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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka alla snälla elever som ställde upp att delta i vår studie. Vi 
vill också tacka våra nära och kära för allt deras stöd och kaffebönan för dess 
stimulerande effekt.  Vi vill även ta tillfället i akt att tacka våra handledare Annika 
Strömqvist och Elisabeth Lundmark. 
 
 
 
 
Fredrik Andersson och Mathias Nässbjer 
Luleå, Januari, 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstrakt 
 
Syftet med vår studie är att beskriva elevers uppfattningar om manlighets- och 
kvinnlighetsnormer, för att ge oss ökad förståelse för pojkarnas skapande av 
könstillhörighet. Upplägget i vårt arbete var inledningsvis en litteraturstudie. Efter detta 
lämnade vi ut en enkät därefter gjorde vi observationer och avslutningsvis en analys av 
elevtext. Vi har genomfört vår studie på en F-5-skola och en F-6-skola i Luleå- och 
Sundsvalls kommun. Vår studie visar att traditionella könsnormer förekommer i 
undersökningsgruppen.  
 
Nyckelord: Pojkar, könsnormer, manlighet, könstillhörighet. 
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Inledning 
 
Som manliga förebilder på väg in i skolans kvinnodominerade värld väcktes tanken på 
hur pojkar i grundskolans tidigare år grundlägger sitt sociala skapande av en individuell 
könstillhörighet. Med individuell könstillhörighet menar vi att alla elever inte skapar 
samma könstillhörighet, utan de normer och värderingar som råder i barnets sociala 
omvärld spelar en betydande roll. Många pojkar växer upp utan manliga förebilder och 
möter manliga pedagoger, tillika förebilder, först i 10-12 års ålder.  
 
Vi är inte omedvetna om att en viktig jämlikhetsdebatt förs, och har förts under en lång 
tid i samhället. Vi har medvetet valt att inte ha fokus på jämställdhetsaspekter i vår 
undersökning utan fokuserar istället på skapandet av en manlig könstillhörighet då vi 
tycker att det är den bästa väg att gå för att stävja könsorättvisor i samhället. Kan vi 
medvetandegöra de små pojkarna om orättvisor könen mellan och vad dessa kan bero 
på så tror vi att vi har kommit en bra bit på väg för att få till stånd en förändring på lång 
sikt. I detta arbete anser vi att kunskapen om de normer som ligger bakom 
könsskapande är en viktig kunskap. Om personen utgår från sig själv så förstår han eller 
hon också lättare omkringliggande faktorer som bidrar till samhällets värderingar. Då 
kan eleverna också lättare se och få en förståelse för hur rådande könsmönster skapas 
och de effekter dessa könsmönster kan ge. 
 
Detta arbete kommer att förhoppningsvis att ge oss många viktiga erfarenheter och 
kunskaper om könssocialisering som vi kan ta med oss i vårt framtida arbete som 
pedagoger. Det står även uttryckligen i styrdokumenten att vi som pedagoger skall 
motverka traditionella könsmönster. Vår intention är att denna studie ska ge oss 
kunskaper för att arbeta mot det ovan nämnda styrdokumentsmålet. Vi hoppas även att 
andra i vår situation samt verksamma lärare kan få glädje och användning av vår studie. 
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Bakgrund 
 
Vi är som manliga lärarstudenter med inriktning mot grundskolans tidigare år på väg in i ett 
kraftigt kvinnodominerat yrke och tillika kvinnodominerade arbetsplatser. Detta har fått oss att 
fundera på kön och könstillhörighet och dess skapande och vilken roll vi som manliga förebilder 
kan få i detta skapande av könstillhörighet. Vi som genusmedvetna män har mycket att erbjuda 
eleverna i grundskolans tidigare år, då vi kan ge eleverna en mångsidig maskulin genusbild. 
Nordahl (1996) skriver om kvinnodominansen och menar att den är nästan total i de lägre 
årskurserna, siffror från 1996 visar att det då var 94,8 % av personalen inom barnomsorgen som 
var kvinnor. Berg (2000) stryker under detta och menar att kvinnodominansen kommer att bli 
ännu större i framtiden, främst gäller detta fritidspedagoger. 
 

Begrepp och förklaringar 
 
Berg (2000) beskriver den historiska bilden av kön som något dualistiskt, något satt i 
motsattförhållande till varandra. Denna bild har framförts redan av Aristoteles som indelade 
könen i en tudelad mall, en bild som har bestått in i det moderna samhället. Under 1700-talet 
underströk den medicinska forskningen hur olika kvinnor och män är till både kropp och själ. 
Men vetenskapen har aldrig kunnat slå fast några medfödda skillnader könen emellan förutom de 
uppenbara fysiska skillnaderna. Myter om kön som finns i den västerländska kulturen är 
exempelvis att män är förnuftiga, fostrande, starka, aktiva, djärva och självsäkra. Kvinnorna ses å 
andra sidan som känsliga, omsorgsfulla, svaga, passiva, försiktiga och osäkra. 
 
Forskningen kring kön och genus är full av olika begrepp, svårdefinierade ord och termer. Här 
nedan tar vi upp och förklarar vår tolkning och betydelse av de begrepp vi tar upp i vår studie. 
Kön och könstillhörighet, vad har de orden för betydelse? Frågan skulle nog få många olika svar 
beroende på var frågan faller. Connell (1996) menar att det inom naturvetenskapen fokuseras på 
det biologiska könet, gällande kroppar och beteende, intellektuell utstrålning, hormonella 
olikheter och genetiska koder. Skulle frågan falla hemma hos en samhällsvetare eller en 
humanist så skulle de antagligen prata om könsroller eller genusrelationer och om maskulinitet 
och femininet som någonting som är socialt konstruerat i ett sammanhang. En teolog skulle å 
andra sidan kunna ha ytterligare en åsikt nämligen att kön och genus är en ordning från gud, fast 
och färdig och icke att ifrågasätta. Det finns naturligtvis fler synsätt på kön och genus men vi har 
valt att visa dessa sätt att se på kön och genus för att visa på bredden av åsikter och uppfattningar 
inom detta komplicerade område. Davies (2003) beskriver kön som en social konstruktion, vi 
kommer vidare i vår studie använda ordet kön som benämning på det biologiska ”genitala” könet 
och könstillhörighet för det socialt konstruerade könet, detta i enlighet med Davies studier. I vår 
studie kommer vi att behandla könstillhörighet som något som skapas av individen själv, i en 
samverkan och interaktion med den sociala omgivningen. Bjerrum, Nielsen & Rudberg (1991) 
beskriver i en studie detta skapande av könstillhörighet som en social konstruktion. 
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Barnet känner inte sitt eget kön när det kommer till världen, och under 
loppet av det första levnadsåret upplever det heller inte kön som någon 
intressant fråga. Identitet – som också omfattar upplevelsen av att var 
antingen flicka eller pojke – bildas gradvis i samspel med de människor 
som omger barnet. Även om barnet ännu inte har någon förkärlek för vare 
sig rosa eller ljusblått, reagerar omgivningen på dess kön och tolkar dess 
beteende och sinnesstämningar inom ramen: flicka eller pojke. Biologiskt 
kön blir efter hand socialt kön (Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1991 sid. 28). 

   
Den nuvarande forskningen är i stort enig om att könstillhörighet är en social 
konstruktion som sker i samverkan med individens omgivning. Hur sker då denna 
socialisering? Det finns två modeller för hur denna socialisering går till, de liknar 
varandra men med vissa särdrag modellerna mellan. Frosh, Phoenix & Pattman (2002), 
Nilsson (1998) och Jalmert (1984) har alla beskrivit detta i sina studier. Den första kallar 
vi, i enlighet med tidigare nämnda författare, socialkonstruktivism som innebär att 
könstillhörighet skapas i en interaktion mellan individen och dess omgivning. I den 
socialkonstruktivistiska modellen ses individens könstillhörighet som en social 
konstruktion vilket leder till en någorlunda enhetlig slutprodukt. Den andra modellen som 
kallas för den postkonstruktivistiska modellen delar den socialkonstruktivistiska 
modellens grundtanke att könstillhörighet konstrueras i en samverkan mellan individen 
och omgivningen. Skillnaden är den att i den postkonstruktivistiska modellen ses 
individen som en aktiv skapare av sin egen könstillhörighet och att slutprodukten inte är 
lika enhetlig som i den social konstruktivistiska modellens resonemang. Detta 
resonemang belyser att individen kan ta till sig många olika både maskulina och feminina 
positioner. Davies (2003), Connell (1995) och Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1991) 
skriver att det i samma individ kan finnas, i omgivningens sätt att se, både maskulina och 
feminina egenskaper. Bjerrum-Nielsen & Rudberg menar vidare att det är intressant och 
viktigt att ha i åtanke att även om individen själv är en aktiv aktör i sitt skapande av 
könstillhörighet, så sker inte detta skapande alltid på rationella grunder. Individen är 
samtidigt som han eller hon skapar sin könstillhörighet också under påverkan av de 
många gånger subtila normer av könsegenskaper som existerar i individens omgivning 
vilket även Davies (2003) konstaterat i sina studier. Även Gannerud (2001) belyser dessa 
subtila könsnormer när hon skriver om ”hegemonisk maskulinitet”. 

 
I dag har tidigare traditionella patriarkaliska mönster till stor del 
försvunnit och i stället talar man om en ”hegemonisk maskulinitet”. Detta 
uttryck syftar på att en viss typ av maskulinitet förknippas med normer som 
i många sammanhang är kulturellt dominanta och har stor betydelse för 
vad som förknippas med makt, status och inflytande (Gannerud, 2001 sid. 
14). 

   
Frosh, Phoenix & Pattman (2002) menar att dessa mönster av en rådande könsnorm i 
samhället finns både vad gäller manliga och kvinnliga egenskaper som tillskrivs kön och 
könstillhörighet.    
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Om könstillhörighet i styrdokumenten 
 
Vad är det första som nyblivna föräldrar använder sig av när de ska identifiera sitt 
nyfödda barn? Jo, vilket kön barnet har. Davies (2003) och Berg (2000) skriver att vi ofta 
använder oss av Aristoteles dualistiska tankar om att könen är varandras motpoler där 
pojkegenskaper möts av motsatta flickegenskaper. Men är detta verkligen rätt sätt att se 
på saken? Enligt Davies (2003) bör vi se på delningen av manligt och kvinnligt som 
begreppsmässiga förklaringar på fenomen, som berör skapandet av könstillhörighet vilka 
är svåra att förklara, därför tar vi lätt till dessa begrepp. Vi människor är inte bipolära 
med en sida av befolkningen som är män med vissa givna egenskaper, och en annan 
halva som är kvinnor med andra givna egenskaper. Det finns manliga och kvinnliga 
egenskaper i oss alla oberoende av biologiskt kön. Detta är även något som Frosh, 
Phoenix & Pattman (2002) styrker i sina studier. 
 
Hur har skolan och samhället sett på dessa frågor genom tiden? Frågorna om kön och 
könstillhörighet har i ett historiskt perspektiv stärkts i läroplanerna. I 1962 års läroplan 
för grundskolan (Skolöverstyrelsen, 1962) börjar tankarna kring dessa frågor att synas i 
styrdokumenten där det står att skolan ska verka för att utveckla sådana egenskaper hos 
eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan 
och likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper. I 1969 års läroplan för 
grundskolan (Skolöverstyrelsen, 1972) har ytterligare betonats vikten av dessa frågor. 
Myndigheterna betonade vikten av att eleverna orienteras och tränas i att ifrågasätta och 
debattera då rådande könsroller. 

 
I 1980 års läroplan för grundskolan (Skolöverstyrelsen, 1988) har dessa frågor fått en 
ännu tydligare framtoning och nämns tidigare i styrdokumentet. Köns- och 
genusfrågorna som tas upp i de tidigare styrdokumenten har i en jämförelse med vårt 
nuvarande styrdokument (Lpo94) mer ett fokus på jämställdhet mellan könen. Lpo 94 
har naturligtvis också jämställdhet mellan könen i sin text men också den dimension 
som vi är intresserad av i vår studie, att alla oavsett kön har rätt och ska ha möjlighet att 
utvecklas som individ utan att hindras av rådande könsnormer. 

   
 […]Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och 
de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar 
för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för 
eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av 
könstillhörighet (Utbildningsdepartementet, 1998 sid.6). 

 
Även förskolans läroplan tar upp frågan om skapandet av könstillhörighet och vikten av 
att motverka traditionella könsmönster. Följande citat från Lpfö 98 visar tydligt att även 
förskolan av samhället fått ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster. 
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Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar 
som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om 
vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma 
möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Utbildningsdepartementet, 
1998 sid.2). 

 
 
Detta visar tydligt hur samhällets medvetenhet och kunskap inom köns och genus 
frågor har ökats och nyanserats. 
 

Könsnormers betydelse i skapandet av könstillhörighet 
 
Naturligtvis finns det biologiska skillnader mellan könen men vi kommer i vår studie 
att hålla oss inom den del av könstillhörighetsskapandet som skapas av individen själv i 
interaktion med det omgivande samhället. Det är denna process vi i enlighet med 
Nordberg (2005) och Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1991) kallar könssocialisering. 
Nedan ger vi fem exempel på agenter som enligt Connell (1996) och Liljeström (1968) 
för ut normer som existerar i samhället vilka sätter gränser och möjligheter för 
skapande av könstillhörighet. Exempel på agenter kan vara trossamfund, skola och 
populärkultur. Det vill säga de bilder pojkar och flickor får av vad som är maskulint 
och feminint är beroende av vissa faktorer. Vi ger här nedan fem exempel på sådana 
faktorer baserade på Connells och Liljeströms resonemang.  
 

1. Familjekonstellationer 
Utformningen på familjen. Exempelvis: Kärnfamilj eller ensamstående förälder.  
 
2. Medias påverkan 
Rådande utbud av film, musik, tidningar, reklam osv.  
 
3. Miljöpåverkan 
Närområdet och de normer som råder där barnet lever.  
 
4. Tillgången på manliga förebilder 
Hur många manliga förebilder som barnet möter och hur dessa är som förebilder. 
 
5. Distansering från det motsatta könet 
När pojken väl har identifierat sig som man så skapar pojken sin könsidentitet i stort 
sett i ett motsatsförhållande till det han uppfattar som kvinnligt. 

 
 
Detta är fem av många faktorer som bidrar till bilden av den manlighet som pojken ser. 
Utifrån denna bild skapar han sin egen manlighet vilket Frosh, Phoenix & Pattman 
(2002) och Jalmert (1984) beskriver i sina studier.  Även Nilsson (1998) beskriver kön 
som en social konstruktion. 



  6  

 
Att forma sig själv till någon, att bli en människa i relation till andra 
människor innebär att vara involverad i ett livslångt skapande och 
återskapande. Individens upplevelse av sig själv, liksom individens känsla 
av hur hon eller han uppfattas av andra, uppstår i en dialog med andra 
människor. Dessa kommunikativa möten mellan människor äger rum i en 
mängd skilda sociala fält och i relation och till olika samhälleliga 
institutioner (Nilsson, 1998 sid.152). 
 

Med detta avsnitt vill vi visa på det ansvar vi alla i skolan har för att ge barnen 
mångsidiga och fördomsfria intryck att bilda sin könsidentitet utifrån, samt att kön till 
stor del är en social konstruktion beroende av de normer av kön som barnen möter i 
samhället. 
 

Exempel på könsnormer 
 
Könsnormer har existerat så länge människan har funnits. Nedan följer ett axplock som 
Hirdman (2001) har gjort av citat som visar på synen av könsnormer ur ett historiskt 
perspektiv. 
 

Känner du någon mänsklig verksamhet, där ej det manliga släktet har alla 
dessa egenskaper i högre grad än det kvinnliga? 
Platon 427-347 F.kr […] 

 
 Då lät herren Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade  

somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.  
Och herren gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och 
förde henne fram till mannen. Då sade mannen: Ja, denna är nu ben av mitt 
ben och kött av mitt kött. Hon ska heta maninna, ty av man är hon tagen.  
Bibeln, första Mosebok 2:15 […] 

 
Kvinnan förklarar ändligheten, mannen jagar efter oändligheten. Så måste 
det vara, och var och en har sin smärta; ty kvinnan föder barn med smärta, 
men mannen undfår sina idéer med smärta. 

 Søren Kierkegaard 1813-1855 […] 
 

Kabeln som förbinder de båda hjärnhalvorna med varandra, Corpus 
callosum, är relativt sett tjockare hos kvinnor än hos män. Kvinnor har 
tillgång till bredbandsteknik, skulle man kunna säga, som tillåter livligare 
trafik mellan halvorna. 

 Annica Dahlström, DN 7/10 1999 (Hirdman, 2001 sid.19-23). 
 
Dessa citat visar enligt Hirdman (2001) på de dualistiska tankarna om könsegenskaper 
och att de lever kvar än i våra dagar där manlighet exempelvis står för förnuft och 
normen samtidigt som kvinnan ses som undantaget och källan till liv. 
 
Nordahl (1996) belyser pojkars tillvaro i den kvinnodominerade barnomsorgen. Där 
skriver han om påståenden som den pedagogiska personalen på förskolorna framförde 
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om pojkar och flickor. Dessa påståenden är fulla av egenskaper som tillskrivs pojkars 
respektive flickors könstillhörighet.  
 
Pojkar 

1. Pojkar är fysiskt aktiva. 
2. Pojkar slåss. 
3. Pojkar har offentliga konflikter. 
4. Pojkar accepterar auktoriteter. 
5. Pojkar avbryter och pratar utan att räcka upp handen. 
6. Pojkar är roliga och dramatiska när dom berättar. 
7. Pojkar konkurrerar. 
8. Pojkar hatar att vänta på sin tur. 
9. Pojkar bryr sig inte om vad personalen tycker om dem. 
10.  Pojkar fjäskar inte för personalen. 
11.  Pojkar har ingen personlig infallsvinkel till det de gör. 
12.  Pojkar sysselsätter sig helst med yttre saker. 
13.  Pojkar tar inte saker och ting så personligt […]. 

 
Flickor 

1. Flickor är lugna och tysta. 
2. Flickor gör vad man ber dem om. 
3. Flickor följer de regler som finns på institutionen. 
4. Flickor talar ofta med låg röst. 
5. Flickor berättar med en personlig och känslomässig vinkling. 
6. Flickor är inte roliga och dramatiska när de berättar. 
7. Flickor har svårt att berätta när de kommer till saken. 
8. Flickor älskar ämnen av personlig och känslomässig karaktär. 
9. Flickor försöker få ett känslomässigt förhållande till personalen. 
10.  Flickor behöver personalens gillande. 
11.  Flickor anstränger sig för att leva upp till personalens förväntningar. 
12.  Flickor har privata och osynliga konflikter. 
13.  Flickor tar gärna allting personligt (Nordahl, 1996 sid. 71-72). 

 
Även dessa moderna påståenden präglas av ett dualistiskt synsätt där ett påstående om 
pojkarnas sätt att vara möts av ett motsatt påstående om flickor (Nordberg, 2005). 
I en jämförelse mellan Nordahls studie som berör förskolan och de exempel vi ger 
nedan från Frosh, Phoenix & Pattman (2002) och Nilsson (1998) vilkas studier är 
utförda med barn i tonåren, så framträder gemensamma mönster. Flickor anses enligt 
studierna söka personliga relationer, söka intimitet, och en större vilja att anpassa sig 
efter omgivningen än pojkarna. Bilden av pojkarna i studierna är att de är mer 
individuella, konkurrensinriktade, fysiskt aktiva och utåtagerande.  

Pojkars syn på pojkar 
 
I en studie av Nilsson (1998) framgår att de egenskaper som pojkar värdesätter hos 
varandra handlar främst om egenskaper som berör hur en bra kompis är: Han ska vara 
juste, ärlig, trevlig, pålitlig och en som alltid ställer upp för sina vänner. 
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Pojkars syn på flickor 
 
Frosh, Phoenix & Pattman (2002) har i en studie bland barn i Storbritannien funnit att 
pojkar uppfattar att flickor inte är intresserade och inte heller kunniga i sport. De är 
istället överdrivet intresserade av sitt utseende. Flickor ses av pojkar som humorlösa, 
tråkiga och mogna. De anser också att de fjäskar och ställer in sig hos läraren. Nilsson 
(1998) ger följande bild av hur pojkar vill att en flicka ska vara. De ska vara söta, roliga 
visa ömhet och vara intresserade av relationer. Vidare skriver han att pojkar inte vill att 
flickor ska vara kaxiga, snobbiga eller uppkäftiga. Flickor ges ofta en passiv och 
underdånig beskrivning av pojkarna. 
 

Flickors syn på pojkar 
 
När det gäller flickors syn på pojkar visar Frosh, Phoenix & Pattmans (2002) studie att 
flickorna tycker att pojkarna är ”äckliga” i uppförandet och att de inte kan stå emot 
grupptryck lika bra som flickorna. Vidare anser flickorna att pojkarna är besatta av 
sport och att flickorna själva är mera mogna jämfört med pojkarna. Vad uppskattar 
flickor hos pojkar? Enligt Nilsson (1998) ska de vara snälla rara och gulliga, generösa, 
omtänksamma och kunna visa sina känslor. Flickorna vill känna att pojkarna bryr sig 
om dem och att de kan lita på dem. Flickor vill även att pojkar ska utstråla trygghet och 
stabilitet, vara mogna och inte flamsiga och barnsliga. Pojkarna anses av flickorna vara 
busiga och mer utåtagerande än vad flickorna uppfattar sig själva att vara.  

 

Flickors syn på flickor 
 
I Nilssons (1998) undersökning betonar flickorna också kompisaspekter när de 
namnger egenskaper som de uppskattar hos andra flickor. Det är viktigt att stötta 
varandra och att vara en bra kompis och visa respekt, bli glad för någon annans skull.  
Att kunna lita på varandra och hålla en hemlighet ses som väldigt viktiga egenskaper. 

 
 
 

Sport som könsnorm  
 
Enligt Nilsson (1998) och Frosh, Phoenix & Pattman (2002) är utövande av sport en 
betydande faktor för könsocialisering, allra helst pojkar använder sporten för att 
särskilja det manliga ifrån det kvinnliga, där de ser det som en typiskt manlig egenskap 
att vara framgångsrik inom idrott. Frosh, Phoenix & Pattman (2002) menar att detta ger 
effekten att pojkar gärna ”skyddar” sina sporter från kvinnlig påverkan och insyn, det 
vill säga att de ser och uppfattar sin ishockey som något bara killar ska syssla med och 
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den sport som flickor sysslar med ses som ett meningslöst icke görande. Allt detta gör 
sportutövande till en könsnorm hos pojkar  

 

Klasstillhörighetens betydelse för könsidentifiering 
 
Många studier, exempelvis Mac an Ghaill, (1994); Haywood & Mac an Ghaill (2003) 
och Frosh, Phoenix & Pattman, (2002) visar att vilken samhällsklass personen tillhör 
påverkar hur pojken skapar sin manlighet. Manlighetsnormen skiljer sig mellan de olika 
samhällsklasserna vilket ger utslag i pojkens könsidentifiering. Som en följd av 
resonemanget ovan väljer ibland pojkar, speciellt från arbetarklassen, att distansera sig 
från akademiska studier då de uppfattas som ett typiskt kvinnligt könsideal att bedriva 
akademiska studier.  
 

Middle-class boys (and those they refer to as upper-class) were more likely 
to value leadership, sociability and intelligence as characteristics that 
defined masculinity and virility. Working-class boys, on the other hand, were 
more likely to suggest that masculinity was about being able to demonstrate 
strength, attract girls and look ‘cool’ (Frosh, Phoenix & Pattman, 2002 
sid.90). 

 
Citatet ovan visar på fenomenet att pojkar från arbetarklassen delvis har en annan syn 
på manlighet än vad pojkar från medel- och överklassen har. Detta fenomen är något 
som även Öhrn (1990) har sett i sin svenska studie där hon undersökte högstadieelevers 
lärarkontakter. Öhrn har i sin studie kommit fram till att pojkar med högutbildade 
mödrar har ett mer kvinnligt orienterat beteendemönster, medan pojkar med 
lågutbildade mödrar uppvisar ett mer manligt beteendemönster. Öhrn benämner det i 
sin studie som den ”manliga orienteringen inom arbetarklassen”.   
 

Medias påverkan 
 
Enligt Fredriksson & Wahlström, (1997) översköljs unga idag av information från flera 
olika medier såsom Internet, TV, Filmer, Spel, Radio och tidningar, för att nämna 
några. Medias bild av samhället och könsroller projiceras på de unga vilka ger dem 
förväntningar på hur man ska vara som man eller kvinna. De ovanstående författarna 
tar upp detta resonemang i sin forskning. 
  

I filmer har mycket stereotyper och schabloner om folk och folkgrupper 
befästs. Det kan vara värdefullt att arbeta med detta område och försöka 
få eleverna att se mer kritiskt på den bild som ges av olika folk i filmer 
(Fredriksson & Wahlström, 1997 sid. 238).  

 
Nilsson (1998) tar upp medias roll i ungdomars liv där han i sin enkätstudie beskriver 
ungdomars fritidssysselsättningar och de effekter dessa får i ungdomarnas liv. Nilsson 
visar i sin studie på betydelsen media har på ungdomarnas liv, detta är ett mönster som 
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går över könsgränserna med vissa detaljskillnader. Exempelvis spelar pojkar mer 
dataspel i en jämförelse med flickorna i undersökningen. Ofta är detta intresse större än 
bland flickorna. Detta får sitt uttryck i att spelen oftare speglar en manlig könsstereotyp 
bild där mannen är normen och hjälten i spelets historia och där det sällan är en 
kvinnlig huvudrollsinnehavare. Ett aktivt, på ett tidigt stadium, fortlöpande arbete med 
samtal kring medias och samhällets könsrollsuppfattningar kan bidra till ett 
medvetandegörande kring könsnormer hos unga enligt Nordahl (1996).  
 

En bild av hur könstillhörighet skapas 

 

0-2 år 
 
Einarsson (1984) menar att förväntningar som föräldrarna har på barnets kön redan 
under graviditeten kan spegla av sig på föräldrarnas förhållningssätt till det kommande 
barnet, den första frågan nyblivna föräldrar får är ofta; vad blev det? En pojke eller en 
flicka? Dessa förväntningar medför att de blivande föräldrarna bemöter barnet på ett 
könsspecifikt sätt, sparkar t.ex. barnet i magen förväntas en pojke som ska bli 
fotbollsspelare. Enligt Jalmert (1984) fortsätter sedan könssocialiseringen under BB-
vistelsen där könsidentiteten fortsätter att formas till något som ska komma att bli 
barnets egen könsidentitet. Sättet vuxna förhåller sig till barnet påverkar barnets 
skapande av en egen könsidentitet. Pojkar tilltalas på ett annorlunda sätt än flickor 
redan under de första dagarna. Språket som vuxna använder då de tilltalar unga pojkar 
är exempelvis mer av uppmanande art och i ett lägre röstläge jämfört med talet till 
flickor som är mjukare och mindre uppmanande. Sättet vuxna interagerar med barn är 
enligt Jalmert (1980) en konstruktion av det omgivande samhället och dess 
förväntningar och krav på manlighet respektive kvinnlighet. Detta medför att 
könsidentitet är en social konstruktion. Jalmert menar vidare att de två första åren är de 
mest betydande för barns liv, identiteten och normer skapas och förankras i barnet. 
Dessa grundlagda normer och värderingar är sedan svåra att bryta och ofta väldigt 
stereotypa. 
 

 

 

2-5 år 
 
Enligt Jalmert (1984) förstärker barn i förskoleåldern sedan dessa redan grundlagda 
normer och mönster och gör dem allt starkare och markerade, något som även fortsätter 
upp i barnets ålder. Citatet nedan stärker att de redan tidigt grundlagda normerna blir 
avgörande i könsidentitetsskapandet även då barnet kommer upp i tonåren. 
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Det verkar nästan vara lagbundet att många unga i början av sin pubertet 
håller fast vid och gestaltar de ”roller” som är knutna till deras kön på ett 
mycket stereotypt sätt. Denna gestaltning är i hög grad socialt och 
kulturellt betingat (Utbildningsdepartementet, 1994 sid.12).  
 

Graaf (1991) hävdar att barnets kön påverkar hur barnet uppfostras av föräldrarna, fäder 
tenderar att vara mera stereotypa i sin föräldraroll jämfört med mödrar. Modern är den 
främsta källan till barnet basala behov under dess första levnadsår. Barnet står i 
beroendeställning till modern då det behöver mat, värme, kärlek osv. för att överleva. 
Frosh, Phoenix & Pattman (2002) och Jalmert (1984) menar att när barnet inte längre är 
i samma behov att få detta just från modern inleds separationsfasen och skapandet av en 
egen identitet, i pojkars fall manligheten. Denna fördjupas och särskiljs från 
kvinnligheten. Detta medför att pojken förstärker det han uppfattar som manliga 
aspekter av sin könstillhörighet. Konkurrens, prestationsinriktade och autonoma 
moment är enligt Jalmert (1984) tydliga exempel på manliga könsidentitetsstärkande 
faktorer. 
 

Skolåldern 
 
När barnen har kommit upp i skolåldern tar skolans påverkan vid i denna 
könsocialiseringsprocess som redan har pågått sedan barnets skapelse. För det enskilda 
barnet har könstilhörigheten enligt Wernersson (1977) betydelse för hur barnet blir 
bemött av skolan. Wernersson (1977) skriver i sina rapporter om skolan som en arena 
för könsdifferentiering och på det olika sätt pojkar och flickor blir bemötta på i skolan. 
En pojke ges ofta utrymme att ”sväva ut” agera utåt, ta plats och att vara självständig 
samtidigt som lärare ofta kräver det precis motsatta av flickorna. Hennes forskning 
visar att pojkar får mer av pedagogens tid i klassrumssituationer, där pojkar i större 
utsträckning ses som individer och ges resonerande och diskuterande uppgifter 
samtidigt som flickor får mera reproducerande uppgifter av ifyllnadskaraktär. Flickor 
söker närmare relationer och intimitet medan pojkar letar mer efter makt och dominans. 
Stensmo (1997) och Gannerud (2001) menar att pojkar oftare ställer högre krav på 
pedagogen och har även en större grad av interaktion med pedagogen. Pojkarna blir 
även bemötta på ett mer jämlikt plan i förhållande till flickornas bemötande från 
pedagogen. Wernersson (1988) har i sin forskning kommit fram till att pojkars 
misslyckande i skolan beskrivs, oftare än flickors, som brist på ansträngning. Lärare 
anpassar ofta undervisningen så att den ska passa de utåtagerande pojkarna på 
flickornas bekostnad. Allt detta ger pojkarna och flickorna normer för manligt och 
kvinnligt som de använder i sitt skapande av könsidentitet. Pojkars kan enligt 
Wernersson (1995) ha en övergripande image som det kön som har mest prestige. Med 
vilket menas att det är pojkarna som i framtiden kommer att inneha de beslutsfattande 
positionerna i samhället kan ge pojkar en fördel i undervisningssituationer i en 
jämförelse med flickors. Mac an Ghaill (1994) och Frosh, Pheonix & Pattman (2002) 
kommer i sina studier fram till att det är av vikt för pojkar att distansera sig från det 
som uppfattas som kvinnligt för att upprätthålla sitt sociala försprång. En effekt av detta 
är att pojkar i vissa fall distanserar sig från akademiska studier då det uppfattas som 
typiskt kvinnligt att studera. Det här medför att vissa pojkar som av olika skäl vill satsa 
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på sina studier tar som strategi att busa lite lagom för att sen kunna studera utan att ses 
som omanliga. Frosh, Phoenix & Pattman (2002) beskriver en intressant iakttagelse 
som Buchanan & McCoy gjorde i en undersökning av 1400 pojkar: Det är de pojkar 
med sämst självkänsla och självförtroende som känner sig mest hotade av jämlikhet 
mellan könen. McCoy skriver vidare att det är även de pojkar som är troligast att 
definiera sig själva som riktiga machomän. Detta ger i sin förlängning att pojkarna, när 
de möter det hot som de upplever, strävar efter att behålla sitt maktövertag över det 
andra könet. 
 

Vikten av pedagogers kunskaper i frågorna 
 
Vilken väg ska skolan gå för att motverka de traditionella könsmönsterna som vi enligt 
läroplanen är ålagda att motverka? Enligt Davies (2003) är en väg att tidigt göra 
eleverna medvetna om skillnaden mellan biologiskt kön och den sociala konstruktionen 
av kön. En annan angreppsvinkel på utmaningen som Nordahl (1996) presenterar är att 
se till att den pedagogiska personalen blir könstillhörighetsmedveten i sitt dagliga 
arbete, att personalen är införstådd i hur könstillhörighet skapas och vilka effekter det 
kan få på eleverna. 
 

De som inte är intresserade av detta borde inte arbeta med barn eftersom de 
skadar de barn som de är tillsammans med varje dag. Därför är det all 
personals professionella plikt att vara medveten om könsdimensionen i sin 
pedagogik så att de kan låta pojkar och flickor vara som de är – som kön. 
Utöver de individuella personligheter de också är (Nordahl, 1996 sid.94).  

 
En tredje väg att gå är enligt Nordahl (1996) och Nordberg (2005) att anställa mera 
mogna och maskulint medvetna män i grundskolans tidigare år. Det är enligt Nordahl 
(1996) av vikt att männen är trygga i sin manlighet och inte reproducerar stereotypa 
könsmönster utan ger en mångfacetterad bild av manlighet. Det är exempelvis viktigt 
att den manlige pedagogen visar en vårdande och omhändertagande manlighet. Nordahl 
(1996) anser vidare att det är av vikt i arbetet med att motverka traditionella 
könsmönster att manliga pedagoger inte överger sin maskulinitet för den i skolvärlden 
ofta rådande feminina dominansen. Det är enligt Nordahl (1996) samtidigt viktigt att 
männen vågar bejaka pojkarnas manlighet och låta den utvecklas för att hjälpa pojkarna 
att skapa en egen mångfacetterad manlighet med både maskulina och feminina drag.  
 

Syfte 
 
Syftet med vår studie är att beskriva elevers uppfattningar om manlighets- och 
kvinnlighetsnormer, för att ge oss ökad förståelse för pojkarnas skapande av 
könstillhörighet. 
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Metod 
 
I detta avsnitt beskriver och motiverar vi vilka metoder som vi har använt oss av i vår 
datainsamling. Vi har använt oss av både kvalitativ och kvantitativ metod i vår studie, 
bestående av tre delar: Enkät, observationer och elevtext. Vid analysen av studiens data 
har vi använt ett kvalitativt förfaringssätt metod vilket gör att studien till största del är 
kvalitativ. Nedan beskriver vi detta mer ingående. 
 

Urval 
 
Undersökningsgrupperna i Luleå kommun och Sundsvalls kommun fanns på två låg- 
och mellanstadieskolor, den ena F-5 och den andra F-6. Undersökningsgruppens storlek 
var vid observationstillfällena i Luleå tio pojkar, alla i årskurs tre. I Sundsvall var 
storleken på gruppen sex pojkar, alla i årskurs fem. De skolor vi utförde vår studie i var 
även de skolor där vi genomförde vår slut-VFU.  
 
Enkätstudien genomfördes i samma undersökningsgrupper som vid 
observationstillfällena med skillnaden att i Luleå genomfördes enkäten i ytterligare en 
undersökningsgrupp. Denna grupp av elever bestod av en klass år fem, 19 elever, varav 
11 var flickor och 8 var pojkar. I Sundsvall genomfördes enkäten med 21 elever i 
årskurs 5 där könsfördelningen var 12 flickor och 9 pojkar. Även flickorna deltog i 
enkäten, detta för att könsidentitet i regel skapas i ett motsatsförhållande könen mellan. 
Av den anledningen är också flickornas åsikter om könsnormer viktiga för vår studie. 
Vi fick en mycket hög svarsfrekvens på enkäten till stor del beroende på att vi var 
närvarande vid både utlämnandet och ifyllandet av enkäten. Endast nio enkäter utav 
totalt 59 blev inte fullständigt besvarade utan strukna ur studien. Svarsfrekvensen var 
85%. De nio strukna enkäterna kom främst från undersökningsgruppens yngsta 
personer vilka hade svårt att besvara enkäten. 
 
Undersökningsgruppens storlek var vid observationstillfället ”fyrhörnsövning” i Luleå 
tio pojkar, alla i årskurs tre och i Sundsvall var storleken på gruppen sex stycken 
pojkar, alla i årskurs fem. Vid observationstillfället ”dillemmasagor” var 
undersökningsgruppen de 6 eleverna i årskurs 5 i Sundsvall samt 10 pojkar och 12 
flickor i årskurs 3 i Luleå. 
 
Elevtextmomentet genomfördes med 23 elever, 12 flickor och 11 pojkar, i den del av 
undersökningsgruppen som fanns i Sundsvall. Alla i klassen medverkade både flickor 
och pojkar. Anledningen till att samtliga elever utförde detta moment var delvis för att 
eleverna önskade det men även att vi insåg vikten att få med flickornas svar i den här 
delen. Allt för att få en bredare bild och kunna jämföra pojkarnas och flickornas 
uppfattningar om könsnormer. Den del av undersökningsgruppen som befann sig i 
Luleå medverkade inte i detta moment. Tidsbrist var anledningen till detta bortfall. 
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Datainsamlingsmetoder 
 
Enligt Kvale (1997) är litteraturstudier ett bra sätt att få en ökad förförståelse om ett 
ämnesområde där man har bristande förkunskaper. Genom denna litteraturstudie kom vi 
i kontakt med många olika forskares sätt att se på kön och könstillhörighetsskapande. 
Allt detta sammantaget bidrog till att öka vår förförståelse om nämnda ämnesområde. 
Vi var i vår studie intresserade av att få en uppfattning om elevernas bild av manliga- 
och kvinnliga egenskaper, vilket har gett studiens dess fokus. Hartman (1998) beskriver 
den kvalitativa metoden som väg att gå för att få en ökad kunskap för människors 
uppfattning och föreställning om sin omvärld.  
 

Man är intresserad av innehållet i dessa föreställningar, hur människor 
föreställer sig olika företeelser i världen, det vill säga inte hur världen är 
utan hur människor föreställer sig världen (Hartman, 1998 sid. 163). 

           
Vår studie hade inget klart problemfokus som vi ville pröva utan vi ville få en 
uppfattning om elevernas uppfattningar om manliga och kvinnliga könsnormer. Därav 
föll valet på kvalitativ metod. Hartmans (1998) styrker vårt val av kvalitativ metod, där 
människors livsvärld är elever i skolans tidigare år, och de företeelser vi ville studera är 
deras bild av rådande könsnormer. Kvale (1997) skriver följande: Kvalitet syftar på 
arten, på beskaffenheten av något. Kvantitet syftar på hur mycket, hur stort, mängden 
av något (sid.67). Vi anser att vår studies metod är kvalitativ trots att vi har använt oss 
av enkät i vår studie då vi dels i enlighet med Wedin & Sandell (1995) har utformat 
enkäten med öppna frågor utan färdiga svarsalternativ, vad Hartman (1998) kallar en 
halvstrukturerad intervju, där eleverna anonymt kunde ge sitt svar på enkätens frågor. 
De andra datainsamlingsmetoderna vi har använt oss av är deltagande observationer 
och elevtexter. Avslutningsvis har vi gjort en kvalitativ tolkning av våra insamlade 
data. Vi har sökt mönster och tittat efter samband snarare än att försöka bekräfta en 
hypotes.  
 

Enkät 
 
Vi ville i vår studie få en bred bild av elevers uppfattningar kring könsnormer, och som 
ett led i detta ansåg vi att en enkät kunde ge oss denna breda bild. Vi valde att 
konstruera och utforma enkäten löst strukturerad där eleverna gavs stor frihet i att 
formulera sina svar, dvs. en kvalitativt utformad enkät, då vi ansåg att det var en bra 
metod för att uppnå undersöknings syfte, att undersöka elevernas uppfattning om 
normerna kring manlighet och kvinnlighet (Bilaga I).  En enkät är enligt Hartman 
(1998) ett bra och effektivt sätt att nå många informanter samt att informanterna enligt 
Trost (2001) kan svara anonymt på enkätens frågor utan att känna press, eller tycka att 
det är pinsamt. Ytterligare en aspekt som gjorde att vi valde en enkät till vår studie är 
att vi på så sätt kom förbi problemet med att vissa elever har svårt att muntligt svara på 
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frågor och därför känner sig tryggare med att individuellt besvara skrivna frågor. Dessa 
överväganden styrde oss till valet av enkät. Dels ville vi nå en stor del av eleverna på 
ett enkelt sätt, samtidigt som eleverna skulle känna sig trygga i att svaren var anonyma, 
detta för att få så ärliga svar som möjligt från eleverna. Svårigheterna som vi stötte på 
med enkäten var att den för en mindre del av informanterna var svår att svara på.  
 

Observationer 
 
Vi valde i vår studie att göra deltagande observationer för att på så sätt enligt Hartman 
(1998) kunna vara en i mängden och ha möjlighet att i elevernas naturliga miljö 
observera vilka attityder eleverna hade i för studien relevanta områden, Vid deltagande 
observationer i barngrupp bör man enligt Doverborg & Pramling (1998) alltid ha 
studiens syfte i fokus så att frågorna motsvarar syftet. Det är viktigt att i frågorna utgå 
från helheten för att sedan gå in på detaljerna. Barn har lättare att förklara det som 
ligger nära dem själva innan de kan angripa ett abstrakt tänkande. I och med att vi 
under våra deltagande observationer bedrev undervisning inom syftets ramar kunde vi 
på så sätt styra situationerna i önskad riktning för att uppnå så bra kvalitet på 
observationerna som möjligt. Här gäller det enligt Thurén (1998) att se upp så att 
forskaren inte styr informanterna så att datainformationen blir ”oärlig” och av den 
anledningen blir irrelevant för studien. Ytterligare en svårighet vi stötte på vid 
deltagande observationerna var att vi vart tvungna att kombinera forskarens roll med 
pedagogens roll vilket inte alltid var lätt att genomföra på ett tillfredställande sätt. 
 

Elevtexter 
 
Vår tanke bakom elevtexten var att använda dem som en skriftlig intervju, meningen 
var att ge eleverna vissa givna ramar att hålla sig inom för att på så sätt behålla fokus på 
studies syfte. Vi anser att de ramar vi gav eleverna vid detta moment kan liknas vid det 
Hartman (1998) kallar för en intervjuguide där intervjuaren i förväg har skrivit ner 
stolpar inom de områden som intervjun skall kretsa kring. På ett liknande sätt som vid 
observationer gäller det att enligt Hartman (1998) inte styra för hårt utan att lämna 
utrymme för eget tänkande och reflekterande hos informanten. Vi anser att vi i vårt fall 
inte styrde informanterna för hårt, även om vi förvisso hade vissa nyckelord som vi 
önskade att eleverna skulle hålla sig inom.  
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Procedur 

 

Enkät 
 
Efter att ha förklarat för eleverna vad enkät är och därefter syftet med enkäten delade vi 
ut enkäterna i undersökningsgrupperna. Vi fanns hela tiden närvarande för att kunna 
bistå med hjälp vid frågor och eventuella funderingar från elevernas sida. Då det var 
första gången för många av eleverna att svara på en enkät så krävde en del mer hjälp än 
andra. Detta hade vi beredskap för och hjälpte dessa elever att svara på enkäten med så 
liten påverkan som möjligt från vår sida. Enkäten lämnades ut till 59 elever varav 50 
blev besvarade. Könsfördelningen var 23 flickor och 27 pojkar. 
 

Observationer 
 
Vi genomförde observationstudierna vid två tillfällen vid den första deltog enbart 
pojkarna. Vi kallar den ”fyrhörningsövning”. Vid de andra tillfället, ”dilemmasagor”, 
medverkade i det ena tillfället både pojkar och flickor och i de andra enbart pojkarna. 
Utöver dessa tillfällen så skedde fortlöpande naturalistiska observationer (Hartman, 
1998) där för studiens syfte viktiga iakttagelser gjordes. 
 
Vid observationstillfället ”fyrhörnsövning” fick pojkarna ta ställning till vissa 
påståenden. Första frågeställningen var: Vilken årstid tycker du bäst om? Frågan följdes 
av fyra olika svarsalternativ (bilaga II) och rummets fyra hörn symboliserade fyra olika 
svar. Därefter fick eleven enskilt ta ställning och ställa sig i det hörn som motsvarade 
hans val. När alla elever valt hörn fick de motivera sina svar efter förmåga Därefter 
ställde vi frågan: Vilket av följande skolämne tycker du bäst om? Detta följdes av 
samma procedur som i föregående fråga. Dessa två inledande frågor hade vi med för att 
pojkarna skulle förstå uppgiftens struktur och arbetsgång. Efter dessa två inledande 
frågor följde åtta frågor utformade i enlighet med studiens syfte (bilaga II). Upplägget 
var det samma som i ovanstående exempel. 
 
Vid observationstillfälle nummer två, ”dilemmasagor”, läste vi tre sagor ur Janne 
Lindströms bok; Regnbågens fånge för pojkarna i undersökningsgruppen i Sundsvall. I 
undersökningsgruppen i Luleå medverkade både pojkar och flickor. Efter detta 
samtalade vi kring berättelsernas dilemman, exempelvis vem i sagan som var den 
skyldige, därefter fick var och en ge sin egen bild av dilemmat följt av ett förslag till 
lösning (bilaga III). Ur denna dialog kunde vi samla in data om pojkarnas och 
flickornas uppfattningar i de specifika fallen. Utformningen av denna 
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deltagandeobservation skedde på två olika sätt. I det ena fallet var endast pojkarna i 
undersökningsgruppen närvarande år 5 Sundsvall 6st pojkar och i den andra hela 
undersökningsgruppen inklusive flickorna 10 pojkar och 12 flickor.  

 

Elevtext 
 
Denna del av studien genomfördes enbart i Sundsvallsgruppen och omfattade både 
flickorna och pojkarna i år 5. Uppgiften bestod av att eleverna fick skriva en elevtext 
där de utryckte sin egen föreställning av hur en man ska vara. Uppgiften var fri i sitt 
upplägg med undantaget att vi uppmanade eleverna att tänka på vissa valda nyckelord 
såsom yrke, familjeliv och utbildning (bilaga IV) 
 

Databearbetning och analys 
 
Vi inledde databearbetningen i enlighet med Hartman (1998) där vi sökte samband och 
mönster i det insamlade materialet. Därefter sammanställde vi mönstren genom att 
kategorisera datamaterialet och tolka det utifrån studiens syfte. Vi kunde därefter 
analysera mönstren och dra slutsatser från dessa mönster. Vid analyseringen av 
enkätens data kategoriserade vi enkäterna i flickor och pojkar. Därefter strukturerade vi 
flickornas och pojkarnas svar i olika kategorier, exempelvis vårdande yrken och fysiska 
egenskaper. Av detta kunde vi utläsa mönster i svaren. Vi har använt oss av en 
kvalitativ bedömning i sammanställningen av de data som de olika momenten i 
observationsserien (fyrhörnsövning och dilemmasagorna) gav. I analysen av 
observationsserien sökte vi mönster i undersökningsgruppens svar. Dessa mönster 
berörde elevernas uppfattningar om rådande manliga och kvinnliga könsnormer. I 
elevtexterna sökte vi på motsvarande sätt efter mönster och samband i texterna för att få 
en bild av elevernas uppfattningar. 
 

Resultat 
 
Nedan presenteras resultatet från de olika delarna i vår studie. Vi har valt att göra 
presentationen i tre delar; enkät, observation och elevtext.  

 

Enkäten 
 
Syftet med enkäten var att kartlägga elevernas uppfattningar om både manligt och 
kvinnlig könsideal. Resultatet av vår enkät (Bilaga I) visar en relativt enhetlig bild 
beträffande könsmönster. Egenskaper som undersökningsgruppen framhåller som 
manliga är: att vara snäll, stor, stark, sportsligt överlägsen och att visa upp ett 
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pajasbeteende. Skillnaderna mellan pojkarna och flickornas svar på vad som är manliga 
egenskaper var att pojkarna enligt flickorna hade lättare att vara vänner och umgås. Det 
framkom även att flickorna ansåg det vara manligt att ha egenskaper av vårdande 
karaktär i större utsträckning än pojkarna ansåg det vara. Till skillnad mot flickorna 
lyfte pojkarna fram hjältemod och risktagande egenskaper som typiskt manliga 
egenskaper. 
 
På fråga tre undersökte vi undersökningsgruppens uppfattningar om kvinnliga 
egenskaper. Den gemensamma bilden är den att vara snäll, vårdande och fysiska 
egenskaper med den skillnaden att flickornas tyngdpunkt låg på att ha ett fördelaktigt 
yttre. Pojkarna i undersökningsgruppen ansåg att typiskt kvinnliga egenskaper är: att 
vara snäll, noggrann, mån om sitt utseende och intresserad av hushållssysslor. Flickorna 
i undersökningsgruppen framhöll: att vara snäll, vara mån om sitt utseende, vårdande 
och att vara sprallig. Vi kunde se en större spännvidd i flickornas svar, flickorna såg 
fler egenskaper som kvinnliga i jämförelse med pojkarnas syn på kvinnliga egenskaper. 
 
Fråga fyra behandlade yrken som undersökningsgruppen uppfattade som manliga. Den 
generella bilden är att manliga yrken är yrken som vi benämner som: ”Hjälteyrken” 
(exempelvis brandman, polis etc.), hantverksyrken, sportrelaterade yrken samt 
chaufförsyrken (exempelvis lokförare, lastbilschaufför etc.). Pojkarna framhöll 
”hjälteyrken” och hantverkaryrken som typiskt manliga yrken. Flickorna i 
undersökningsgruppen följde i stort mönstret från pojkarna i undersökningsgruppen 
men med skillnaden att de kraftigt framhöll doktor som ett manligt yrke. 
 
På fråga fem undersökte vi undersökningsgruppens uppfattning om kvinnliga yrken. 
Den gemensamma uppfattningen var att vårdande, undervisande, hushålleliga, yrken 
med fokus på utseende (exempelvis modell och frisör) och serviceyrken (exempelvis 
servitris och sekreterare) var kvinnliga yrken. Pojkarna i undersökningsgruppen 
framhöll att typiskt kvinnliga yrken är vårdande, hushålleliga, undervisande yrken samt 
serviceyrken. Flickorna lyfte fram samma yrkesgrupper men med en skillnad att 
konstnärliga och sportrelaterade yrken framträdde i större utsträckning än hos pojkarna 
i undersökningsgruppen. ”Hjälteyrken” är sparsamt representerade som ett kvinnligt 
yrke i undersökningsgruppen, endast tre av de bearbetade enkäterna, där både flickorna 
och pojkarna hade svarat, sågs detta som ett typiskt kvinnligt yrke. I jämförelse med 
undersökningsgruppens uppfattningar om manliga yrken där svarade 33 elever att 
”hjälteyrken” är manliga. 
 
Fråga sex och sju utreder undersökningsgruppens uppfattningar om hur en pojke 
respektive flicka i deras egen ålder ska vara. Det framkom att kompisrelationen styrde 
svaren på dessa frågor. Till skillnad från föregående frågor var svaren väldigt lika. De 
små skillnader som framkom var att pojkar ska vara sportiga och tuffare än flickorna. 
Flickorna ska enligt undersökningsgruppen vara vårdande och måna om sitt utseende. 
Både pojkarna och flickorna i undersökningsgruppen lägger vikt på fysiska företräden 
hos det motsatta könet. Flickorna ska, enligt både flickorna och pojkarna i 
undersökningsgruppen, se bra ut och vara smala. Pojkarna i sin tur ska vara stora och 
starka enligt både pojkarna och flickorna i undersökningsgruppen 



 19  

 
Enkäten visade att pojkarna distanserar sig från femininet i större utsträckning än vad 
flickorna distanserar sig från maskulinitet. Detta framkom tydligast i svaren på frågorna 
två och tre där pojkarna i undersökningsgruppen har en större polaritet och gör större 
skillnad mellan kvinnliga och manliga egenskaper. 

 

Observationer 
 
Syftet med ”fyrhörnsövningen” var att undersöka om eleverna i 
undersökningsgrupperna söker hierarkiska förhållanden, det vill säga om eleverna har 
en ledare som har hög status i gruppen vilken de även följer i sina svar. Vi ville 
undersöka om eleverna själva kunde stå för sina åsikter och kunna motivera dem. Vi 
lade medvetet in frågor som behandlade utbildning (exempelvis fråga 3) och 
förhållande till det motsatta könet (exempelvis fråga 6) 
 
”Fyrhörnsövningen” (Bilaga II) genomfördes med pojkarna i år 3 (10 stycken) i Luleå 
och pojkarna i år fem (6 stycken) i Sundsvall.  
 
Fråga ett och två var av inledande karaktär och har ingen relevans för studiens syfte. Av 
den anledningen behandlar vi inte dessa svar i vårt resultat. 
 
Fråga tre undersökte undersökningsgruppens inställning till skolarbete. Frågan löd: Hur 
många läxor tycker du att man ska ha per vecka? De flesta valde alternativ två, 1-2 
läxor per vecka. Motiveringar till dessa: Har man inga läxor så lär man sig inget. Det 
kan vara roligt med läxor. Man har saker att göra. Endast ett fåtal valde andra 
alternativ, då främst alternativ ett och fyra.  
 
Fråga fyra undersökte rastaktiviteter hos undersökningsgruppen. Frågan här var: Vad 
gör du oftast på skolrasterna? Idrott och lek var mest de mest frekventa svaren från 
undersökningsgruppen. Dock ville inte vissa av eleverna kalla sina lekar för ”lek” utan 
valde svaret ”annat” för sina svar. 
 
I fråga fem undersökte vi undersökningsgruppens kärleksliv, där vi frågade hur många 
gånger pojkarna hade varit kära. Under denna fråga blev det oroligt i båda 
undersökningsgrupperna och många hade svårt att ta ställning till frågan. Grupptrycket 
och pojkarnas svårigheter att visa sina känslor blev tydligt här. Vi fick många och 
motstridiga svar vilket kan tyda på elevernas nämnda svårigheter. Elevernas svar på 
fråga fem var bland annat: Töntigt! Aldrig. Flera gånger. Pinsamt att säga att man är 
kär.  
 
Fråga sex kartlade vad pojkarna i undersökningsgruppen ansåg vara viktigast för dem. 
Frågan där var: Vad är viktigast av följande för dig? Här framkom det att det är viktigt 
för pojkarna att vara starka och framgångsrika i skolan. Motiveringar till detta: Man 



 20  

kan vara stark i huvudet också. Man kan slå ner folk som muckar. Om man är duktig i 
skolan får man bättre jobb. 
 
I Fråga sju undersökte vi vikten av grupptryck. Här undersökte vi vad pojkarna i 
undersökningsgruppen skulle göra i en mobbningssituation. Vi frågade pojkarna vad de 
skulle göra om de såg tre sexor mobba en 3:a. Utfallet på denna fråga är jämt fördelat 
på de olika svarsalternativen förutom på svarsalternativ tre, gör ingenting, vilken ingen 
i undersökningsgruppen svarade.  
 
I fråga åtta ville vi ha reda på vad som är viktigast av fyra nämnda egenskaper (öm, 
klok, stark och snygg) för att vara en man. Frågan löd: Vad tycker du att är viktigast av 
följande för att vara en man? Svaren visar ”att vara öm” och ”snygg” inte anses vara 
manliga egenskaper i undersökningsgruppen. I fråga nio kartlägger vi 
undersökningsgruppens tankar om vad som är bäst av fyra förvalda alternativ: Att vara 
rik, att vara lycklig, att vara frisk eller att vara snäll. Svarsalternativ fyra, ”att vara 
snäll”, fick inget svar. Att vara rik ansågs däremot som ett strävansmål hos 
undersökningsgruppen. 
 
Avslutningsvis ställde vi frågan: Vad visar bäst bilden av en man? Svarsalternativen var 
Disneykaraktärer ur Kalle Anka. Här kunde vi se en stor spridning där alla 
svarsalternativen användes. Ett av barnens motivering till sitt val löd: Uppfinnar Jocke 
är alltid man, även om det händer något blir han inte arg. 
 
Efter detta genomförde vi ett moment som vi kallar för ”dilemmasagor” (Bilaga III). 
Dilemmasagor går ut på att personen, i det här fallet eleven, ställs inför ett dilemma 
som eleven förväntas ge en lösning till. Dilemman är ofta svåra och har sällan ett givet 
”riktigt” svar. Genom detta tränas elevernas tankeverksamhet och förmåga att se 
konsekvenser av sitt handlande. Syftet med denna del av observationerna var att få en 
mer nyanserad bild av elevernas tankar kring manlighet. Vi valde att lyfta fram 
dilemman som implicit behandlade manlighetsfrågor, exempelvis fysiskt stark – 
mentalt stark. Efter detta var vår tanke att elevernas uppfattningar skulle komma fram 
tydligare och mer otvunget än vid föregående observationstillfälle.  
 
Arbetsgången var att vi läste upp en dilemmasaga för pojkarna och flickorna i 
undersökningsgrupperna, eleverna fick sedan ta ställning till dilemmat. Alla elever 
klargjorde sin åsikt i det specifika dilemmat och kortare diskussioner uppstod. 
Arbetsgången var densamma i Luleå som i Sundsvall. 
 
Vi hade svårt att utläsa några för undersökningen relevanta data ur denna observation. 
Dock kunde vi se ett mönster som stärker intrycken från observationstillfälle två, 
”fyrhörnsövningen”. Pojkarna i undersökningsgruppen tycks följa grupptrycket och har 
svårt att själva ta ställning eller stå för sitt eget ställningstagande. Sättet pojkarna 
svarade på och hur nyanserade de var i sina svar bekräftades utifrån föregående 
observationstillfälle, de starka eleverna kunde stå för sina åsikter och motivera dem i 
större utsträckning än de andra eleverna i undersökningsgruppen.  
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Elevtext  
 
Elevernas uppgift under denna del av studien var att skriva en text om sin egen bild av 
hur en riktig man ska vara. Denna uppgift valde vi för att eleverna ofta har lättare att 
uttrycka sig då ingen annan i klassen värderar det de säger. Grupptrycket blir inte lika 
tydligt som vid en muntlig övning. Även flickorna i klasserna där vi utförde vår VFU 
var delaktiga i uppgiften. Eleverna introduceras in i uppgiften genom att vi läste upp de 
centrala begreppen (Bilaga IV) som vi ville att eleverna skulle behandla. Därefter skrev 
eleverna, med varierande engagemang, sin berättelse om hur de ansåg att en typisk man 
var. Eleverna fick 40 minuter på sig att göra uppgiften, vilket behövdes i många fall.  
 
Efter analysen av elevtexten (Bilaga IV) kunde vi se följande mönster av uppfattade 
manliga egenskaper: 
 

• Manlighet är överordnad kvinnlighet 
I elevtexterna kunde vi utläsa att mannen ofta ges en överordnad position i 
jämförelse med kvinnan. Exempelvis ses mannen som familjeförsörjare och den 
som står för statusen i familjen. Dessutom är mannen oftast den äldre personen i 
förhållandet, om ett sådant finns. I vissa texter är detta inte uttalat men överlag 
är detta ett genomgående mönster i undersökningsgrupperna, både bland flickor 
och bland pojkar. 
 
• Manlighet är förknippad med statussymboler 
Ett annat genomgående mönster i texterna är att eleverna i 
undersökningsgruppen lyfter fram statussymboler som något maskulint, 
exempelvis anses dyra bilar vara viktigt och en bidragande faktor till manlighet. 
 
• Sportutövande 
Män ska, enligt undersökningsgruppen, sporta mycket. Det är vanligt att de 
elevtexter som eleverna producerar tar upp sportutövande på olika sätt, antingen 
utövar personerna i texterna sport som fritidssysselsättning eller i sin 
yrkesutövning. 
 
• Framgång 
Eleverna ger ofta en bild av manlighet som förknippas med framgång på ett 
eller annat sätt. Exempelvis: framgång i yrkeslivet, fin bostad och ett 
fungerande familjeliv. Det framkommer dock att många, speciellt pojkar, inte 
förknippar framgång med utbildning utan ser dessa företeelser som något av 
varandra åtskilt och oberoende av varandra. 

 
De resultat vi fick från enkäten följdes upp av observationer under ”fyrhörnsövningen”, 
”dilemmasagor” och elevtextmomentet. Den bild som framträdde ur dessa delar 
förstärkte de tendenser vi sett i enkäten.  
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Diskussion 
 
Det har varit intressant att i studien få en inblick i den mångfacetterade och komplexa 
process som könsskapandet är för dessa unga män. Pojkarna har väldigt många krav 
och influenser att ta hänsyn till och intryck från när de skapar sig sin könsidentitet. 
Sammanfattningsvis är vår bild av pojkars skapande av sin egen manlighet att den är 
under påverkan av mera könstereotypa normer än vad vi hade kunnat ana. Att ändra 
hela samhällets syn på kön och könsmönster är som vi ser det en omöjlighet för skolan 
ensam. Däremot ser vi det som högst möjligt och önskvärt att skolan kan vara en aktiv 
aktör i att förändra traditionella könsmönster. Vi tror att ett led i att ändra dessa mönster 
skulle kunna vara att rekrytera fler män till skolan. Det är dock viktigt att det är män 
som inte reproducerar traditionella könsmönster utan att det är män som har en 
medveten strategi för att motverka dessa könsmönster. Redan från förskolan är detta 
angeläget eftersom skolan kommer in som aktiv aktör i könsidentitetsskapandet hos 
unga.  

 

Resultatdiskussion 
 
Vår analys av insamlade data i vår studie har givit oss en bild av några av de normer av 
manlighet som eleverna i undersökningsgruppen uppfattar. Vi kunde se mönster och 
tendenser i de könsnormer som existerade i undersökningsgruppen. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att könskapande inte är något som är antingen eller, manligt eller 
kvinnligt, utan det är beroende av varandra. I könsidentitetsskapandet kombineras både 
uppfattade manliga och kvinnliga egenskaper till en helhet. Vi kan se att kvinnlighets- 
och manlighetsnormer ofta är något som skapas i ett motsatsförhållande. Det är viktigt 
att befästa sin egen könsidentitet och särskilja sig från det som uppfattas som det 
motsatta könets egenskaper. Detta var något vi kunde se i enkätens svar, då pojkarna på 
ett tydligare sätt än flickorna distanserade sig från sådant som de uppfattar som 
kvinnliga egenskaper. Detta beskriver även Frosh, Phoenix & Pattman (2002) i sin 
forskning om manlighetsskapande. Vi ser i vår studie ingen absolut bild av manlighet, 
utan eleverna kombinerar feminina och maskulina egenskaper till något som i slutänden 
definieras som manlighet Connell (1996) beskriver även denna bild i sin forskning 
vilket bekräftar vårt resultat. Exempelvis kan vårdande egenskaper, som kan ses som en 
kvinnlig egenskap, kombineras med status och framgångsegenskaper och resultera i det 
av undersökningsgruppen uppfattade yrket doktor som manligt. Undersökningsgruppen 
förknippade vårdande kvinnliga yrken med sjuksyster och andra vårdande yrken som i 
jämförelse med doktorer har en lägre status. Detta kan tyda på att 
undersökningsgruppen ser manlighet som något som är överordnat kvinnlighet. Även 
Frosh, Phoenix & Pattman (2002) och Nordberg (2005) har sett och dokumenterat detta 
fenomen i sin forskning. 
 
Vi kunde även i vår studie se att sport uppfattas som en manlig norm, både av flickorna 
och av pojkarna i undersökningsgruppen. Att idrotta och vara intresserad av idrott ses 
som något som främst män är intresserade av och utövar. Denna bild är inte enhetlig 
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utan delar av undersökningsgruppen, till största delen flickor, ansåg att idrottande var 
något som främst kvinnor utövar och är intresserade av. Nilsson (1998) och Frosh, 
Phoenix & Pattman (2002) har också sett att sportutövande ofta är medel för 
distansering från kvinnlighet och en stark könsnormsfaktor hos pojkar och män. 
 
Att vara stor, stark, humoristisk samt snäll sågs av undersökningsgruppen som typiskt 
manliga egenskaper. Även här kunde vi upptäcka att undersökningsgruppen såg ”stor, 
stark och autonom” som viktiga manliga egenskaper. Den största framträdande 
skillnaden i pojkarnas och flickornas i undersökningsgruppens svar var att flickorna 
ansåg att pojkarna hade lättare att vara vänner och umgås. Detta tror vi kan bero på 
konstruktionen i pojkarnas lekar. Pojkar leker ofta i större grupper med inskag av 
tävlingsmoment där pojkarna testar gränser och letar efter maktstrukturer. Flickorna i 
sin tur prövar och utvecklar sina relationer, ofta i par, där de söker efter intimitet och 
samförstånd. Både flickorna och pojkarna i undersökningsgruppen ansåg ”att vara 
snäll” vara en viktig egenskap både i en manlig könsidentitet och i en kvinnlig 
könsidentitet. Detta tror vi kan bero på att det är ett väl inarbetat begrepp som eleverna 
är förtrogna med. Det är även viktigt att vara snäll för att få kompisar och fungera 
allmänt i sociala sammanhang. 
 
Att flickorna skulle vara måna om sitt yttre och ha vårdande egenskaper var något som 
tydligt framkom i vår studie. Detta tror vi beror på den rådande samhällsbilden av 
kvinnan som något underordnat mannen, där kvinnan via sitt utseende ska fånga en 
man och vårda och behaga honom. Forskarna Mac an Ghaill (1994) och Nilsson (1998) 
beskriver liknande mönster i sina forskningsresultat. Detta kan ses redan i barnböckerna 
där flickorna ofta framställs som en prinsessa som ska bli räddad av en manlig hjälte,  
exempelvis Törnrosa och Snövit. Att pojkarna förknippade hushålleliga sysslor med 
kvinnliga egenskaper kan ses som ett mönster som stämmer överens med ovanstående 
resonemang, där kvinnan tilldelas en traditionell könsroll. Att pojkarna i 
undersökningsgruppen visade upp ett behov att särskilja sig från vad de uppfattade som 
kvinnliga egenskaper kan tyda på att pojkarna uppfattar manlighet som överordnat 
kvinnlighet. Därav uppstår möjligen behovet av att distansera sig. Även Jalmert (1984) 
och Hirdman (2001) skriver om denna särskiljning mellan könen och att denna 
särskiljning kan ses ur perspektivet av att manlig könstillhörighet ses som något som 
har högre status än kvinnlig könstillhörighet. 
 
Eleverna i undersökningsgruppen menade att yrken av hjältekaraktär såsom polis, 
brandman, militär osv. är typiskt manliga yrken. Resultaten av vår studie visar att 
undersökningsgruppen ser risktagande, tuffhet, framåtanda och initiativtagande som 
typiskt manliga egenskaper.  Kvinnliga yrken som undersökningsgruppen tar upp är av 
vårdande och av utseende relaterad karaktär. Detta kan tyda på att 
undersökningsgruppen anser behagande och känslighet vara kvinnliga egenskaper. 
Även Nordahl (1996) och Nordberg (2005) belyser dessa egenskaper som typiskt 
manliga och kvinnliga. Detta tydliggör enligt vår mening att bilden av att traditionella 
könsroller fortfarande i hög grad existerar.  
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Delar av våra observationer visar på att grupptryck är något som har betydelse i pojkars 
umgänge med varandra, och som kan tolkas som ett tecken på att pojkarna söker 
maktstrukturer av över- och underordnad karaktär inom gruppen. Connell (2003), 
Nilsson (1998) och Frosh, Phoenix & Pattman (2002) har i sin forskning stött på detta. 
Pojkarna i vår studie uppvisade även att de hade svårt att visa känslor. Detta tror vi kan 
bero på att känslighet är något som ses som kvinnligt och därför omanligt, vilket kan 
förklara deras avståndstagande. Detta resonemang förstärktes under 
”fyrhörnsövningen” då vi såg att vissa pojkar i undersökningsgruppen sökte hierarkiska 
förhållanden. Den vi uppfattade som ledaren i gruppen valde först och efter detta valde 
de andra pojkarna i undersökningsgruppen var de skulle tycka. Pojkarna följde alltså 
oftast personen som hade den starkaste ställningen i gruppen. Vad den personen väljer 
blir ofta normen för de övriga i gruppen. Grupptrycket i undersökningsgruppen spelade 
en stor roll för resultatet av denna observation. Att det fanns en stor risk för detta var vi 
medvetna om redan i planeringen av observationsserien. Det var endast 
undersökningsgruppens starkare pojkar som valde efter eget huvud och som också ofta 
kunde motivera sina val ingående. Framgång, makt och ekonomisk kraft är viktiga 
faktorer och strävansmål för pojkarna, detta kunde tydligt utläsas av svaren de gav. Vi 
kunde även utläsa pojkarnas svårigheter att själva stå för sin åsikt och förmedla den till 
de andra eleverna, vilket sannolikt kan ha berott på det ovan nämnda grupptrycket. 
 
Avslutningsvis tycker vi att pojken som sa att uppfinnar-Jocke stod för bilden av en 
riktig man eftersom han aldrig blev arg utan alltid var lugn, ”alltid var man” säger 
mycket. Denna pojke har bilden av att en man ska vara lugn, trygg, stabil och en 
stöttepelare för sin omgivning men samtidigt framgångsrik och oberoende då han lever 
ensam utan att stå i beroendeställning till någon. Samtidigt är han snäll och bra med 
barn, knattarna. Uppfinnar-Jocke kombinerar således de klassiskt manliga dragen, det 
vill säga både de hårda och de mjuka. 

 

Metoddiskussion 
 
Thurén (1998) och Wedin & Sandell (1995) beskriver validitet så som att man 
verkligen har undersöka det man ville undersöka och inget annat (sid.22). I enlighet 
med Thuréns resonemang om validitet anser vi att validiteten i vår studie är god då vi 
har beskrivit undersökningsgruppens uppfattningar om manlighetsnormer. 
Reliabiliteten så som Wedin & Sandell (1995) och Thurén (1998) beskriver den, är att 
det ska gå att göra samma undersökning flera gånger om utan att få avvikelser i 
resultatet. Med bakgrund av detta resonemang anser vi att reliabiliteten inte är lika hög 
som validiteten. Vi menar exempelvis att undersökningsgruppens sammansättning, 
sociala struktur och geografiska hemvist kan vara bidragande till ett annat utfall samt 
att andra forskare har en annan bild av manlighet som de är under påverkan av vilket 
rimligtvis kan påverka studiens resultat. 
 
Observationsserien hade blivit bättre av en klarare struktur med exempelvis ett 
observationsschema att följa. I den ena av undersökningsgrupperna genomfördes inte 
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elevtext momentet pga. tidsbrist. Detta ser vi som en brist i vår studie då det medförde 
att vi missade data. Vissa frågor i enkäten var svåra för yngre elever att besvara utan 
handledning, vilket kan ha medfört att vi omedvetet kan ha påverkat de yngre elevernas 
svar. Att genomföra intervjuer kunde på ett bättre sätt ha tillfört vår studie relevant 
data. En till en början oklar syftesformulering kan ha bidragit till vi har haft svårt att 
hitta fokus för studien. Detta kan ha bidragit till att undersökningens metod har fått en 
bristande struktur (Hartman, 1998). 
 
De forskningsetiska ställningstaganden vi har konfronterats med berör främst enkätens 
utformning samt att vi har garanterat anonymitet i bearbetningen av data. Eftersom 
försökspersonerna är minderåriga har vi även kontaktat målsmän för medgivande av 
deras barns medverkade i vår studie. 
 
 

Egna slutsatser 
 
Resultatet av våra empiriska studier bekräftar en hel del av det vi skrivit i bakgrunden i 
vår litteraturstudie, att normer om kön är en viktig kugge i skapandet av 
könstillhörighet. Dessa normer är beroende av det kringliggande samhället, dess 
värderingar och normer. I varje enskilt fall skapar pojken en egen manlighet utifrån de 
normer han uppfattar i det omkringliggande samhället. Alla dessa intryck av normer 
sammanfogas till pojkens skapande av en individuell manlighet. Viktigt att komma ihåg 
är att alla pojkar inte bildar sig samma uppfattning om vad manlighet är, utan alla tar 
intryck av denna mångfald av normer och bildar utifrån dessa sin egen manlighet. Vårt 
ovanstående resonemang stärks av Davies (2003), Connell (1996) och Bjerrum-
Nielsen&Rudberg (1991) som i sin forskning beskriver skapandet av könstillhörighet 
som en social konstruktion. 
 
Ett problem vi stött på i vår studie är hur svårmätt manlighet är. Manlighet kan vara så 
mycket och är så olika för varje individ. Alla har vi vår egen uppfattning. Detta är något 
vi har med oss ända från början av vårt identitetsskapande, oavsett om vi är man eller 
kvinna. Slutligen har det varit svårt att se bortom egna fördomar och förväntningar om 
könstillhörighet. Vi är själva en produkt av det samhälle och de familjeförhållanden vi 
växte upp under. Därför har även vi förutfattade meningar om vår egen manlighet. Att 
se bortom dessa är inte något lätt utan det kräver mycket reflektion och diskussion.  
 
 
I vår studie har vi fått en bild av vad pojkar och flickor ser som manligt. Det är dels 
fysiska företräden som att vara stor, stark och skäggig. Även individualitet, autonomitet 
och makthierarkier finns med, pojkarna i undersökningsgruppen värdesätter dessa 
egenskaper mer än flickorna i den samma. Attityderna kring sport skiljer könen åt i vår 
studie, egenskaper och yrken som rör sport ses som mer manliga av samtliga elever i 
vår studie.    
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Vi ser i vår studie att skolan är en kugge i pojkars skapande av sin könsidentitet, och en 
viktig sådan. Det är i skolan som många elever möter nya manliga könsintryck som, om 
en medveten tanke finns, kan ge pojkarna nya och mindre könsstereotypa intryck. 
Många barn växer upp utan nära förebilder av olika kön, detta gör att barnet ofta söker 
sig till sitt köns ytterligheter för att förstärka sin identitet. Här har skolan ett stort 
ansvar. Barnen behöver många bilder av kön att bygga sin könsidentitet på. Vi ser även 
media som en bidragande faktor där barnen får många olika och ofta könsstereotypa 
intryck. Flera forskare bl.a. Nordahl (1996) och Connell (1996) har skrivit om dessa 
frågor och sett liknande mönster i sin forskning.  
 
Vi lever fortfarande i ett samhälle med traditionella könsmönster där det är svårt för 
enskilda aktörer att förändra situationen. Det som enligt oss måste till är en helhetssyn 
och ett medvetet arbete för att stävja traditionella könsmönster.  En slutsats som vi kan 
dra av studien är den betydelse vi som könsrollsmedvetna män och pedagoger har. Det 
är inte så enkelt som att öka antalet män i skolvärlden bara för att de är män. Det är i 
stället män som är medvetna om sitt ansvar och sina möjligheter att påverka de 
traditionella könsmönstren som ska arbeta i skolan. Vi har lärt oss hur viktigt det är att 
tidigt i barnens liv medvetandegöra dem om könsmönster och dess effekter. Det handlar 
om att se barnen som individer och låta dem utvecklas som individer oavsett vilket kön 
de har.   
 

Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att se om det är någon skillnad mellan en större och mindre 
stad inom dessa frågor. Bedrivs det något forskning om effekterna av att tidigt 
medvetandegöra elever om könsrollsmönster i skolorna? Ett annat uppslag för vidare 
forskning är att se på könssocialisering ur ett historiskt perspektiv, är mansskapande det 
samma idag som för exempelvis 40 år sedan. 
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 i  

Bilaga I 
 
 
 
 
 

 

1. Kille  Tjej  
 
2. Nämn minst fem manliga egenskaper. 
 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Nämn minst fem kvinnliga egenskaper. 
 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Nämn minst fem yrken du tycker passar för män. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 



 ii  

Bilaga I 
 

 
 
5. Nämn minst fem yrken du tycker passar för kvinnor. 
 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. Hur tycker du att en pojke i din ålder ska vara? 
Skriv och berätta.  
 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7. Hur tycker du att en flicka i din ålder ska vara? 
Skriv och berätta. 

 
 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Tack för din medverkan!/  

Fredrik Andersson och Mathias Nässbjer 
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Bilaga II 
 

 
1. Vilken årstid tycker du bäst om? 
 

1. Vinter 
2. Vår 
3. Sommaren 
4. Hösten 

 
2. Vilket av följande skolämnen tycker du bäst om? 
 

1. Idrott 
2. Svenska 
3. Matte 
4. Musik 

 
3. Hur många läxor tycker du att man ska ha per vecka? 
 

1. Ingen 
2. 1-2 
3. 3-4 
4. Fler 

 
4. Vad gör du oftast på skolrasterna? 
 

1. Leker 
2. Hänger 
3. Idrottar 
4. Annat 

 
5. Hur många gånger har du varit kär? 
 

1. Aldrig 
2. En gång 
3. Några gånger 
4. Flera gånger 

 
 
6. Vad är viktigast av följande för dig? 
 

1. Att vara klok 
2. Att vara snygg 
3. Att vara stark 
4. Att vara duktig i skolan 
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Bilaga II 
 

 
 
7. Om du ser tre sexor mobba en 3:a vad gör du? 
 

1. Säger till själv 
2. Hämtar en lärare 
3. Gör ingenting 
4. Hämtar en kompis och går dit tillsammans 

 
8. Vad tycker du att är viktigast av följande för att vara en man? 
 

1. Öm 
2. Klok 
3. Stark 
4. Snygg 

 
9. Vad är bäst? 
 

1. Att vara rik 
2. Att vara lycklig 
3. Att vara frisk 
4. Att vara snäll 

 
10. Vilken av följande visar bäst bilden av en man? 
 

1. Kalle Anka 
2. Joakim von Anka 
3. Alexander Lukas 
4. Uppfinnar Jocke 
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Bilaga III 
 
 
Vi jobbar med dilemmasagor där eleverna sedan får diskutera i grupp hur de skulle 
ställa sig till sagans dilemma. Boken vi använt oss av är Regnbågens fånge av Janne 
Lundström. De områden vi håller diskussionen inom är manlighetens många olika 
aspekter så som: Kärlek, vänskap, stolthet, framgång osv. 



 vi  

Bilaga IV 
 
 
Eleverna får skriva en text om hur de anser att en vuxen man är. Centrala ord i 
elevtexten är 
 

• Familj 
• Jobb 
• Utbildning 
• Kärlek 
• Barn 
• Fritid 
• Bostad 
• Fordon 

 
 




