att lärarna 

förväntar sig detta utspel från Daniel och om lärarens förväntningar blir åt det negativa hållet kan 

det påverka Daniels prestationer i negativ riktning, enligt Rosenthaleffekten (Jenner 2004). Daniel 

kan alltså vara medveten om hur sina utspel påverkar lärandesituationen för honom och spelar sin 

roll på cynisk väg. 

Enkätsvaren (diagram 4) visar på en tro på att betyg öppnar upp för fler möjligheter i framtiden. 

Av alla pojkar som svarade på enkäten är det ingen av pojkarna som tar avstånd från påståendet.  

Daniel kan vara en av de sju procenten som är obestämda i frågan men till och med då är det inget  
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direkt avståndstagande. Detta visar på en viss diskrepans mellan hur en pojke uppför sig och hur 

han faktiskt bedömer lärandesituationen. 

Den  andra  extremen,  att  Daniel  är  helt  duperad  och  lever  helt  och  fullt  upp  i  rollen  som 

antagonistisk elev, skulle innebära att Daniel inte tro sig spela en roll utan visar genuint vem är han 

när han uppträder framför klassen. Han försöker inte påverka sitt liv i den ena eller andra riktningen 

utan är bara sig själv. Inte heller denna tolkning är helt orimlig, men det är mer sannolikt att Daniel 

befinner sig i en gråzon någonstans mellan de två ytterligheterna. En del av honom är medveten om 

det  intryck han  gör  och försöker  förstärka  det  och  en  annan del  av  honom är  kanske  inte  så 

medveten om det.  I  problematiken som Goffman (2004) lyfter  är  det  så  att  många  beslut  som 

påverkar hur vi blir sedda av andra måste göras direkt i situationen och dessa mikrobeslut sker utan  

större eftertanke. Detta för att effekten ska bli att vi är säkra på vår sak då en tankepaus lätt kan 

uppfattas som osäkerhet. Lite eftertanke hade kunnat bringa mer säkerhet i detta mikrobeslut men i 

rädsla för att verka tveksamma eller osäkra fattas besluten snabbt (Goffmann 2004:35). Detta för 

med sig att det kan vara svårt även för ett cyniskt rollframträdande att styra publikens intryck.

I bägge fallen är slutsatsen att Daniel är väldigt mån om att framstå som maskulin – vilket visas 

genom att han försöker framstå som ointresserad av lärandesituationen samt att han är oberoende av 

lärarens inflytande och krav. Den manliga posen verkar betyda mer för Daniel än att försöka vara 

skolsmart. 

Oavsett hur medveten Daniel är om det intryck han gör som aktör i den främre regionen kan det 
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analyseras som ett homosocialt spel där målet är att komma närmare de andra pojkarna i klassen på 

ett socialt plan. Daniels placering i pojkgruppen lämnar honom med ryggen mot de andra pojkarna, 

vilket skulle kunna upplevas som en någorlunda utsatt position. Han har dessutom ingen jämte sig 

som kan “täcka” för lärarens insyn. Huruvida denna placering är självvald eller påtvingad av det 

ojämna antalet killar i klassen går inte att veta med säkerhet men att han ändå har valt att sitta nära 

pojkgruppen visar att han söker sig till den sociala sfär som den bildar. Flickorna är också ett ojämnt 

antal och det skulle kunna tyckas vara naturligt att den flicka som sitter ensam och Daniel skulle 

sitta tillsammans med detta är något som inte sker. Istället sitter pojkarna och flickorna så långt 

ifrån varandra som det bara är möjligt under denna lektion.

Daniel visar alltså genom sitt val av sittplats att han söker gemenskap med pojkarna där men har 

deras blickar i ryggen. Han sitter dessutom närmast läraren av pojkarna och det är möjligt att han 

känner sig utsatt för den egna gruppens blickar och även för lärarens. När jag frågade läraren hur 

dessa pojkar brukar sitta kunde hon bekräfta att detta var de vanliga placeringen som hon inte har 

påverkat. Daniels lite utsatta position är kanske delvis förklaringen till hans upprepade utspel om 

övningshäftet. Han vet att han sitter på en plats som ofta är kopplad till mer lärarstödjande eleverna 

som är måna om att hjälpa läraren att genomföra sina lektionsprojekt. Det kan vara farligt för en 

elev som är mån om det intryck han gör på sina klasskamrater att inte framstå som ivrig att ta del av 

innehållet i undervisningen. En sådan inställning kan tolkas som lärarstödjande och för en pojke 

som vill leva upp till ett maskulinitetsideal som är distanserad och känslokall gäller det att inte falla 

i den fällan för att undvika att bli betraktad som mes eller allierad med flickorna och deras mer 

lärarstödjande beteende. 

Daniels  sätt  att  visa  att  han  inte  är  lärarstödjande  skulle  kunna  vara  det  här  regelbundna 

framträdandet i klassens främre regionen. För det är i den främre regionen, enligt Goffman (2004), 

som en individ kan visa upp och företräda gruppen. Det är då viktigt att ge sken av att gruppen har  

konsensus när det gäller vissa normer och värden. Genom att inte ha med sig böckerna visar Daniel 

att han inte accepterar lärarens auktoritet och att han inte bryr sig om lektionens innehåll. Hans lilla 

utspel verkar också falla i god jord hos de övriga pojkarna som ser på varandra och ler åt det hela - 

därmed ger de sitt tysta medhåll.

Efter framträdandet ger läraren med sig och hämtar en kursbok till Daniel. Därmed har Daniel 

lyckats  både  visa  för  kamraterna  och  läraren  att  han  har  vunnit  denna  lilla  informella  strid  i 

klassrummet och kan även delta på lektionen. Detta spel verkar som sagt vara satt i system och både  

lärare och elever förväntar sig att han ska uppträda på detta vis. Vid en diskussion som uppstår om 

Daniel i lärarrummet framgår det att han ofta försöker få lärarna ur balans att han vill att de ska 

tappa humöret på honom. Läraren säger till mig att hon tror att han får ut ett nöje av det. Trots att 
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Daniel inte gör mycket under lektionen så deltar han i alla fall någorlunda när han väl har fått boken 

från läraren. Han sitter med hörlurar och huvtröjan uppdragen. Läraren frågar honom om han jobbar 

med uppgifterna och han säger att han gör det. Han spelar bara musik i datorn. Hon säger att det är  

går bra. När han ser att läraren har gått bort till flickorna på andra sidan rummet, slappnar han av 

lägger ned boken och lutar sig tillbaka. 

5.2 Maskulinitet som ett flytande begrepp i skolan

Enligt Connell är maskulinitet ett flytande begrepp som kan skilja sig åt beroende på var den skapas 

för någonstans (Connell 1999). Det är upp till personerna som befinner sig i en någorlunda fast 

grupp som gemensamt skapar normer för maskulinitet och femininitet. Denna grupp är självklart 

inte en sluten enhet utan den påverkas av andra genusmönster på andra nivåer. Den flytande och 

föränderliga formen för maskulinitet gör att den stundtals kan vara motsägelsefull. 

På  en  av  lektionerna  i  engelska  på  Lerurskolan  skulle  en  pojke  från  bygg-  och 

anläggningsprogrammet  muntligt  presentera  och spela  upp ett  musikstycke  framför  kamraterna. 

Detta musikstycke framförs av ett pojkband, One Direction, som riktar sig till tonårsflickor (Norling  

2013). I och med att detta band riktar sig till flickor är det utifrån Kimmel (2010) och Connells 

(1999)  definition  av  den  hegemoniska  maskuliniteten  farligt  att  öppet  visa  beundran  för  dem. 

Musiken är farligt nära att vara feminiserad. Dels för att den riktar sig till flickor och dels för att den  

har en mjuk och känslomässig framtoning. Det känslobejakande som detta band företräder går stick 

i stäv med reglerna för maskulinitet som förespråkar “No Sissy Stuff” (Kimmel 2010). Det verkar 

som att pojken, som jag fortsättningsvis kommer att kalla Pelle, som ska spela upp låten inte har en 

aning om det symboliska värdet och hotet mot maskulinitet som detta band symboliserar. En pojke, 

som jag fortsättningsvis kommer att kalla Sune, sitter jämte honom och vill inte jobba med den 

uppgift de har fått tilldelade sig för dagen och söker distraktion. Pelle föreslår att Sune ska hjälpa 

honom med presentationen. Sune frågar vilket musikstycke han har valt och Pelle svarar att han valt 

ett musikstycke av One Direction. Sune säger då med överdrivet ironiskt tonfall: “One Direction? 

Jag är deras största fan”. När han inte får någon respons från någon verkar han slappna av. Han har 

trätt fram i den främre regionen och markerat genom ironi att han tar avstånd från bandet, samtidigt 

som han inte har skapat något större osämja med Pelle som verkar vara helt uppslukad av uppgiften. 

Att  ingen  reagerade  i  klassen  gör  att  brottet  mot  den  hegemoniska  maskuliniteten  inte 

uppmärksammas och därmed inte eskalerar. Pelle slipper utstå vidare sanktioner eller uppmanas till 

genusanpassning för sitt val och “snedsteg” och lektionen fortsätter utan vidare avbrott. Detta kan 

kopplas till Connells (1999) teorier om hur maskulinitet skapas i ett relationellt samspel med andra 

och  kan  skilja  sig  åt  beroende  på  social  sfär.  Detta  relationella  samspel  kan  även kopplas  till 
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homosocialitet. Om målet är att sträva efter social närhet till andra pojkar och respekt, men även 

undvika homosexuella konnotationer, så kan en ironisk kommentar räcka som markering och när 

ingen runtomkring reagerar så har inte den sociala närheten hotats och då inte heller maskuliniteten.

5.3 Slutenhetens makt

Homosocialitet  mellan  pojkar  kan  göra  att  pojkar  sluter  sig  inom  gruppen  och  inte  deltar  i 

undervisningen. Nedan följer en beskrivning av början på en lektion på Lerursskolan, där engelska 

står på schemat. En flicka ska hålla i en kort muntlig presentation av ett musikstycke och dela ut en 

lucktext som klasskamraterna ska fylla i. Det kan vara av intresse att studera stolsplaceringarna på 

denna lektion vilket är en klass som är en blandning av elever från Livsmedelsprogrammet och 

Industriprogrammet (Fig 2).

(Fig 2) Stolsplaceringarna vid lektionens början 

Eleverna  som sätter  sig  framför  observatören  kommer  sent  till  lektionen  och  pratar  högt  med 

varandra utan att visa hänsyn till flickan som är i full gång med sin presentation och har börjat spela 

sitt  musikstycke.  När  pojkarna  har  satt  sig  tar  de  upp  sina  datorer  och  de  fortsätter  att  tala 

sinsemellan. De tilldelas flickans lucktext och lägger den åt sidan. Pojken som jag fortsättningsvis 

kommer att kalla Olle tar istället fram en musikonlinetjänst och går även in på en datorspelssida. 

Flickan som håller i presentationen frågar läraren om hon får spela upp musiken ännu en gång då 

pojkarna störde när de kom in på lektionen. Läraren ger sitt godkännande och musiken spelas upp 

på nytt. Trots den nya möjligheten att delta i övningen struntar Olle fortfarande i lucktexten utan tar 

istället fram sina hörlurar. Pojken till vänster om Olle, som fortsättningsvis kommer att kallas Peter, 

sätter igång med att fylla i lucktexten men blir störd då Olle förevisar hörlurarna för honom och 

pojkarna framför blir även de intresserade av hörlurarna. Dessa hörlurar har inbyggda ljusdioder 

som blinkar i takt till den musik som spelas i dem. Efter att flickan har spelat musikstycket en andra 

gång börjar hon förhöra klasskamraterna om orden i lucktexten. Hon verkar uppmärksamma att 
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pojkgruppen framför observatören inte fokuserar på henne och uppgiften och frågar en av pojkarna, 

som kommer att kallas Måns, i raden framför Olles om ett av orden. Måns vänder sig till Peter 

bakom honom,  ler  och  tittar  på  hans  stencil.  “Happens?  Är det  happens?”  svarar  han  flickan. 

Flickan svarar nekande och pojkarna skrattar. 

Denna hela serie av händelser kan tillskrivas homosocialt beteende med syfte att bekräfta och 

förstärka en slags maskulinitet. För det första: pojkarna kommer sent till lektionen. Det är möjligt 

att komma för sent till en lektion utan att markera en negativ inställning till lektionens innehåll. 

Men om det är satt i system och är en återkommande handling så kan det ses som en tyst protest 

mot innehållet i lektionen. De uteblivna reaktionerna från klasskamrater och lärare ger en antydan 

om att detta inte är något ovanligt som sker. Om det är en protest mot att tvingas gå på en lektion i 

engelska så kan detta vara ett prov på en slags antipluggkultur.

För det andra: pojkarnas sätt att komma in i rummet utan att låtsas om vare sig flickan som håller 

i presentationen eller klassens lärare antyder ett avståndstagande till dessa. Att flickan och läraren 

nonchaleras  ger  intrycket  att  pojkgruppen  inte  tycker  att  läraren  och  flickan  är  betydelsefulla 

personer i klassrummet trots att de intar den främre regionen av klassrummet och bör därmed ha 

allas uppmärksamhet. Det ger skenet att de inte är viktiga eller intressanta för pojkgruppen. Det 

fortsatta samtalet pojkarna emellan och sättet på vilket datorer packas upp och startas, trots att de 

inte  är  nödvändiga  redskap  för  uppgiften,  förstärker  ytterligare  intrycket  att  det  är  pojkarnas 

gemenskap  som  är  viktigt  i  klassrumssituationen  och  inte  innehållet  i  lektionen.  De  visar  på 

homosocialitet genom att ta avstånd från det som pågår i klassens främre rum och genom att sluta  

sig inom gruppen. Det visar även på konstruktion av maskulinitet genom att verka oberörda och inte 

erkänna lärarens auktoritet om man ser till Brannons regler om maskulinitet så som de beskrivs av 

Kimmel  (2010).  Att  verka  oberörd  och  ha  makt  och  inflytande  är  ingredienser  i 

maskulinitetsskapandet (Kimmel 2010, Connell 1999). I och med att dessa pojkar inte har någon 

egentlig makt vid detta lektionstillfälle underminerar de istället lärarens och flickans mer legitima 

maktanspråk i klassrumssituationen genom att ignorera dem.

För det tredje: Peter är undantaget i detta sammanhang som faktiskt sätter igång med uppgiften 

och försöker delta på lektionen på lektionens villkor. Han blir dock avbruten av Olle som visar 

honom de nya  hörlurarna.  Om Olle  vill  hindra  honom från  att  delta  på  lektionen och därmed 

uppmanar till genusanpassning eller om han helt enkelt bara vill visa upp de nya hörlurarna är svårt  

att säga. Men att Peter så enkelt låter sig ledas bort från uppgiften och att Olle över huvud taget får 

för sig att  störa Peter  visar att  det  inte finns  något  större  fokus på uppgiften.  Åter  igen är det  

homosociala samspelet mellan pojkarna viktigare än lektionens innehåll.

För det fjärde: sättet på vilket Måns reagerar när han får en fråga ställd till sig och tvingas att inta  
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den främre regionen. Måns vänder sig bakåt och tar Peters stencil för att svara. Detta sker öppet i 

den främre regionen av klassrummet så att alla ska kunna se att han inte har ansträngt sig. Han 

kontrollerar Peters stencil och svarar sedan fel på frågan. Måns första reaktion på att få en fråga är  

alltså att vända sig om. Detta i sig självt kan ses som en protest mot skolsituationen. Han tar sedan 

Peters stencil. Peter var den enda av denna pojkgrupp som hade påbörjat uppgiften och detta kan 

vara ett sätt för Måns att kontrollera ifall Peter verkligen tog uppgiften på allvar eller inte. Detta 

behöver inte bara vara en könsövervakande kontroll av Peter utan även ett sätt för honom att se hur 

Olle och de andra i pojkgruppen har ställt sig till lektionsinnehållet. Är detta något vi som pojkar 

ska ta på allvar eller nonchalera? Detta är viktig information för Måns då han har blivit tvingad att 

framträda i den främre regionen och i egenskap av gruppmedlem (Goffmans ”team” begrepp). Han 

måste se till att företräda gruppen på ett representativt vis. Att Måns inte svarar spontant stödjer 

Connells (1999) teori om att maskulinitet uppstår i relation till andra och det är något som måste 

förhandlas  och  omförhandlas  i  situationen.  För  att  kunna  representera  gruppen  på  rätt  vis 

kontrollerar Måns först gruppens inställning till uppgiften. När han ser att gruppen inte har tagit 

uppgiften på allvar ser han till att han inte heller ger det skenet genom att han tar Peters papper för 

att svara på frågan. Han visar heller inte upp Peter som en studiemotiverad elev då han svarar fel 

trots att han har Peters stencil. Peter protesterar inte. Hela pojkgruppen stödjer sedan Måns beteende 

genom att skratta uppmuntrande åt hans framträdande i den främre regionen. Han har i Goffmans 

(2004) termer visat upp gruppen på ett sätt som de godkänner gentemot resten av klassen. Normerna 

som pojkgruppen visar är främst antipluggkultur, men det går även att läsa in normer för hur pojkar 

ska vara mot flickor för att leva upp till en maskulinitetsnorm i klassrummet. Det ställningstagande 

som dessa pojkar verkar ta gentemot flickorna är att nästan totalt ignorera dem. Det är inget direkt  

motstånd  mot  flickorna  eller  läraren  men  det  är  en  slutenhet  i  gruppen  som  fungerar  väldigt 

homosocialt då det effektivt minskar flickornas inflytande över gruppen. 

Ingen i klassrummet verkar tycka att pojkgruppens beteende är märkvärdigt eller något utöver 

det vanliga. Det som snarare får övriga elever att reagera och som kan ses som lite anmärkningsvärt  

är att flickan vänder sig till denna grupp med en fråga trots deras tydliga ovilja att delta i lektionen 

på de villkor som föreligger.  Anledningen till  att  det är  uppseendeväckande att  flickan utmanar 

pojkgruppen på detta vis är att det finns forskning som visar att män i grupp inte avkrävs samma 

ansvar  som  när  de  representerar  sig  själva  en  och  en  (Berg  2007).  Detta  leder,  enligt  Berg 

(2007:35),  till  en  situation där  det  blir  förståeligt  varför  män i  grupp:  “väljer  att  iscensätta  en 

manspraktik som de inte skulle kunna iscensätta i tu man hand-interaktionen. Det vill säga, gruppen 

ger män möjligheter att gestalta en mer ‘patriarkal’ i betydelsen icke-jämställd maskulinitet” (Berg 

2007:35).  Det  Berg hänvisar till  skulle  även kunna kopplas till  homosocialitet  och hegemonisk 
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maskulinitet.

5.4 Pojkgruppen och konstruktion av maskulinitet i relation till influenser

Fortsättningen  på  denna  lektion  i  engelska  är  även  den  av  intresse  utifrån  hur  homosocialitet 

fungerar som ett sätt att konstruera maskulinitet i klassrummet. Läraren förklarar att den fortsatte 

lektionen ska ägnas åt att komma ikapp sådana uppgifter som eleverna ligger efter med. Det rör sig 

om att besvara några filmfrågor och även en uppgift som mynnar ut i att eleverna ska beskriva 

vilken historisk epok som de skulle vilja besöka om de kunde resa i tillbaka i tiden. 

Olle och Peter sitter tillsammans och ser på ett klipp på youtube (en internetplats där användarna 

får ladda upp filmklipp) från TV4s dokumentärserie “Svensk Maffia” (Wierup 2011) där ett gäng 

ungdomar är klädda i balaklavas (en slags skidmask med tre hål - två för ögon och en för mun). 

Dessa ungdomar berättar om deras gänggemenskap och att de skulle kunna mörda för gänget och 

vikten av lojalitet mot gruppen. En av de unga männen i klippet berättar att han alltid velat vara i ett 

gäng och att han inte klarade av att ens befinna sig på skolan för att då skulle han bli “galen.” En av 

de unga männen som är klädd i balaklava proklamerar i början av klippet: “Jag sitter inne för mina 

bröder” (Wierup 2011). När den som intervjuar frågar varför den pojke som kallas Victor i klippet  

ville starta ett gäng svarar han att han tagit influenser från andra gäng och tänkt att: ”Fan, jag vill 

också bli gängledare. Eller.. ja sådär.. jag vill också kunna bestämma över någon. Ha makt över 

någon (...)” (Wierup 2011). Pojkarna ser på det här klippet och pojken som sitter längst fram i 

klassrummet, som jag fortsättningsvis kommer att kalla Magnus går bort till Olle och Peter. Magnus 

frågar vad de tittar på och Olle säger ingeting men sätter igång klippet från början igen. Magnus 

frågar på nytt vad det handlar om och frågar om det är en hiphop-video. Olle skakar på huvudet och 

pekar på skärmen. Pojkarna tittar en liten stund under tystnad. 

Efter  ett  tag  börjar  Olle  växla  mellan  youtube-klippet  och  datorspelssidan  han  öppnade  vid 

lektionsstarten. Plötsligt utbrister Olle till pojken, som jag fortsättningsvis kommer att kalla Otto 

som sitter på mittersta raden i klassrummet:

Olle - Du! Du är nolla. Du är rankad bronze.

Otto - Vad i helvete du bara ljuger! Får se.

[Otto går bort till Olles dator och tittar på skärmen]

Olle - Jävla nolla. 

Otto - Va? Men var är ni? 

Olle - Vi är här uppe.

[Pekar på skärmen]

Otto - Jag har suttit hundra timmar 
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Olle - Här står bara åttio. 

Otto - Ni har ingen aning, era jävla fittor.

Otto går bort och sätter sig på sin plats igen och Olle, Peter och Magnus skrattar åt honom. Läraren 

går bort till dessa elever men de ignorerar henne. Då påpekar läraren att Måns har en ny mössa. Det 

visar sig att denna mössa inte är en vanlig mössa utan en balaklava. Måns tar tillfället i akt, drar ner  

den för ansiktet och gör en massa miner mot Olle, Peter och Magnus som skrattar. Läraren säger till  

honom att lägga av men han fortsätter en liten stund till. Läraren har börjat notera att Olle och 

Magnus inte gör det de ska på lektionen och hon säger till dem att om de inte tänker skärpa till sig 

får de gå från lektionen. Olle säger inte emot utan tittar lugnt klart på ett annat youtube-klipp. Sedan 

packar han ihop sina saker. Magnus, Peter och Olle börja dra sig mot utgången och detta noterar  

pojken  som sitter  snett  framför  Måns,  som jag fortsättningsvis  kommer  att  kalla  Christer,  han 

packar snabbt ihop sina saker och följer efter Magnus, Peter och Olle. Läraren säger till honom att  

han inte ska gå då han har mycket kvar att göra. “Jag orkar inte” ropar han och följer med de andra  

ut. Läraren följer efter ut men kommer tillbaka utan Christer. 

Under tiden jobbar den pojke som är bänkkamrat med Måns och som fortsättningsvis kommer att  

kallas Niklas med tidsreseuppgiften. Han har bestämt sig för att han skulle vilja resa till Karl XIIs 

tid och vara med vid det ryska fälttåget. “We fought, we conquered, we fucked and we raped” läser 

han högt från datorskärmen. “Det är rätt kul att det står så i en historisk grej”, säger han till Måns 

som ger ifrån sig ett gillande ljud som svar. Niklas säger sedan högt rakt ut i luften: “I would take  

me some women”. Han läser sedan högt från stencilen med uppgiften: “What would you like to do 

during that time?” och svarar högt  “I would like to be the one who slaughtered Russia!”.  Han 

upprepar detta högt ett par gånger och börjar sedan skriva. Läraren som har uppmärksammat detta  

framträdande går bort till honom och talar så lågmält att observatören inte hör vad som sägs. Måns 

verkar dock ha uppfattat något för han utbrister mot läraren: “Är du feminist? Nu tappade jag all 

respekt  för  dig!  Är  du  det?  Är  du  det?”  Läraren  som  inte  verkar  beredd  på  denna  plötsliga 

utfrågning  svarar  inte  och  Christer  frågar  vad  en  feminist  är.  Läraren  försöker  svara  men  blir  

avbruten av Måns: “Feminist! Det är sådana som älskar kvinnor och hatar män. Ja, men seriöst!” 

Läraren försöker ge en förklaring på vad feminism är, men ingen av pojkarna lyssnar. De har slutit 

sig inom gruppen och det som sägs där tillhör den bakre regionen. Niklas deklarerar sedan högt i 

den främre regionen:

Niklas - Jag ska rösta på Sverigedemokraterna! Nej, jag ska rösta på något litet parti...

Måns - Kalle Anka-partiet?
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Niklas - Nej... Nationalistpartiet.

[Niklas slår sig för bröstet och pojkarna skrattar]

Måns - Jimmy Åkesson är faktiskt en skicklig politiker.

5.4.1 Konstruktion av maskulinitet i relation till influenser - vad kan utläsas?

I den redovisade observationen kan vi se dels hur pojkar skapar maskulinitet genom homosocialt 

beteende i relation till utomstående influenser och i relation till varandra. Samt genom att uttrycka 

antipluggkultur och försök att dominera varandra. Det kan vara så att att Olle, Peter och Magnus 

och Måns beundrar de unga männen i youtube-klippet som talade om lojalitet mellan “bröderna” 

och strävan efter att kunna få dominera andra människor. Pojkarna i klippet försöker leva upp till ett 

slags maskulinitetsideal där de ska vara hårda och orädda för konsekvenserna av deras handlingar. 

Detta kan kopplas till de regler Kimmel lyfter: För att verka manlig bör pojkar våga ta risker och 

vara inflytelserika - “Be a Big Wheel” (Kimmel 2010:31). Gänget och lojalitet verkar vara centralt i 

deras grupp. Det blir en slags extremvariant av homosocialitet och maskulinitet. Det kan även vara 

att de ser på klippet på ett mer distanserat sätt och inte tar åt sig mansbilden helt och hållet. Klippet 

på youtube är i sig själv lite tvetydigt då det låter dessa unga män tala och berätta sin synvinkel 

nästan  utan  att  redigera  ursprungsmaterialet  -  det  vill  säga  den  ursprungliga  delen  av 

dokumentärfilmen om svensk maffia. Det som verkar vara redigerat i klippet av den som har laddat 

upp det är just repliken “Jag sitter inne för mina bröder” som upprepas i början på ett sätt som 

snarare  förstärker  budskapet  än  hånar  det.  I  slutet  av  klippet  däremot  läggs  ett  hönskacklande 

ljudspår  över videoklippet  vilket förlöjligar de unga männen. Observatören visste  inte om detta 

ljudspår  förrän  klippet  undersöktes  mer  grundligt  vid  ett  senare  tillfälle  när  materialet  från 

observationerna synades.  Frågan är  om det  inte  var  pojkarnas intention att  förlöjliga  männen i 

klippet eller om de såg det som ett eftersträvansvärt maskulinitetsideal. Sättet som pojkarna tittar på 

klippet - under tystnad och utan att skratta ger klippet, åtminstone i klassrumssituationen, en viss 

tyngd. 

Utspelet med den medhavda balaklavan förvirrar också. Vid en tidigare lektion observerades att 

Måns nämnde att han skulle ta med sig en balaklava till skolan men det framgick aldrig varför eller  

vilket syfte detta skulle ha. Inte heller om det hade någon koppling till youtube-klippet och de unga 

männen som har på sig sådana där. Måns utspel blir i alla fall en succé bland de andra pojkarna som 

skrattar väldigt muntert åt hans miner och poser. Men om detta är att hylla eller förlöjliga den slags  

maskulinitet som det i sammanhanget representerar är svårt att avgöra. Kanske är det så att pojkarna 

inte själva vet hur de ska ta ställning till denna mansbild som klippet visar och genom att klä ut sig  

och pröva på rollen i en säker miljö försöker de arbeta fram en gemensam ståndpunkt gentemot den. 

Det kan helt enkelt ses som en lokal konstruktion i vardande och inte en färdig norm på, Connell 
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och Messerschmidts (2005) lokala genusnivå. Det kan även vara så att detta kan kopplas till den 

ibland motsägelsefulla normer för maskuliniteter då de, enligt Connell (1999), inte är fasta begrepp.  

Kimmel (2010) och Bird (1996) lyfter makt, konkurrens och dominans som något maskulint och 

homosocialt. Det kan skönjas i Olles påhopp på Otto. Olle trycker ner Otto genom att poängtera att 

han ligger sämre till på en rankningslista än Olle och Peter. Detta är ett sätt att visa dominans och  

överhet  mot honom. Om detta beror  på att  han just  har sett  ett  youtube-klipp där en ung man 

beskriver hur han vill kontrollera och bestämma över andra eller om det är något återkommande 

drag hos Olle är svårt att säga. Otto blir i vilket fall väldigt upprörd över påhoppet och försöker 

rädda ansiktet genom att antyda att uppgifterna på listan inte stämmer och genom att kalla dem för 

ett kvinnligt könsord. I sammanhanget fungerar dock inte detta uttryck för könsövervakning då hans 

plats  i  den maskulina hierarkin  är  lägre  än de andra pojkarnas i  denna situation.  Otto drar  sig 

tillbaka till sin plats och gör inget mer väsen av sig under lektionen. Här kan Connells (1999) teori 

om att det finns många olika maskuliniteter som existerar parallellt och som har olika status i en  

hieraki användas. Olle verkar vilja befästa en maskulinitet som är mer värd än den Otto företräder. 

Det finns även uttryck för Birds (1996) och Kimmels (2010) syn på den del av homosocialitet och 

maskulinitet som förespråkar konkurrenskraft och tävlingsinriktning som bygger upp idealen för 

den hegemoniska maskuliniteten. 

Ett annat exempel på hur maskulinitet konstrueras i klassrummet är Niklas och hans fascination 

av Karl XII och det ryska fälttåget. Hans första kommentar som att: “We fought, we conquered, we 

fucked and we raped” och att  det  är  “coolt”  att  det  står  så  i  en “historisk grej”  är  ett  sätt  att  

underbygga en maskulinitet som dominerar genom fysiskt våld och sexuell dominans. Återigen kan 

reglerna för maskulinitet kopplas in: “Be a Big Wheel” och “Give em Hell” (Kimmel 2010:31-32). 

Det sägs dessutom så högt att det kan vara riktat till klassrummets främre region. Han förstärker det  

dessutom ytterligare genom att säga att han skulle ta “some women”. Det är ett intressant ordval då 

det ger sken av att kvinnor är något som kan erövras och ha som en slags ägodel. Detta uttalande 

kan kopplas till Birds (1996) teori om hur homosocialitet fungerar som ett sätt att stödja idealen för  

den  hegemoniska  maskuliniteten  bland  annat  genom  att  sexuellt  objektifiera  kvinnor.  Den 

maskulina  normen  stärks  ytterligare  av  att  han  uttrycker  en  önskan  att  vara  “the  one  who 

slaughtered Russia”. Även om Niklas uttrycker dessa önskningar kan det inte antas att de skulle 

verkställas i direkta handlingar om Niklas fick möjlighet. Men beundran och önsketänkandet gör 

ändå att Niklas underbygger och förstärker dessa former av maskulinitet men från en passiv och, för 

honom, säker position. Han vet att det inte är möjligt att resa i tiden och delta i detta fälttåg och  

därför finns det ingen risk att han behöver stå för den bild av maskulinitet som han målar upp av en 

stark, sexuellt  aggressiv man som leder ett fälttåg till  seger.  Här visar Niklas på ett uttryck för  

40



Connells (2003) teori om delaktig maskulinitet. En pojke kan stödja idealen för den hegemoniska 

maskuliniteten men ändå inte behöver leva upp till den. Ingen i klassen reagerar på synbart på hans 

uttalande förutom bänkkamraten som ger sitt stöd genom uppskattande skrattljud och hummande. 

Annars verkar det som att detta ses som ett naturligt inslag klassrummet.

Den nedtonade reaktionen på  Niklas utspel  gör  det  anmärkningsvärt  att  notera hur  pojkarna 

reagerar på möjligheten att läraren skulle kunna vara feminist. Det visar sig för det första genom 

Måns kraftiga reaktionen: “Är du feminist!? Nu tappade jag all respekt för dig!” och sedan när han 

med förhörston frågar “Är du det? Är du det?” Det blir tydligt att Måns uppenbarligen tycker att 

feminism är en förkastlig ideologisk hållning. Detta kan skönjas dels i tonen han använder och dels 

genom att han säger att han “tappade all respekt” för henne. Läraren tar inte heller något större 

utrymme när hon försöker att förklara vad feminism är. Måns tar då fort kommandot och ger sin syn 

på feminister: sådana som hatar män och älskar kvinnor. Det är oturligt att det inte gick att uppfatta 

vad pojkarna sa till varandra under det korta mellanspel mellan detta och när pojkarna lyfter deras 

egna politiska hållningar. Uppenbarligen är dock inte lärarens förtydligande av vad feminism är 

intressant. De verkar inte vilja veta vad feminism är utan de vill bara veta ifall läraren är feminist 

eller inte. När de märker att hon inte kommer att svara på den frågan sluter de sig inom gruppen och 

sedan deklareras det att Niklas ska rösta på sverigedemokraterna eller nationalistpartiet. Detta sägs 

lite skämtsamt och tas även emot på det viset, men när Måns sedan säger att  “Jimmie Åkesson 

faktiskt är en duktig politiker” ger uttalandet att rösta på sverigedemokraterna en viss legitimitet i 

klassrumssituationen.  Det  är  inte  en  helt  främmande  tanke  för  dessa  elever  att  rösta  på 

sverigedemokraterna. Detta blir intressant om man ställer händelseförloppet i observationen sida vid 

sida: En pojke talar om att att han ska “take me some women” och lyfter med beundran hur det står 

att “We fought, we conquered, we fucked and we raped” uppstår ingen större reaktion annat än 

några gillande hummanden från bänkkamraten, men möjligheten att läraren skulle vara feminist får 

Måns  att  utbrista  att  han  förlorar  all  respekt  för  henne.  Jimmie  Åkesson  får  sedan  ett  visst 

erkännande av  Måns,  och  feminism består,  enligt  honom,  av sådana som tar  avstånd till  män. 

Sverigedemokraterna har  en främlingsfientlig  hållning som kan ses i  deras  invandringspolitiska 

handlingsprogram (2007) där det står att “en alltför stor invandring på ett allvarligt sätt har kommit 

att hota den svenska nationella identiteten och sammanhållningen i landet” samt att “invandringen 

fört  med  sig  sociala  problem  i  form  av  utanförskap,  gruppmotsättningar  och  kriminalitet” 

(Sverigedemokraterna 2007). Om man ska följa Måns resonemang så är det är mer legitimt att vara 

avståndstagande till invandrare och kvinnor än det är att vara avståndstagande till män av samma 

etnicitet. Att vara avståndstagande till invandrare kan även det fungera homosocialt, homosociala 

pojkgrupper består oftast av pojkar som har en liknande etnicitet och socioekonomiska förhållande 
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(Bird  1996:121).  Genom  att  ta  starkt  avstånd  från  feminism  markerar  Måns  sin  homosociala 

ståndpunkt. Att förkasta feminism på detta sätt kan även det ställas i förhållande till Connells (1999, 

2003) syn på hur män som grupp tar del av den patriarkala utdelningen. Genom att de själva inte 

kan känna igen sig i bilden av en man som aktivt motarbetar jämlikhet kan de förkasta feminisms 

strävan efter jämlikhet genom att se feminister som extremister.

5.5 Flickor som homosocial valuta 

I det observerade materialet framträder hur pojkarna ofta talar om flickor i nedsättande termer när 

det  kommer  till  kvinnornas  sexualitet.  Bland  eleverna  på  Lerursskolan  kunde  följande  samtal 

observeras mellan två pojkar som sitter med sina datorer uppe:

- Vem fan är Ebba på skype? Vem fan är hon?

- Hon är den långe jäveln. Skabb. Hon bara satte sig jämte en kille på bussen och bara hånglade 

med honom. Äckliga skabb.

Här ser vi hur detta korta meningsutbyte visar hur killar värderar och objektifierar en flicka utifrån 

dels hennes utseende och dels hennes sexuella beteende. Först kommer en fråga om en flicka som 

befinner sig online på Skype (ett program för internetbaserad kommunikation). Beskrivningen som 

han får till  svar är en klar markering om att hon inte är en slags flicka som är intressant ur ett  

homosocialt perspektiv. Hon beskrivs som lång och i detta sammanhang kan ordet lång läsas som 

okvinnlig. Dels då det kan ses som manligt att vara lång och stark. Det är något som är attraktivt att  

vara  som  kille  men  inte  en  egenskap  som  hyllas  som  ett  skönhetsideal  för  kvinnor.  Dels 

kongruensböjningen på adjektivet “lång” där pojken använder suffixet “-e” vilket traditionellt sett är  

ändelseformen som används för att antyda ett manligt kön. Han beskriver henne även som skabb. 

Skabb är en hudsjukdom som orsakas av en parasit och är smittsam vid hudkontakt. Han förklarar 

sedan uttalandet genom att beskriva en händelse där flickan öppet har gett uttryck för sin sexualitet. 

Just  ordvalet  skabb  är  intressant  i  sammanhanget  -  om någon har  skabb  måste  man ta  fysiskt 

avstånd från  personen för  att  riskera att  inte  bli  smittad.  Killen  kallar  henne för  detta  och ger  

därigenom även rådet till sin bänkkamrat att hålla sig borta från henne. Hon har inget homosocialt 

värde då hon inte kommer att väcka någon beundran bland andra pojkar. Fenomenet kopplar Berg 

(2007:38)  till  den traditionella uppdelningen av kvinnor  i  två kategorier  -  bra  eller  dåliga.  Bra 

kvinnor är sådana som män kan tänka sig att ha förhållande med och dåliga kvinnor är sådana som 

inte kan förvänta sig att bli behandlade med respekt (Ambjörnsson 2004). I slutändan handlar detta 

om femininitet, där flickan för att uppfattas som feminin måste uppträda på ett visst sätt (Beauvoir 
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1989:267). Om flickan inte uppträder feminint kommer hon inte att ses som speciellt attraktiv för 

pojkar. I alla fall inte som flickvänsmaterial (Berg 2007). En flickvän kan alltså fungera som en 

symbol för att få respekt från andra pojkar och Berg (2007:34-35) menar att det kan vara viktigare  

att få respekt av andra pojkar än det är att få det av flickor. 

Påståendet att respekt från andra pojkar är viktigare än respekt från flickor är en fråga som togs 

upp i enkäten kopplat till denna studie. Resultatet visar att flickor och pojkar tycker väldig lika i 

ämnet. Det är till och med så att flickor i en något högre grad än pojkar håller med eller delvis håller  

med påståendet: “Det är viktigare att få respekt av killar än av tjejer.” Men majoriteten av både 

flickorna och pojkarna tar helt eller delvis avstånd från påståendet (se diagram 3).

Att flickor och pojkar verkar var någorlunda eniga i denna fråga skulle kunna bekräfta normerna för 

hur flickor och pojkar ska uppträda är ett kunnande som finns hos båda könen. Den lilla skillnaden 

där flickor i något högre grad än pojkar anser att det är viktigare att få respekt av pojkar än av 

flickor skulle kunna visa en medvetenhet om männens generella överordning och kvinnors generella 

underordning i samhället i stort (Connell 1999). Det skulle kunna ses som en vilja att alliera sig 

med de som har mest inflytande.

Det är intressant att majoriteten av pojkarna tar avstånd från påståendet då det inte är intrycket 

som  observationerna  har  gett.  Där  till  och  med  läraren  kan  ignoreras  till  förmån  för  att  få  

kamraternas  beundran.  Det  kan  finnas  många  förklaringar  för  denna  diskrepans.  Ambjörnsson 

(2004) noterar i sin fältstudie att flickor vet vad det förväntas säga när de blir tillfrågade om hur de 
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Diagram 3: Enkätfråga: ”Ta ställning till påståendet: Det är viktigare att få respekt av killar än 
tjejer.”



ställer sig till jämställdhet och feminism. Men detta är inte riktigt förankrat i sättet de sedan beter 

sig. En liknande situation kan ha uppstått när eleverna har fått se påståendet svart på vitt i en enkät.  

De kanske tror att de förväntas svara på ett särskilt sätt och sedan censurerar sig själva. Ett annat 

alternativ är att begreppet respekt inte är helt självklart vad det innebär och eleverna kanske läser in 

en annan betydelse än vad enkäten avsåg. En tredje förklaring kan vara att observatören enbart har 

uppmärksammat  en  liten  del  av  det  som  försiggår  i  klassrummet  och  enkäten  visar  en  mer 

sanningsenlig bild av klassrummen. 

5.6 Hur flickor underbygger maskulina ideal

Flickor  i  lika  hög grad som pojkar  är med och skapar  ideal  och normer för vad som ses som 

maskulinitet. På Lerurskolan satt observatören bakom tre stycken flickor på en lektion i engelska 

med en klass som bestod av pojkar från bygg- och anläggningsprogrammet och flickor som läste till 

frisör.  Dessa flickor  diskuterade en träff  med en kille  och dennes beteende.  En av flickorna är 

väldigt intresserad av denna pojke och beskriver honom på följande vis: “Han är typ lång och biffig 

om Valle hade sett honom hade han bara: ‘WOW.’” Här beskriver flickan fysiska företecken som 

kan anses vara attraktiva hos en man som lever upp till idealen för den hegemoniska maskuliniteten. 

Hon refererar  också till  en annan pojke,  Valle,  som hade blivit  imponerad av denne långa  och 

biffiga pojke om de har träffats. Flickan visar här på en medvetenhet som kan kopplas till Connell 

(1999) om hur pojkar ser på varandra inom en hierarki av maskuliniteter. Att vara “lång och biffig” 

som kille har hög status bland andra pojkar då det närmar sig den hegemoniska maskuliniteten.

Hon beskriver vidare denna pojke med att han har ett stort självförtroende och att han ska ha sagt 

till henne att hon inte ska bli kär i honom för att han saknar förmågan att bli kär. Hon säger vidare 

att  om han säger  så  kommer  hon att  bli  kär  i  honom. De egenskaper  som flickorna  beskriver 

stämmer väl överens med de ideal som kan kopplas till reglerna för manlighet som Kimmel (2010) 

och Connell  (1999) hänvisat till:  att vara distanserad,  självsäker och fysiskt och psykiskt stark. 

Genom att flickorna ser dessa egenskaper som åtråvärda underbyggs de rådande normerna.

Enkätundersökningen  (Diagram  4)  visar  också  på  en  tendens  till  att  flickor  och  pojkar 

tillsammans  skapar  föreställningar  om  maskulinitet  och  homosocialt  beteende.  Detta  kan 

exempelvis ske när det kommer till förekomsten könskodade nedsättande ord. Enkätresultatet visar 

att flickor generellt sett använder dessa ord i något mindre utsträckning än pojkar. Förutom när det 

kommer till förekomsten av ordet ”bitch” där flickor använder det i dubbelt så stor utsträckning än 

pojkarna.
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(Diagram 4: Förekomst av könsladdade ord)

Sådana här uttryck används ofta inte i deras bokstavliga mening utan som ett sätt att markera att en 

person beter sig på ett sätt som bryter mot de rådande normerna. En flicka kan kalla en kille för bög 

för att markera att han beter sig på ett feminint vis på samma sätt som en pojke kan använda det om 

en annan pojke för att markera samma sak. Detta är exempel på könsövervakning och uppmaning 

till genusanpassning enligt Kimmel (2010)

Flickor är också med och konstruerar homosocialitet mellan pojkarna.  I enkäten (diagram 5) 

ombeds eleverna ta ställning till om påståendet: “Killar har en speciell gemenskap som inte tjejer 

förstår”, är något de tar avstånd från eller håller med om. Det visar sig att pojkar och flickor ser  

väldigt likartat på detta påstående. 
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(Diagram 5: Enkätfråga:”Hur förhåller du dig till påståendet: Killar har en speciell gemenskap 
som inte tjejer förstår.”)

Just den här överensstämmelsen som pojkar och flickor har om att det finns någon nästan mystisk 

gemenskap mellan pojkar och andra pojkar förstärks av att både pojkar och flickor till en majoritet 

håller med om påståendet. 

6. Observationer på Torneskolan

I klasserna på Torneskolan återfinns också ett  mönster som överensstämmer med den nationella 

trenden  som  visar  hur  elever  väljer  gymnasieprogram  efter  kön  (Löfström  2012). 

Samhällsprogrammet bestod till  övervägande del  av flickor,  medan Naturvetenskapsprogrammet 

hade en någorlunda jämn könsfördelning.  

I Torneskolan var dock klassrumsmiljön annorlunda från Lerurskolan. Den främsta skillnaden 

var att dessa elever var mycket mer styrda av sin lärare. Datorer fick inte tas upp i onödan och 

stolsplaceringarna var i viss mån styrda. Trots detta finns ingen stor skillnad mellan skolorna då det 

gäller svaren på enkätfrågorna, vilket föranleder slutsatsen att maskulinitet inte främst konstrueras i 

klassrummet.
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6.1 Klassrumsdiskussion

När enkäterna presenterades för klassen i samband med en svenska som andraspråkslektion med 

elever  ur  naturvetenskap-  och  samhällsprogrammet  uppstod  en  spontan  diskussion  om  vad 

betygsglappet mellan pojkar och flickor kan bero på. Denna diskussion igångsattes då en pojke, som 

jag fortsättningsvis kommer att kalla Samir, sa att betygsglappet berodde på att: “Killar har mörkare 

röster än tjejer och när de talar med varandra så hörs det bättre än när flickor gör det och detta gör 

att läraren noterar killarna mer och dömer dem.” En annan pojke föreslår att det beror på att pojkar 

är mer “laidback” (alltså att  de har en mer avslappnad syn på livet i största allmänhet) “flickor  

jobbar mer på det”. En tredje pojke säger att pojkar ägnar sig mer åt sport än flickor. Observatören 

inflikar då att det finns de som idrottar men ändå har höga betyg och gör bra ifrån sig i skolan.  

Pojken svarar då att: “Ja, men de har inget liv.”

Läraren bestämmer elevernas stolsplaceringar då de ska ha prov och hon säger åt dem att stänga 

ned sina bärbara datorer då dessa inte kommer att behövas vid provet. En av pojkarna försöker göra 

motstånd och säger att han måste ha datorn framme och locket öppet för att datorn håller på med en 

uppdatering. Läraren tar då denna dator fram till katedern: “Nu behöver du inte oroa dig för den 

längre”, säger hon till pojken som inte protesterar. Eleverna sätter igång med provet och det råder 

koncentrerad tystnad. Provet syftar till att de ska försöka identifiera motstridiga känslor i en litterär 

text.  Den litterära texten handlar om ett  problematiskt kärleksförhållande mellan två tonåringar. 

Även om eleverna har tvingats att sitta utspritt i klassrummet utan direkta bänkkamrater finns vissa 

tendenser till kontaktförsök. En av pojkarna försökte att fånga de andra pojkarnas uppmärksamhet 

genom att söka ögonkontakt och högljudda suckar, men utan framgång. 

6.1.2 Vad kan utläsas av klassrumsdiskussionen?

Den spontana klassrumsdiskussionen som uppstår, där Samir säger att han tror att betygsglappet  

beror på att  flickors röster ljudmässigt  inte hörs lika mycket i  klassrummet som pojkars,  är  en 

intressant  upplevelse.  Det  som  har  upptäckts  under  observationerna  både  på  Lerurskolan  och 

Torneskolan samt genom enkätresultaten är att flickor och pojkar ofta talar om annat än lektionens 

innehåll. Enkätsvaren (diagram 6) visar till och med på en tendens att flickor skulle tala mer om 

saker som inte är kopplade till undervisningen under lektionen än pojkar. 
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Att otillåtet prata under lektionen kan ses som ett slags undervisningsstörande beteende (Wester 

2008:32). De observationer som gjorts visar däremot att flickor och pojkar verkar hantera att tala 

om annat på lektionen på olika sätt gentemot läraren. Flickorna tystnar ofta när läraren är i deras  

närhet och kan även spontant fråga läraren om något i uppgiften trots att de har tidigare pratat om 

annat. Flickorna kan växla mellan att tala om deras uppgifter med annat under lektionens gång och 

de verkar även vara mer medvetna om tidsåtgången för olika uppgifter. Det kan styra när de ska 

börja fokusera mer på uppgiften med små utrop av typen: “Nej, nu får vi göra klart detta!” eller 

“Dags  att  jobba!”.  När  däremot  pojkarna  talar  om annat  tystnar  de  inte  när  läraren  kommer  i 

närheten.  Observationen visar också att  pojkarna inte växlar mellan uppgifterna och samtal om 

annat under lektionerna på samma sätt som flickorna. 

Konstruktionen av maskulinitet genom homosocialt beteende kan vara del av förklaringen till 

pojkarnas uppträdande. Pojkarna tystnar inte när läraren kommer trots att det skulle kunna ses som 

ett mer skolsmart sätt att uppträda. Det kan vara så att förväntningarna på eleven påverkas i negativ 

riktning  när  läraren  upptäcker  att  eleven  inte  fokuserar  på  uppgifterna  om  Rosenthaleffekten 

appliceras. Enligt Wester (2008:67) innebär skolsmarthet en kunskap om skolans uppförandenormer 

och vilka förväntningar som finns på eleverna och sedan kunna använda dessa normer för att gagna 

sig själv. Enligt Rosenthaleffekten påverkar lärarens höga förväntningar på eleven hur väl eleven 

sedan presterar (Jenner 2004). 

När pojkarna beter sig på detta vis vinner de inte lärarens gillande och löper risken att läraren 

48

(Diagram 6: Enkätfråga:”Jag talar med mina vänner om annat än lektionens innehåll)



dömer ut dem som icke studiemotiverade. Om lärarens förväntningar på en elev blir negativa visar 

Rosenthaleffekten (Jenner 2004) på att en elev kan börja göra sämre ifrån sig. Att pojkarna ändå 

väljer detta slags beteende leder till slutsatsen att det borde främja dem på något annat sätt och det 

är här det kan ske konstruktion av maskulinitet genom ett homosocialt beteende. Att tystna när en 

lärare närmar sig är ett sätt att erkänna lärarens auktoritet och respektera den. Det kan vara så att  

pojkarna inte tystnar i lika hög grad när läraren kommer närmare för att leva upp till normerna för 

maskulinitet. En pojke som vill verka manlig får inte göra något som skulle kunna ses som feminint 

(Kimmel 2010:31, Connel 1999). Om det har blivit en norm att flickor tystnar när läraren närmar 

sig kan det vara så att pojkarna upplever att de inte bör göra detta. Kimmel (2010:31-32) visar också 

att  pojkar  bör,  för  att  verka  manliga,  ta  risker  och  även  att  makt  och  status  är  ett  tecken  på 

manlighet. Att erkänna någon annans överhöghet blir därmed problematiskt om pojken så långt det 

är möjligt  vill  verka manlig inför sina vänner. Det som görs istället  är att pojkarna tar ställning 

genom att ignorera läraren och dennes auktoritet och kan tänkas vinna sina kamraters beundran och 

stöd. Pojken uppvisar  med andra ord ett  homosocialt  beteende.  Om företeelsen hårdras blir det 

viktigare att visa sig manlig och få kamraternas beundran än det är att lyckas i skolan. 

Vid en annan diskussion om betygsgapet som startades i samhällsklassen i Torneskolan sa en 

flicka  att  flickor  “fjäskar  till  sig  högre  betyg”  och  att  de  gör  det  i  högre  grad  än  pojkar. 

Observatören frågar då varför inte pojkar också försöker imitera det beteendet om det kan leda till  

högre betyg. Flickan kan inte svara på frågan och klassen tystnar. Vad flickan menar med “fjäsk” är 

något  som kan diskuteras  men i  detta  sammanhang kan det  tolkas  som just  skolsmarthet  -  att 

använda uppförandenormerna i skolan till elevens fördel.

Pojken som under svenska som andraspråkslektionen säger att pojkar är mer “laidback” och att 

“flickor jobbar mer på det” sätter fingret på en av teorierna om anledningar till betygsgapet i skolan. 

Det är teorin som handlar om att flickor lyckas bättre i skolan då de anstränger sig mer (Löfström 

2012). Att flickor anstränger sig mer i skolan än pojkar verkar även majoriteten av både pojkarna 

och flickorna vara överens om. Även om flickorna är mer tveksamma till påståendet än pojkarna 

och det är fler flickor än pojkar som tar avstånd från påståendet (se diagram 7). 
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Att pojkarna inte anstränger sig lika mycket som flickor kan förklaras med att det ses som omanligt  

att studera då att vara maskulin innebär att ta avstånd från allt som kan ses som kvinnligt och även 

vara oberoende och förlita sig på sig själv (Kimmel 2010:32). 

Pojken som lyfter pojkars större idrottsintresse som en anledning till att pojkarna inte presterar 

lika bra som flickor i skolan kanske inte sätter fingret på anledningen till betygsglappet men belyser 

ändå  en  intressant  föreställning  om  maskulinitet.  Kroppslig  styrka  är  något  som  kan  kopplas 

samman med den hegemoniska maskuliniteten och de egenskaper och ideal en man bör ha för att  

leva upp till den (Connell 1999). När observatören utmanar denna elevs föreställning svarar han att 

de som håller på med idrott och lyckas med sina studier “har inget liv.” Vad eleven menar med att  

“inte ha något liv” går att diskutera men en möjlig tolkning utifrån sammanhanget är att det visar en 

uppfattning om att studier skiljer sig från det som är livet. På detta vis konstruerar han skolan och 

studier som något mindre viktigt än andra värden i livet

7. Kapitel 5 och 6 - en översikt  

I kapitel fem och sex har olika klassrumssituationer lyfts upp och analyserats. Dels utifrån teorin 
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och dels utifrån enkätresultaten. I det första avsnittet i kapitel 5: ”Antipluggkultur och homosociala 

grupper i  praktiken”  visade Daniels  klass prov på homosocialitet  genom stolsplaceringarna och 

Daniel själv hade regelbundet framträdande i form av en diskussion i den främre regionen med 

läraren om kursböckerna. Detta väckte frågan om Daniel var medveten om hur detta framträdande 

mottogs och syftet med den.

”Maskulinitet  som  ett  flytande  begrepp  i  skolan” redogjorde  för  hur  ett  brott  mot  den 

hegemoniska  maskuliniteten  inte  behöver  eskalera  och  antydde  att  begreppet  maskulinitet  är 

flytande och beroende av situationen. Under rubriken: ”Slutenhetens makt” beskrevs hur en grupp 

pojkar slöt sig och var oemottagliga för det som skedde i klassens främre region. Detta fungerade 

genom att inte delta i lektionen på lektionens givna villkor och inte respektera det som skedde i den 

främre  regionen  som något  som angick  dem.  När  en  pojke  från  denna  grupp  ändå  tvingades 

framträda i den främre regionen gjordes det på ett sätt som markerade ett avståndstagande.

Den påföljande delen: ”Pojkgruppen och konstruktion av maskulinitet i relation till influenser” 

och  ”Konstruktion  av  maskulinitet  i  relation  till  influenser  -  vad  kan  utläsas?”  skildrade  hur 

pojkarna tog del av olika mansbilder som inte fanns representerade inom klassrummets väggar. 

Detta gjordes dels genom att titta på olika videoklipp på internet och dels genom en uppgift som 

bad eleverna att försöka sätta sig in i en historisk tid och plats. Denna lektion innehöll även ett prov  

på hur konkurrens mellan pojkarna kan uttryckas samt tydliga ställningstagande mot feminism och 

för främlingsfientlighet. 

De  två  sista  avsnitten  i  detta  kapitel  ”Flickor  som  homosocial  valuta”  och  ”Hur  flickor 

underbygger maskulina ideal” rapporterade om hur flickor kan användas av pojkar i homosociala 

syften genom att sexuellt objektifieras och delas in i olika kategorier som bedöms ha olika värden. 

Det visades även prov på hur föreställningar om maskulinitet skapas och upprätthålls genom att 

flickorna talar om egenskaper som kan kopplas till den hegemoniska maskuliniteten som åtråvärda. 

Dessutom underbygger flickor och pojkar den hegemoniska maskuliniteten genom att ägna sig åt 

könsövervakning.

I  kapitel  sex  behandlades  observationerna  från  Torneskolan.  De  klassrum  som  besöktes  i 

Torneskolan skiljer sig mycket från dem i Lerurskolan. Bland annat genom att stolsplaceringarna i  

viss mån var styrda och användningen av datorerna reglerades. Trots detta fanns inga påtagliga 

skillnader mellan skolorna då det gällde svaren på enkätundersökningen vilket föranleder slutsatsen 

att konstruktionen av maskulinitet inte huvudsakligen sker i klassrummet.

Under  rubrikerna  ”Klassrumsdiskussion”  och  ”Vad  kan  utläsas  av  klassrumsdiskussionen?” 

beskrivs en spontan diskussion som uppstod i en klass där eleverna ger sin bild av varför det finns  

ett  betygsglapp  mellan  pojkar  och  flickor.  Ur  denna  diskussion  lyfts  olika  teorier  om 
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Rosenthaleffekten, Skolsmarthet, att flickor tar skolan mer på allvar samt att pojkars idrottsintresse 

sätts i symboliskt förhållande till maskulinitet.

8. Slutsats 

Connells  (1999)  teorier  om att  maskuliniteter  skapas  genom  relationer  och  interaktion  mellan 

människor har funnit stöd i det material som samlats in i denna studie. I Lerurskolans klassrum 

konstrueras  maskulinitet  genom  en  ständig  växelverkan  mellan  pojkar  och  pojkar,  pojkar  och 

flickor,  flickor och flickor samt pojkar/flickor och lärare.  Detta kan skådas genom hur eleverna 

sitter i klassrummet, hur de reagerar på varandras uppträdande eller hur olika uttalande behandlas 

av de andra eleverna. Det verkar även som att föreställningar om genus fortfarande styr hur elever 

väljer gymnasieprogram. 

Pojkar sitter för sig och flickor för sig i klassrummen. Detta kan skilja sig något åt mellan de 

olika klasserna eller de olika skolorna, där enskilda par av pojkar och flickor satt tillsammans, men 

även i dessa klasser var det vanligare med könsuppdelade stolsplaceringar. Detta ger en antydan om 

förekomsten av homosociala kretsar och att könssegregeringen är stark i skolorna.

Det finns flertal  exempel på hur homosociala grupper av pojkar i  Lerurskolan sluter sig och 

bildar en grupp inom klassen som är svår för en utomstående att penetrera. Förutom att de rent 

fysiskt sitter tillsammans så riktar de även ofta ryggarna utåt och datorernas skärmar fungerar som 

en barrikad framåt. Även en osynlig mur upprättas där pojkarnas blickar sällan lämnar varandra 

eller datorskärmarna. Denna slutenhet fungerar väldigt homosocialt. Det blir den egna gruppens 

sociala samvaro som är viktig och inte det som sker runtomkring den. På detta sätt kan lärarens 

auktoritet och inflytande hållas på avstånd och en gruppen kan skapa sig en föreställning av makt 

och kontroll i klassrummet – vilket är ett sätt att konstruera maskulinitet inom gruppen. 

När en enskild pojke i en homosocial krets ändå tvingas att framträda i klassens främre region så 

är det viktigt att först kontrollera hur gruppen ställer sig till framträdandet och att framträdandet blir 

representativt.  Konsensus nås  genom icke-verbal  kontakt  och facit  på  framträdandet  får  pojken 

genom uppmuntrande skratt från gruppen. Om pojken istället skulle framträda på ett sätt som inte 

motsvarar normerna för maskulinitet skulle pojkarna i den homosociala kretsen förmodligen håna 

honom och utsätta honom för uppmaningar om genusanpassning (Kimmel 2010). I värsta fall skulle 

han uteslutas ur den homosociala gemenskapen (Bird 1996).

Pojkar försöker vinna varandras beundran och respekt och verkar akta sig för att bli betraktade 

som mesar. Till exempel Daniel iscensatte regelbundna bråk med läraren om kursböcker och fick 

gillande av sin homosociala grupp. Detta kan ha negativa följder för Daniels betyg och studier,  

särskilt med tanke på Rosenthaleffekten. Daniels beteende synliggjorde en diskrepans mellan hur 
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pojkar beter sig i skolan och hur de såg på betyg som en viktig faktor för att lyckas i framtiden.  

Ingen av pojkarna motsatte påståendet i enkätundersökningen att ”betyg är viktigt för att lyckas i  

framtiden”, men beteendet matchar inte svaret. 

Generellt sett visar flickors beteende i klassrummet på mer skolsmarthet än pojkarnas. De växlar 

mellan uppgifter och småprat, de är medvetna om hur läraren rör sig i klassrummet och tystnar om 

läraren närmar sig. Pojkarna gör ofta tvärtom och fortsätter tala om annat även då läraren närmar 

sig. Detta kan vara ett sätt  för pojkarna att  markera sin manlighet då det ingår i föreställningar 

maskulinitet att inneha makt och inte vara beroende av någon annan än sig själv (Kimmel 2010).

Pojkar försöker även vinna varandras beundran genom att ansluta sig till en maskulinitet som de 

inte riktigt lever upp till själva – det som Connel (1999) kallar för delaktig maskulinitet. Detta kan 

ske genom att legitimera historiska fälttåg där massakrer och våldtäkter ingår genom att tala om 

dem som ”coola”. 

En feministisk hållning förkastas högljutt utav pojkarna, utan att de ens är riktigt insatta i vad det  

är. Det kan finnas pojkar och flickor i klassen som tror på feminism och har en mer nyanserad bild  

av  ideologin  men  dessa  elever  är  och  förblir  tysta  i  klassrumssituationen.  Detta  gör  att  den 

hegemoniska maskuliniteten inte blir ifrågasätt och upprätthålls.

Flickor bidrar till uppfattningar om maskulinitet, dels genom att underbygga den hegemoniska 

maskulinitetens ideal genom att tala om dem som åtråvärda egenskaper för en pojke att besitta. Dels 

genom att, liksom pojkarna, ägna sig åt könsövervakning genom att använda nedsättande könsord 

och spydigheter (av typen fitta eller bitch) inte bara om pojkar men även om varandra. 

Flickor blir objektifierade och kan även användas som en slags symbolisk valuta inom pojkarnas 

homosociala kretsar. Det är viktigare att få respekt av andra pojkar än av flickor. Detta kommer till 

uttryck genom att de uttalar sig om flickors utseende och deras sexuella vanor. Att välja ”rätt” slags 

flickvän som ger status hos de andra pojkarna i den homosociala kretsen verkar med andra ord 

viktig. Att det är viktigare att få respekt av andra pojkar än av flickor är något som inte framkom 

lika tydligt i enkätundersökningen där en majoritet inte höll med påståendet. Detta kan betyda flera 

saker. Det kan innebära att eleverna inte håller med påståendet och ger ett mer sanningsenligt svar i 

enkäten.  Det  kan  vara  så  att  de  läst  in  en  annan  betydelse  i  ordet  respekt  än  som  avsågs. 

Observatören kan ha missat mycket av det som pågår i klassrummet. Det kan innebära att eleverna 

vänder sig mot påståendet när de ser det svart på vitt i en enkät och censurerar sig själva. 

Observationerna visar även att det verkar stämma att eleverna inte sitter inne med svaren på vad 

det  innebär att  vara helt maskulin eller helt  feminin, i  enlighet  med Connell  (1999, 2003),  och 

därför måste dessa ämnen stötas och blötas kontinuerligt. Det förklarar varför vissa saker som sker i  

klassrummet kan verka motsägelsefulla. Som att ett pojkband kan vara helt i sin ordning att spela 
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upp om ingen reagerar på innehållet. Om pojkarna inte känner sig hotade verkar de inte behöva 

överdriva sitt maskulina beteende. 

Syftet med denna studie var att studera hur maskulinitet formas i klassrummet. Lerurskolan är ett 

praktexempel  på  hur  pojkar  visar  på  en  attityd  som  kan  länkas  samman  med  begreppet 

antipluggkultur  och  flickor  är  mer  skolsmarta.  Torneskolan  däremot  visade  en  annan  bild  där 

eleverna styrdes så pass mycket av läraren i klassrummet att interaktionen mellan eleverna hölls på 

ett  minimum. Eleverna ville sluta sig samman i  homosociala grupper även i  dessa klasser men 

läraren hade på förväg bestämt platser åt vissa av eleverna. Trots detta fanns tendenser även här att  

genom blickar  och  höga  suckar  från  pojkarnas  sida  försöka  skapa  en  gemensam hållning  mot 

undervisningen, men det blommade aldrig ut på samma sätt som i Lerurskolan. Eleverna fick inte 

lyssna  på  musik  eller  ha  framme datorn  på  lektionerna  om uppgiften  för  dagen inte  avsåg  att 

använda datorerna. Eleverna kunde inte på samma sätt som eleverna på Lerurskolan bygga upp 

osynliga murar gentemot läraren eller andra elever genom sina ryggar och datorskärmar. Trots detta 

visar inte enkätsvaren på några drastiska skillnader mellan skolorna. Av detta kan slutsatsen dras att  

även om maskulinitetsskapande sker i klassrummet genom homosocialitet så sker det även på andra 

håll och klassrummet är inte avgörande för hur maskulinitet skapas och upprätthålls. Detta stämmer 

även med Connells och Messerschmidts (2005) teorier om genuskonstruktionens olika nivåer. Den 

lokala  nivån,  klassrummet,  är  enbart  en  av  flera  olika  nivåer  och  för  att  kunna  påverka  och 

potentiellt  ändra  på  normerna  för  maskulinitet  krävs  en  ändring  på  alla  nivåer  och  inte  bara  i 

gymnasieskolans klassrum.

Den flytande och föränderliga formen som Connell (1999) tillskrivit maskuliniteter och det stöd 

som ändå finns för denna teori i materialet ger ändå hopp om att dessa ideal går att ändra på. Den 

gamla devisen: “pojkar är pojkar” är inte en sanning och de idealen för hur pojkarna ska vara för att  

är inte satta i sten. 

8.1 Diskussion och vidare forskning

Det är problematiskt att analysera och diskutera maskulinitet och femininitet då diskussionen i sig 

själv förutsätter att företeelserna existerar och att det finns en skillnad dem emellan. Det är därför 

viktigt att påminna om att långt ifrån alla pojkar lever upp till, eller strävar efter att leva upp till, 

dessa föreställningar om maskulinitet (Kimmel 2010). Kimmel (2010) menar även att det är viktigt 

att komma ihåg att de faktiska skillnaderna mellan individuella män och pojkar kan skilja sig åt mer 

än mellan pojkar och flickor,  särskilt  om man betänker skillnader i  åldrar,  etnicitet  och sexuell 

läggning (Kimmel 2010:32). 

Den fara som finns i att ställa upp regler för maskulinitet på det vis som gjorts i denna studie är 
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att det gärna blir kategoriskt. Det är tyvärr så att generaliseringarna som gjorts i denna studie måste 

göras för att kunna synliggöra strömningar och för att lyfta dem för analys. Detta gör dock att den 

föränderliga och flexibla aspekten av maskuliniteteter som Connell (1999, 2003) lyfter blir svårare 

att uppfatta. Men det finns trots allt föreställningar om en sann manlighet och en sann kvinnlighet  

och även den kritiskt inställda till dessa företeelser måste på något sätt förhålla sig till dem (Connell 

1999:103). 

Som ett  förslag  för  vidare  forskning  skulle  det  vara  intressant  att  se  hur  maskulinitet  och 

femininitet påverkar elevers studieresultat då detta var ett område som inte kunde täckas i denna 

studie. Detta för att sprida mer ljus över hur betygsglappet mellan pojkar och flickor uppstår. Ett 

annat  område är hur delaktigheten i undervisningen påverkas.  Denna studie har berört  att  vissa 

pojkgrupper  tenderar att  sluta  sig och deltar  därmed inte  i  undervisningen på ett  önskvärt  sätt. 

Delaktighet är en förutsättning för ett samhälle som strävar efter en fungerande demokrati och om 

minskad delaktighet i undervisningen på grund av föreställningar om maskulinitet försämrar pojkars  

chanser att påverka samhället kan detta vara ett viktigt och intressant område att undersöka.
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