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ABSTRACT:  

Denna intervjustudie har som syfte att undersöka lärares uppfattning om hur maskulinitet 

formas och tar sig uttryck hos högstadiepojkar under idrottslektionen. Studien grundar sig på 

fyra semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar högstadieelever i ämnet idrott och 

hälsa. Uppsatsen har tagit sin teoretiska utgångspunkt både i tidigare forskning på området men 

också i begrepp såsom könsroller, hegemonisk maskulinitet samt identitet och 

identitetsskapande. Under uppsatsens gång har det identifierats tre teman; ungdomars 

identitetsutveckling, normer och maskulinitet och maskulinitetens dominans på 

idrottslektionen. Maskulinitet formas i samspel med ungdomarnas identitetsutveckling och 

samhällets rådande normer. Under idrottslektioner tar sig maskulinitet uttryck bland annat 

genom att pojkar tar större plats [genom att höras och synas mer], genom en hårdare jargong 

pojkar sinsemellan, samt genom vilka aktiviteter som förknippas med manlighet. Maskulinitet 

tar sig också uttryck genom att ungdomar agerar i enlighet med rådande normer och genom att 

reagera mot de som avviker från dem. Detta bidrar också till att föreställningar kring 

maskulinitet befästs och fortsätter att reproduceras. 

 

 

Nyckelord: Maskulinitet, könsroller, hegemoni, identitet, identitetsutveckling, normer, 

ungdomar, idrott och hälsa  
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1. Inledning 

Tonåren är en tid då barn och ungdomar i stor utsträckning börjar skapar sina identiteter även i 

sammanhang utanför hemmets väggar. En arena som får en extra stor betydelse är skolan, där 

ungdomars identiteter tar form i ett socialt sammanhang och där normer och gemenskaper har 

en stor påverkan. Exempel på två normer som spelat stor roll för identitetsskapandet är 

femininitet och maskulinitet där femininitet ofta förknippats med flickor och maskulinitet med 

pojkar. Maskulinitet och femininitet har ofta associerats med olika områden i livet, där sport 

och idrott är ett exempel på ett område som präglats av maskulinitet och därav skapat ett mer 

självklart utrymme för män än för kvinnor.  Sociologen Connell beskriver det som: 

 

Idrotten är organiserad på ett sätt som innebär tydliga och bestämda sociala relationer: 

tävling och hierarki bland män, exklusion av eller dominans över kvinnor. Dessa sociala 

genusrelationer både realiseras och symboliseras i det kroppsliga uppträdandet. På så sätt 

har mäns större idrottsliga framgångar blivit en slags “backlash” mot feminismen. Det 

fungerar som ett slags symboliskt bevis på männens överlägsenhet och deras rätt att 

härska.  

Connell (2003, 80) 

 

Här ovan kan vi se att idrottssfären historiskt sett ofta präglats av ett synsätt där maskulinitet 

ansetts mer önskvärt än femininitet, och därmed reproducerat föreställningar om att män är 

“överlägsna” kvinnor. Att maskulinitet tillskrivs attribut, vilka förknippas med manlighet och 

att vara man, bidrar till att många pojkar strävar mot att efterlikna denna rådande norm. Idrotten 

blir här en möjlighet att låta detta ta sig uttryck; att springa snabbt, hoppa högt, eller lyfta tungt 

blir ett bevis på manlighet, men det kan också bidra till att andra “manliga” könsroller tar sig 

uttryck; exempelvis att män inte får visa känslor offentligt eller att de ska våga ta plats 

(Bourdieu 1999, 36–38). 

 

För att kunna nå en djupare förståelse för patriarkala strukturer måste vi undersöka  

hur det manliga och den maskulina normen hänger samman och fortsätter att reproduceras. Som 

nämns ovan är både skolan och idrott två centrala områden där tonårspojkar gemensamt skapar 

sina identiteter i sammanhang där den manliga normen är rådande. Genom att studera 

maskulinitet i samband med idrottslektioner på skolan finns det en stor möjlighet att fånga 

fenomenet i ett sammanhang där det tar sig i uttryck på ett tydligt sätt. Då lärare blir en av de 

vuxna människor som ungdomar dagligen möter utanför hemmet vore det intressant att studera 

hur de upplever att könsroller tar sig uttryck, och då mer specifikt maskulinitet. Lärares 
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upplevelser blir intressanta i och med att de på en daglig basis interagerar med elever och kan 

därmed tänkas bidra till att en ökad kunskap kring hur maskulinitet tar sig uttryck hos eleverna, 

både i förhållande till deras identitetsutveckling men också i samband med rådande 

gruppnormer. Eftersom att lärare följer sina elever under en längre tidsperiod och ständigt får 

nya elevgrupper kan deras åsikter bidra till en djupare kunskap men också sätta begreppet 

maskulinitet i en större kontext. Genom deras nära kontakt med eleverna kan deras upplevelser 

bidra till en ökad förståelse för vad som är ständigt, och vad som är föränderligt, vad gäller 

maskulinitet. Förhoppningen är att genom att intervjua lärare få en inblick i hur tonårspojkars 

identitetsskapande sammanfaller med den rådande manliga normen, och hur det manifesteras 

under idrottslektionerna. Genom att göra detta genereras både en djupare förståelse för hur 

maskulinitet visar sig i skolan, och då specifikt idrottslektioner, men också hur det kan ses som 

en reflektion av existerande strukturer och normer i samhället i övrigt. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en bredare kunskap kring hur maskulinitet formas och tar sig 

uttryck hos högstadiepojkar under idrottslektioner i skolan. Genom att studera lärares 

upplevelser kan vi både nå en djupare förståelse för maskulinitet som fenomen, men också en 

större förståelse för hur maskulinitet hänger samman med samhälleliga strukturer och normer i 

stort. 
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2. Tidigare forskning 

Enligt läroplanen har skolan ett uppdrag att motverka traditionella könsroller och att arbeta för 

jämställdhet är ett av skolans övergripande mål (Statens Skolverket, 2017). Trots detta visar 

forskning att skolan fortfarande bidrar till att stereotypa könsroller bibehålls (Holm 2008, 117). 

I en intervju och observationsstudie studerar Ann-Sofie Holm hur lärarnas roll i klassrummet 

bidrar till att stereotypa könsroller produceras. I intervjuerna beskrev lärarna ofta flickorna som 

lugna och ordentliga medan pojkarna beskrevs som stökiga och högljudda. Mognadsaspekten 

är något som ofta påtalas från lärarnas håll utan att problematiseras, detta bidrar till hur eleven 

kommer bli bedömd och bemött i klassrummet. I observationerna som utfördes gick det bland 

annat att se att lärare kunde tendera att ha en mer övervakande blick mot pojkarna, men att 

flickorna gavs mer utrymme eftersom att de förväntade sig att flickor skulle vara mognare 

(Holm 2008, 118). 

 

I observationsstudien fanns det ett exempel där läraren tydligt bidrog till att de rådande 

maskulina kontra feminina rollerna förstärktes. Under en idrottslektion som blir lite väl livlig, 

berömmer idrottsläraren tjejerna för deras lugna spel medan killarnas tävlingsinriktade och 

nästintill aggressiva beteende inte påtalas eller gör några försök till att begränsas. Detta exempel 

bekräftar att stereotypa könsroller finns både genom killarnas och tjejernas agerande i sig men 

också i och med hur läraren väljer att agera. Pojkarnas utåtagerande och regelbrott anses mer 

än något annat bara vara en del av deras naturliga utveckling (Holm 2008, 126).  

 

I en mellanstadieklass undersöker Tomas Saar hur situationer under bild- och 

musikundervisningen bidrar till att producera stereotypa könsnormer. Han menar att det är två 

ämnen som sällan undersökts i mån att förstå pojkars skolprestationer och skapandet av 

maskulinitet i skolan, men också att det är två ämnen som kan hjälpa till att utmana stereotypa 

normer (2008, 171–172). Under en bildlektion ombads eleverna måla en människa 

proportionerligt på ett papper, i efterhand kunde de se att samtliga killar hade målat en man, 

eller någon form av manligt kodad figur, medan det flesta tjejerna hade målat kvinnor. Något 

annat som också var framträdande var att fokuset hos killarna ganska snabbt gick från att rita 

proportionerliga människor till att försöka avbilda den mest våldsamma och coola figuren, när 

pojkarna sedan också jämförde sina teckningar med varandra gick det att se tendenser på att 

deras teckningar blev allt mer våldsamma. I det här exemplet blir teckningarna en arena för 

maskulinitetsskapandet, som rangordnas utifrån hur coola eller våldsamma figurer de lyckats 

skapa. För tjejerna handlar det istället om att skapa så “fina” och kvinnliga gestalter som möjligt 
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och rangordnas snarare utifrån deras förmåga att göra detta på bästa sätt (Saar 2008, 177). Saar 

menar att eleverna utifrån deras val av motiv producerar tillhörighet, skillnader och identiteter. 

Det feminina och maskulina blir här varandras motsatser och bidrar till “görandet” av kön. Båda 

på grund av hur de väljer att framställa kön på teckningarna, men också utifrån de normer som 

skapas med hänsyn till vad en kille kontra tjej anses ska rita (Saar 2008, 179). 

 

I Holms observations- och intervjustudie beskrivs tydligt hur lärare gör skillnad på kön, både i 

deras sätt att prata om killar kontra tjejer men också hur de väljer att bemöta eleverna i och 

utanför klassrummet. Här visar det på hur det maskulina beteendet hos killar blir extra tydligt 

utanför klassrummet och specifikt under idrottslektionerna. Denna tidigare forskning blir 

intressant för denna uppsats eftersom den studerar hur könsroller inte bara existerar utan också 

hur de upprätthålls av både lärare och elever. Vidare blir Saars studie intressant på ett annat 

plan då den visar på hur eleverna själva gör kön utifrån normer och deras föreställningar om 

hur män och kvinnor är eller bör vara. Även om Saars studie inriktar sig på en annan ålder och 

andra skolämnen än vad vi kommer göra i denna uppsats så blir det av värde för att den ändå 

visar på hur barn och ungdomar gör kön inom skolvärlden.  

 

En annan studie som har undersökt pojkars maskulinitetsskapande i skolan är en skotsk 

fallstudie som genomförde observationer och intervjuer i en gymnasieklass bestående av 23 

pojkar och 3 flickor. Studien undersökte hur pojkarna skapar och upplever sin maskulinitet och 

identitet under idrottslektioner. De fann att ungdomarna internaliserade och utövade en ortodox 

form av maskulinitet men att en mer inkluderande maskulinitet verkade träda fram. Dock gjorde 

idrottens hypermaskulina natur det svårt för eleverna att på allvar anamma och utföra dessa mer 

inkluderande former av maskulinitet. I studien koncentrerades de ortodoxa formerna till att 

handla om styrka, att besitta en hög smärttröskel samt att “övervaka” att andra håller sig till den 

föreskrivna maskuliniteten (Campbell et al. 2018, 216). I studien ombads pojkarna att 

rangordna olika sporter i förhållande till deras ‘manlighet’. Samtliga pojkar placerade dans och 

gymnastik som minst manliga, och fotboll och rugby som mest manliga. Många ungdomar 

förklarade deras rangordning till den fysiska ansträngningen sporterna krävde, vilket stämmer 

väl överens med den ortodoxa synen på maskulinitet. Trots att ungdomarna verkade överens 

om att styrka var förknippat med maskulinitet och manlighet var det ingen som ville identifiera 

sig själv som överdrivet stark, utan såg sig själva som varken för stark eller för svag. 

Ungdomarna placerade alltså sig själva i mitten på skalan och en acceptabel form av styrka och 

maskulinitet. Genom att försäkra sig om att inte ses som alltför extrem, oberoende sida på 
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skalan, undviker ungdomarna risken för stigmatisering. Forskarna fann även att pojkarna, i 

enlighet med den ortodoxa synen, hade en föreställning om att för att vara maskulin så ska du 

inte reagera på smärta. Reaktion på smärta är ett tecken på känslor och femininitet, och för att 

vara maskulin ska smärtas tolereras och tryckas undan. Att kunna “ta smärta” är särskilt 

framträdande inom sport och idrott, detta då det ses som manligt och önskvärt att trycka undan 

sin smärta medan det ses som någonting kvinnligt/feminint, och därmed icke-önskvärt, att visa 

smärta (Campbell et al. 2018, 222–224). Vidare fann de att eleverna också begränsade 

definitionen av vad det innebar att vara man och maskulin genom att stigmatisera vissa 

beteenden och privilegiera andra. Detta kunde bland annat ses under en idrottslektion där en 

pojke blev frustrerad på en annan som klagade på att han inte fick frispark, och bemötte detta 

genom att säga åt honom att “sluta grina, din bög”. Även om kommentaren inte skulle vara 

menad som homofobisk bidrar pojkens uttalande till att reproducera bilden av vad det innebär 

att vara man eller maskulin [att inte gråta] samtidigt som det också upprätthåller den 

heterosexuella normen (Campbell et al. 2018, 224–226). Slutligen visade studien på att för att 

utmana den ortodoxa maskuliniteten som ofta genomsyrar idrottssammanhang bör lärare 

uppmanas till att uppmuntra sina elever till att utföra olika former av maskulinitet. Genom att 

göra detta kan lärarna bidra till att skapa en bättre skolmiljö samt förhindra att elevers identiteter 

går förlorade på idrottslektioner (Campbell et al. 2018, 226–227).  

 

Ovanstående fallstudie är högst relevant då den undersöker pojkars maskulinitetsskapande 

under idrottslektioner vilket minst sagt överensstämmer väl med det fokus denna uppsats har. 

Eftersom att den lyfter pojkarnas upplevelser kring ämnet maskulinitet istället för lärarnas, som 

denna uppsats är inriktad på, tillkommer ytterligare en dimension i ämnet vilket slutligen också 

bidrar till att öka förståelsen för fenomenet. 
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3. Teori 

Denna uppsats kommer undersöka lärares upplevelser av hur tonårspojkars maskulinitet formas 

och tar sig uttryck. Då uppsatsen fokuserar på en ålder där maskulinitet är tätt sammanvävt med 

ungdomars identitetsutveckling kommer denna uppsats beröra begreppet maskulinitet i 

förhållande till identitet. Identitet kommer med andra ord till största del att behandlas i kontext 

till maskulinitet och inte i ett större sammanhang. Här nedan presenteras teoretiska antaganden 

och det som tidigare lyfts fram inom områdena identitet och maskulinitet, samt precisera 

begreppen vari uppsatsen genomgående kommer vara förankrad i. Uppsatsen kommer också 

redogöra varför och hur detta är relevant. Under detta avsnitt kommer maskulinitet att 

diskuteras i förhållande till andra begrepp och områden som på olika sätt hänger samman med 

varandra. Detta då uppsatsens teoretiska antagande, i enlighet med Connell, också ser att 

maskulinitet är en del av en större struktur som inte bör diskuteras isolerat utan tillsammans 

med andra aspekter (Connell 2003, 95).  

 

3.1 Identitet och identitetsskapande 

Identitet som ett begrepp kan ha olika betydelser i olika sammanhang, exempelvis inom 

matematiken syftar det på likhet där det beskrivs genom lika-med-tecknet (=), men det kan 

också syfta på en persons identitet kopplat till en känsla av grupptillhörighet där det går att tala 

om kulturell identitet, etnisk identitet eller nationell identitet. I denna uppsats kommer dock 

identitet som begrepp inte att ta avstamp i någon av dessa, utan i en tredje aspekt, nämligen - 

identitet i förhållande till individens självbild. Med självbild avses “hur medvetenheten om sig 

själv som unik individ ser ut hos varje människa” (Frisén och Hwang 2006, 10).  

 

Identitet och identitetsskapande är som mest aktuellt under tonårstiden då det under denna tid 

sker många olika förändringar, både vad gäller det biologiska, psykologiska och det sociala. 

Det går att urskilja två större huvudinriktningar inom forskningsfälten identitet och 

identitetsskapande hos ungdomar. Den ena betonar mer identitetens framväxt i förhållande till 

individens utveckling medan den andra fokuserar mer på samhälleliga faktorer. Det sistnämnda 

synsättet, vilket är den inriktning som också är relevant för denna uppsats, representeras av 

teoretiker såsom Anthony Giddens och Thomas Ziehe. Den kan sägas inneha en mer modern 

och aktuell tolkning och är tydligare relaterat till tonåringars identitetsskapande. Gemensamt 

för Giddens och Ziehe är att de betraktar identiteten som en social konstruktion. Med detta 

menas att de sociala och kulturella omgivningarna är med och formar individens identitet och 

att formandet ska förstås som en produkt av samhället och dess historia. Det bör också förstås 
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som en reflexiv process där individens identitet skapas i förhållande till en kontext som är under 

konstant konstruktion, vilket också medför att identiteten förändras i en ständigt pågående 

process (Frisén och Hwang 2006, 10–15).  

 

Hur ska vi då förstå identitet i relation till kön? Äldre forskning har ofta fokuserat på det 

biologiska könet. Där har det antagits att det är de yttre könsorganen som har bestämt individens 

könsidentitet och att detta har grundlagts tidigt i barnets liv (Smedler och Drake 2006, 41–43). 

Detta synsätt har dock de senaste årtiondena kommit att kritiseras för att vara alltför 

manscentrerad, anatomiskt fokuserad och överse vikten av människors interaktioner mellan 

varandra (Smedler och Drake 2006, 51–52). Nuförtiden pratas det istället om könsidentiteter 

som växlar beroende på kontexten, exempelvis kan det skifta beroende på tidpunkt eller vilken 

ungdomskultur det gäller. Könsidentitet formas i relation till normativa beteenden, det vill säga 

det finns vissa beteenden som förväntas och eftertraktas om du är kille och andra beteenden om 

du är tjej. Genom att individerna strävar efter de sociala normerna för de olika könen både 

bekräftas deras identitet och deras könstillhörighet, samtidigt som det fortsätter att reproducera 

normerna och fastställer de strukturer som pekar på vad det innebär att vara kille och vad det 

innebär att vara tjej (Smedler och Drake 2006, 52–53).  

 

Identitet hos ungdomar formas i olika kontexter som nämns ovan, språk blir exempelvis ett 

verktyg som ungdomar använder sig av både för att skapa sin egen identitet och blir en del av 

socialisationsprocessen. Ulla-Britt Kotsinas beskriver hur ungdomar kan använda sig av en viss 

typ av språkbruk i en viss grupp, för att skapa samhörighet och identitet. Exempelvis ett tuffare 

och nedvärderande språkbruk menar Kotsinas inte behöver handla om (i vissa ungdomsgrupper) 

att trycka ner eller förolämpa varandra, utan snarare att jargonen i gruppen är “bäst 

förolämpning vinner” (Kotsinas 2007, 24). 

 

3.2 Könsroller 

Under mitten av 1900-talet lanserades ett nytt begrepp inom forskningsfältet om könsskillnader, 

vilket fick stor genomslagskraft och etablerades inom samhällsvetenskapen, nämligen den om 

“social roll”. Inom samhällsvetenskapen erbjuder begreppet social roll ett förenklat sätt att 

förhålla sig till samspelet mellan sociala strukturer och kulturella normer (Connell 2003, 39). 

Pratar vi om sociala roller i förhållande till genus uppenbarar sig ett nytt begrepp, “könsroller” 

(Connell 2003, 39). Det finns olika sätt att använda sig av begreppet könsroll men det som är 

det absolut vanligaste, och också det denna uppsats kommer att förhålla sig till, är idén om att 
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“kvinnor och män följer en allmän uppsättning förväntningar som är knutna till deras kön” 

(Connell 2003, 39). Detta synsätt inkluderar en föreställning om att det alltid existerar två 

könsroller oberoende av vilka kulturella miljöer vi befinner oss i, vilket är den manliga och den 

kvinnliga könsrollen. Dessa två könsroller är i sin tur tätt förknippade med maskulinitet 

respektive femininitet. Viktigt inom detta synsätt är att den manliga “maskulina” könsrollen 

och den kvinnliga “feminina” könsrollen är produkter av den sociala verkligheten vi lever i. 

Maskulinitet och femininitet är alltså någonting som vi socialiseras in i och som införlivas inom 

oss. I och med att den maskulina mansrollen och den feminina kvinnorollen är ett resultat av en 

socialisationsprocess innebär det också att det finns möjlighet till en social förändring (Connell 

2003, 40). 

 

Att pojkar och flickor förväntas vara på vissa specifika sätt kan givetvis skifta beroende på olika 

omständigheter såsom exempelvis tidpunkt eller olika ungdomskulturer. Däremot finns det ofta 

föreskrivet vad som anses som bra eller dåliga beteenden beroende på om du är tjej eller kille, 

de är alltså normativa. Att agera och bete sig i enlighet med dessa normativa stadgar för 

respektive kön gör både att ungdomen får bekräftat av omgivningen att den är en “riktig” kille 

eller tjej samtidigt som det bidrar till att reproducera dessa föreställningar. Detta gör att normen 

är det som upphöjs och eftersträvas medan det normavvikande ses mindre bra och icke önskvärt 

(Smedler och Drake 2006, 53). 

 

3.3 Maskulinitet 

Maskulinitet är ett svårdefinierat begrepp som varit föremål för olika tolkningar och 

definitioner, och för att kunna förklara och förstå begreppet måste det försöka förstås i en 

historisk kontext (Connell 2003, 183). Connell menar att det främst är etnografiska studier som 

klargjort omfattningen av maskuliniteter. De har bland annat visat att kolonialiseringens 

utbredning innebar ett möte mellan ländernas olika genussystem som bidragit till att maskulina 

maktstrukturer upprätthållits och reproducerats. Genom våld och erövringar tog 

kolonialiseringen fart och den europeiska-amerikanska kulturen kom att bli dominerande.  

Kolonialiseringen blir intressant eftersom för att kunna förstå kopplingen mellan maskulinitet 

och våld på en personlig nivå måste vi också kunna förstå den historiska påverkan det haft i det 

globala sammanhanget. Filmer om cowboys och indianer har bidragit till en typ av ideal-

maskulinitet som egentligen grundar sig i våld och erövringar som kolonialiseringen drog igång 

(Connell 2003, 183–184). Även om den historiska processen och kolonialiseringen inte 
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kommer att beröras närmare i uppsatsen är det viktigt att vara medveten om dess betydelsefulla 

roll. 

 

Maskulinitet kopplas oftast samman med stereotypiska normer om vad som är 

manligt.  Maskulinitet skapas till stor del i vardagslivet, där institutionella och ekonomiska 

strukturer har en stor betydelse. Men forskning idag fokuserar inte på dessa existerande normer 

och hur det tillämpas utan försöker istället studera dess sociala regler och hur det tar sig uttryck 

rent praktiskt inom det sociala livet. Intresset hamnar på att studera normernas politik, 

exempelvis hur produceras och reproduceras den aggressiva och maskulina världen exempelvis 

inom ishockeyn? Men också hur balanseras detta upp med beteenden som skulle kunna sägas 

vara motsatsen till det maskulina (Connell 2003, 55–56).  

 

Det maskulina idealet är inte helt enkelt, inom exempelvis amerikansk fotboll gick det att se att 

det maskulina är eftersträvansvärt men det kan även få bakslag. När spelare råkade skada andra 

spelare allvarligt skapades en moteffekt, den maskulina aggressionen ansågs här som oönskad 

och kunde leda till att sporten i sig fick dåligt rykte (Connell 2003, 58). Anderson menar att 

forskare, däribland Connell, har visat att sport, och specifikt lagsport traditionellt sett har 

förknippats med en maskulin dominans, pojkar har genom att delta i lagsporter kunnat forma 

både sina identiteter och sina kroppar efter den hegemoniska maskulinitetens norm (Anderson 

2013, 3). Anderson menar att det mest användbara teoretiska verktyget för att förstå den 

hegemoniska maskuliniteten kommer från Connell, vilket kommer att redogöras för nedan 

(Anderson 2013, 3). 

 

3.4 Hegemonisk maskulinitet  

Ett begrepp som har en central plats hos Connell är hegemoni vilket förklaras som: 

 

Det hänvisar till den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla 

en ledande position i samhällslivet. Kulturellt sett höjer sig vid en given tidpunkt en viss 

form av maskuliniteter över andra former. Hegemonisk maskulinitet kan definieras som 

den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på 

frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas gör det) mäns 

dominans över kvinnor.  

(Connell 2003, 101) 
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Hegemoni bygger på en form av hierarki mellan olika grupper av män vilket präglas av en 

relation av dominans och underordning, där heterosexuella män äger dominans över de 

underordnade homosexuella männen. Dominansen visar sig genom en rad sociala praktiker vari 

homosexuella män förtrycks på olika sätt, där homosexualitet stigmatiseras samtidigt som dessa 

praktiker reproducerar de heterosexuellas dominans. Förtrycket gör att homosexuella män 

utesluts från den hegemoniska maskuliniteten och hamnar längst ner på stegen av männens 

genushierarki. Det är dock inte enbart den homosexuella maskuliniteten som är underordnad 

utan också viss heterosexualitet, vilket kan ta sig uttryck genom kommentarer så som “tönt, 

nolla, fegis” och så vidare (Connell 2003, 102). I homofobiska ideologin är skiljelinjen mellan 

hetero- och homosexualitet samt maskulinitet och femininitet utsuddad, där homosexuella män 

och kvinnor ses som feminina män respektive maskulina kvinnor (Connell 2003, 62). Här går 

det att se att det egentligen inte är homosexualiteten i sig som är underordnad utan att det är den 

kopplingen mellan femininitet som homosexualitet förknippas med som gör det (Connell 2003, 

102). 

 

Den hegemoniska maskuliniteten upprätthålls inte bara genom de som aktivt utför denna 

hegemoni utan även de som drar fördel av att denna struktur existerar.  Det är nog ytterst få 

män som verkligen lever upp till den hegemoniska maskulinitetens standard men desto fler som 

ändå gynnas av de strukturer som skapas utifrån den. Därav blir män delaktiga i 

upprätthållandet av den hegemoniska maskuliniteten så länge de inte motsätter sig den 

underordning den skapar (Connell 2003, 104–105). 
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4. Metod 

Denna uppsats har använt sig av en kvalitativ metodansats. Valet av en kvalitativ metodansats 

grundar sig på flera olika aspekter men framförallt på grund av att denna studie är intresserad 

av att undersöka lärarnas subjektiva upplevelser av hur maskulinitet tar sig uttryck på 

idrottslektioner. Studien är intresserad av det unika, de individuella upplevelserna, och inte av 

att kunna generalisera till en större population (Fejes & Thornberg 2015, 35). Vidare är den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten att vi ser individerna som skapande varelser som är med 

och konstruerar omvärlden, vilket gör valet av en kvalitativ metodansats mer passande (Bryman 

2008, 40–41). Under detta avsnitt presenteras uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt, där 

allt från urval och datainsamling till själva kodningsprocessen redovisas. 

 

4.1 Urval och datainsamling 

Intervjuerna utfördes på tre högstadieskolor belägna i en mellanstor stad i norra Sverige. Fyra 

idrottslärare har intervjuats, varav tre män och en kvinna, vilket resulterade i ca 200 minuter 

inspelat material. Denna uppsats har använt sig av ett bekvämlighetsurval för att finna 

informanter, vilket har gjorts genom mejlutskick till rektorer på samtliga högstadieskolor inom 

aktuell kommun. I mejlen efterfrågades hjälp med att komma i kontakt lärare inom ämnet idrott 

och hälsa, och de ombads även vidarebefordra mejlet till dessa lärare. Genom mejlkontakten 

med rektorerna har kontakt med fyra idrottslärare, från tre olika högstadieskolor, etablerats. Att 

valet föll på ett bekvämlighetsurval beror på den höga arbetsbelastning lärare har, specifikt 

under slutet av vårterminen, och har därför valt att låta de som hade möjlighet att ta kontakt 

med oss. Men också för att representativitet inte är av högsta intresse, utan då målet är att senare 

göra en djupgående analys av det insamlade materialet (Bryman 2008, 433). 

 

4.2 Intervjuprocessen 

Uppsatsen har använt sig av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Anledningen till detta var för att säkerställa svar kopplade till det som skulle undersökas genom 

att på förhand arbetat fram en intervjuguide (se bilaga 1) innehållandes en rad huvudfrågor. 

Samtidigt var det viktigt att lämna ett visst utrymme till att kunna avvika från intervjuguiden i 

de fall informanten tog upp andra intressanta aspekter som föll utanför intervjuguidens ramar. 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer säkerställdes en viss grad av strukturering och 

flexibilitet (Justesen och Mik-Meyer 2013, 46–47). Inför varje intervjus genomförande 

tillfrågades informanterna om de godkände att intervjuerna spelades in, vilket samtliga 

informanter lämnade sitt samtycke till (Justesen och Mik-Meyer 2013, 48). Intervjuerna har 
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tagit plats på informanternas respektive arbetsplats, vilket de själva har fått möjlighet att vara 

med och bestämma över. Under själva intervjuerna har båda två deltagit varav en har varit 

huvudintervjuare medan den andre intagit en mer passiv roll. Den mer passiva intervjuaren har 

fokuserat på att ställa följdfrågor till informantens svar som denne uppfattat vara intressant att 

undersöka vidare. Anledningen till att vi har valt att vara två vid intervjutillfällena är för att vi 

på detta vis haft möjlighet att tillgodogöra oss en större informationsmängd, djupare förståelse 

av materialet samt underlätta den framtida gemensamma analysen (cf. Trost 2010). 

 

4.3 Bearbetning av material och tolkningsprocessen 

Materialet har analyserats och bearbetats med hjälp av en tematisk analysmetod.  Valet föll på 

tematisk analys då det är av intresse att finna övergripande mönster i förhållande till ämnet och 

syftet vilket går att uppnå med hjälp av den nyss nämnda analysmetoden (Braun & Clarke 2012, 

57). Den tematiska analysen har genomförts i enlighet med de sex steg som beskrivs hos Braun 

och Clarke; (1) För att göra oss bekanta med materialet har det först transkriberats, därefter har 

vi läst igenom och strukit under intressanta och viktiga delar av intervjumaterialet.  (2) I steg 

två arbetade vi fram våra initiala koder. Vi befann oss ganska nära datamaterialet och försökte 

koda förutsättningslöst samt identifiera kärnan i de olika delarna av materialet. (3) Efter den 

initiala kodningen försökte vi finna olika kluster av mönster i relation till vårt syfte – det vill 

säga utforma kategorier. (4) I detta steg bearbetades tidigare steg på nytt för att se om 

kategorierna fungerade, om vissa kategorier kunde slås samman, om andra kunde tas bort och 

så vidare. Detta steg kan ses som en slags “kvalitetskontroll”. (5) I det näst sista steget 

definierades och namngavs uppsatsens teman så de inte skulle överlappa med varandra för 

mycket men ändå hänga samman, samt kunna hjälpa till att analysera materialet i relation till 

syftet. 6) Slutligen, det sista steget bestod i att utforma själva uppsatsen (Braun & Clarke 2012, 

60–69).   

 

Själva kodnings- och tolkningsprocessen har haft en mer abduktiv ansats, det vill säga att vi har 

låtit materialet forma analysen samtidigt som vi fortfarande har förhållit oss till uppsatsens 

teoretiska ramverk och tidigare forskning när slutsatser dragits ur det insamlade materialet 

(Fejes & Thornberg 2015, 27). Nedan går det att se ett exempel på kodningsschemat, samt hur 

kategorier och teman utformats. I analysen har vi huvudsakligen utgått från de teman vi kunnat 

urskilja i intervjumaterialet och analyserat dessa med hjälp av tidigare forskning och vårt 

teoretiska ramverk. Vad som har kunnat ses i analysdelen har därefter sammanställts under 

avsnittet diskussion. 
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Koder    → Kategorier   → Tema 

Killarna mer stilla i ett klassrum 

På Idrotten annekterar killarna mer 

Mer stereotypiska könsroller på 

idrotten 

Skillnader i klassrummet och 

på idrotten  

 

Mer frustration/irritation bland 

killarna 

Killar tar över gymnastiksalen med 

fysisk närvaro  

Killar kommer med fler 

kommentarer 

Hur det maskulina beteendet 

tar sig uttryck 

 

 

Maskulinitetens dominans 

på idrotten  

Tjejer gillar dans mer  

Tjejer är bättre på dans 

Killar gillar mer tävlingsinriktade 

sporter 

Aktiviteter på idrotten 
 

Killar tar mycket mer plats  

Killar lever om mer 

Tjejer är inte vana att ta plats  

Tjejer väntar på sin tur 

Uppdelningar bland könen 
 

 Utdrag från kodningsschema, se bilaga 2 för fullständigt schema. 

         

4.4 Etiska överväganden 

Uppsatsen har förhållit sig till de forskningsetiska principer som är framtagna av 

vetenskapsrådet; informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, 7–14). Det innebär att innan intervjuernas start har de 

informerats om; syftet med uppsatsen, att deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas 

både under intervjuns gång men också när intervjun är färdigställd. De har också informerats 

om att deltagandet är konfidentiellt och alla uppgifter som lämnas i intervjun kommer endast 

hanteras av oss som intervjuar, samt att materialet kommer inte heller användas i något annat 

syfte än i utformande av denna uppsats (Vetenskapsrådet 2002, 7–14). Informanterna har både 

informerats om dessa principer men också om vad de har kunnat förvänta sig av oss som 

uppsatsförfattare. 

 



 

14 

Särskilda utmaningar med just denna uppsats har bestått i att säkerställa att på ett noggrant sätt 

avidentifiera eventuella känsliga uppgifter, exempelvis har vi valt att inte skriva ut skolornas 

namn eller ens vilken ort det gäller. Detta för att i största möjliga mån skydda informanterna då 

vissa uppgifter skulle kunna vara av en känslig karaktär. 
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5. Resultat och analys 

Analysprocessen har inte utgått från några teorier utan dessa teman har framträtt under 

kodningsprocessen av det insamlade datamaterialet. Under kodningsprocessen framträdde tre 

huvudteman; Ungdomars identitetsutveckling, normer och maskulinitet samt maskulinitetens 

dominans på idrotten. Respektive tema samt dess analyser kommer att presenteras här nedan. 

 

5.1 Ungdomars identitetsutveckling 

Ett tema som har kommit fram i denna uppsats är ungdomars identitetsutveckling, vilket är en 

viktig parameter när maskulinitet studeras, eftersom högstadieåren är en tid då ungdomar 

genomgår en stor förändringsprocess där deras identitet tar form och skapas. Hade uppsatsen 

fokuserat på ungdomar i ett tidigare eller senare skede i livet hade maskuliniteten troligtvis tagit 

sig uttryck på ett annorlunda sätt. Detta tema är alltså inte det uppsatsen kanske lägger sitt 

största fokus vid men som dock ändå är lika viktigt att lyfta, i och med att det inte går att studera 

maskulinitet hos högstadieelever isolerat från deras identitetsutveckling. Identitet och 

ungdomars utveckling var också ett genomgående mönster som lyftes och berördes hos samtliga 

informanter: 

 

Ah men det händer ju ganska mycket i 7:an till 9:an, vårterminen i 9:an brukar oftast vara 

ganska, dom har hittat sina roller, det mesta brukar funka oavsett vad man gör i 9:an. Det är som 

att dom har hittat positioner i klassen, vissa killar har taggat ner, vissa tjejer har blomstrat upp. 

Det blir en mer jämn balans.                 

- Informant 2 (Man)  

 

Det som beskrivs ovan av en av informanterna är något som gick att se genomgående genom 

alla intervjuer. Samtliga lärare beskrev att de kunde se en större osäkerhet hos eleverna i 7:an, 

men under vårterminen i 9:an kunde de oftast se att eleverna började bli tryggare, både i sig 

själva och med varandra. Åren mellan 7:an och 9:an innebär att identitetsarbetet hos 

ungdomarna blir extra tydligt, då de inte räknas som barn, men inte heller är vuxna ännu, vilket 

bidrar till en ökad ångest och osäkerhet. Men som informanten ovan beskriver det går det att se 

att när ungdomarna närmar sig slutet av tonåren, det vill säga någonstans kring början av årskurs 

9, börjar det hända något hos de flesta ungdomar. Handlingsutrymmet ökar och ungdomarna 

börjar få en mer balanserad bild av kön och sin egna könsidentitet (Smedler och Drake, 2006, 

57–61). Denna växande säkerhet hos ungdomarna kan bland annat ta sig uttryck genom som 
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exempelvis en informant beskriver att de vågar vara sig själva, upplevs vuxnare och att 

grupperna blir mer avslappnade; 

 

Den stora skillnaden är väl att 9: orna mot slutet nästan alltid får någon form av avslappnande 

effekt på hela klassen att det blir lite det här att man kan skratta… dom känns lite vuxnare. Sista 

året blir det lite den här... det kommer nya stilar, helt plötsligt är det nån som börjar ha en hatt 

bara för att han eller hon tycker att det här är ganska snyggt.                    

- Informant 3 (Man) 

 

De flesta informanter delade upplevelsen av att de flesta ungdomar verkade bli tryggare i slutet 

på högstadiet, samt att de med denna trygghet också vågade vara sig själva och kanske sticka 

ut i större utsträckning. Dock lyfte vissa informanter fram vikten av gruppdynamik och att detta 

kunde se olika ut beroende på olika grupper. Bland annat framgick det hos flera informanter att 

i vissa grupper infinner sig aldrig denna trygghet och att det då inte är lika lätt att se skillnaderna 

i ungdomarnas utveckling över årskurserna. Att ungdomars identitetsutveckling också spelade 

en roll under idrottslektioner gick att uppfatta i intervjuerna, vilket exemplifieras med 

nedanstående utdrag; 

 

Sen brukar det ju bli bättre och bättre tycker jag under högstadiet, liksom att framåt 9:an 

så har man som en annan syn på idrottsämnet, i 7:an så har dom flesta inte kommit bort 

ifrån att man tror att det är den som gör mest mål liksom som får högst betyg så, det är 

som en fostran också in i ett annat tänk men i vissa grupper kommer man aldrig dit, det 

är lite olika.  

- Informant 4 (Kvinna) 

 

Här går det att se att lärarna upplever att den utveckling eleverna genomgår under 

högstadietiden också återspeglas under idrottslektionerna. På det stora hela går det att se att 

elever i 7:an oftare har svårt att lämna tävlingsmomentet och anpassa sig till skolidrotten medan 

elever i 9:an oftare har kommit bort från detta och förändrat sin syn på själva ämnet. Att många 

elevers attityder och beteenden i förhållande till ämnet idrott och hälsa i sådan stor utsträckning 

förändras är tätt sammankopplat till deras identitetsutveckling. Dock, som nämnts tidigare, är 

denna utveckling beroende av gruppdynamiken. I de fall där tryggheten aldrig riktigt infinner 

sig i gruppen kanske inte heller denna förändring sker. Vidare är själva identitetsutvecklingen 

också viktig för att undersöka hur idrottslektionerna ser ut i förhållande till normer och 

maskulinitet. Detta då hur det tar sig uttryck kan skilja sig åt beroende på hur långt ungdomarna 
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kommit i sin utveckling (vilket skulle kunna variera till följd av ålder), men givetvis också 

beroende av andra faktorer. Lärares upplevelser av normers påverkan och hur maskulinitet kan 

ta sig uttryck på idrottslektioner kommer att diskuteras i kommande avsnitt. 

 

5.2 Normer och maskulinitet 

Överlag i vårt samhälle existerar det allmänna förväntningar, eller normer, knutet till våra kön. 

Det finns vissa förväntningar på dig som människa beroende på om du är en kvinna eller man. 

Den manliga könsrollen förknippas ofta med maskulinitet medan den kvinnliga könsrollen 

associeras med femininitet.  Synen på kön och vad det innebär att vara kvinna eller man är 

någonting som vi socialiseras in i under vår uppväxt och som internaliseras inom oss (Connell 

2003, 39–40). Hur är det då med de personer som avviker från den typiskt manliga eller 

kvinnliga könsrollen och normen? I våra intervjuer kan vi se att lärare verkar uppleva en större 

öppenhet nu för tiden hos eleverna men att det ändå inte är helt okej att avvika fullt ut. Detta 

beskrivs tydligt hos en av informanterna: 

 

Men, och när man diskuterar så finns det ju en större öppenhet tycker jag liksom för olika 

sexualiteter till exempel än ja, för 10–15 år sen. Men det är ju fortfarande så att, man märker 

om det är nån som avviker liksom ja, på riktigt, att det är inte riktigt helt enkelt [...] men jag har 

märkt av att när det finns elever som inte är typiskt killiga till exempel utan kanske lite mer 

typiskt tjejiga att det kan ju sticka mycket i ögonen på jämnåriga på så sätt att man kan driva 

med eller ah, att man bara märker liksom blickar eller så.         

- Informant 4 (Kvinna) 

 

Här går det att se att även fast eleverna till synes verkar mer öppna för olikheter än för 

exempelvis 10–15 år sedan så är dessa normer djupt rotade i oss och någonting som är en del i 

ungdomars socialisationsprocess. Genom att agera i enlighet med normerna för en kvinna och 

en man och samtidigt reagera mot de som bryter eller avviker mot detta gör att normerna både 

cementeras och reproduceras (Smedler och Drake 2006, 54). Just det faktum att lärarna 

upplevde det som att ungdomarna verkade vara okej med att ha en annan sexuell läggning än 

heterosexualitet stämmer väl överens med det Ambjörnsson uttrycker, att det inte är 

sexualiteten i sig själv som är problemet utan att det är när någon avviker för mycket i 

genushänseende som det blir stötande. Det skulle exempelvis kunna vara om någon inte upplevs 

typiskt manlig i sitt sätt att klä sig eller se ut (Ambjörnsson 2016, 100–101). Att denna 

föreställning om kvinnligt och manligt troligtvis också återfinns hos eleverna i en viss 

utsträckning vittnar en av informanterna om: 



 

18 

 

Men det är ju naturligtvis som så att jag kan tänka mig att om man frågar ärligt 9: orna eller 

8:orna om vad som förväntas av dom som kille så finns det nog säkert en hel del som skulle 

kunna komma med såna här saker som det förväntas “att jag är stor, jag är stark, eh jag är ganska 

känslokall, jag bryr mig inte, jag kan inte, jag gillar garanterat inte poesi” du vet sådana här 

saker [...]                     

- Informant 3 (Man) 

 

Huruvida eleverna själva faktiskt har dessa föreställningar är svårt att uttala sig om i och med 

att det är lärarens upplevelser som redovisas här. Dock, att informanten berättar att den tänker 

att det skulle kunna ligga till på detta vis pekar på att det ändå troligtvis finns sådana 

föreställningar spridda bland högstadieungdomar. På frågor om varför informanterna trodde att 

det existerade olika normer för pojkar och flickor var återkommande svar att de trodde att det 

var någonting som ungdomar socialiseras in i från barnsben. Det förefaller som att många lärare 

delade upplevelser och uppfattningar om att pojkar redan från tidig ålder tillåts vara mer 

egoistiska och i förlängningen också blir det. Några informanter lyfte uttrycket “boys will be 

boys” som ett exempel på hur samhället på ett övergripande plan uppfattar skillnader mellan 

killar och tjejer. “Boys will be boys” är ett utmärkt exempel på hur normer för tjejer och killar 

skapas, hur de internaliseras hos ungdomarna och hur de reproduceras genom ett fortsatt 

användande av uttrycket, samt de beteenden som förknippas med respektive könsrolls norm. 

Att dessa föreställningar förkroppsligas hos ungdomarna intygas också av informanterna; 

 

[...] På en generell nivå... - pratar jag om nu, så skulle nog killen passa en kille hårdare än en 

tjej. Där finns det säkert också någon föreställning om att man ska ta det lugnt kring tjejer. Även 

om en tjej är med i länslaget i innebandy så är det tydligen som så att hon klarar inte av en vanlig 

pass...                         

- Informant 3 (Man) 

 

I ovanstående utdrag från en intervju, vilket även kan skönjas hos de andra informanterna, går 

det att utläsa att lärarna upplever att vissa killar verkar besitta en föreställning om att de är bättre 

på sport än tjejerna, samt en uppfattning om att ta det lugnt kring tjejer. Vidare säger samma 

informant att han “tror att det bottnar i någon föreställning om att killar tål mer än tjejer”. I 

citatet ovan går det att se att denna föreställning påverkar killarnas agerande till den mån att de 

exempelvis slår ett lösare pass, även fastän det uppenbarligen inte behövs då tjejen i fråga 

sannolikt har kompetens nog att ta emot ett hårdare pass. Detta är ett exempel på hur eleverna 
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själva är delaktiga i “görandet” av kön, i den tidigare forskning där Saar studerar hur stereotypa 

könsroller produceras på bild-och musikundervisningen gick det att se exempel utifrån vad de 

valde att måla, och vad som ansågs “rätt” att måla. I exemplet ovan som lyfts av en lärare blir 

principen densamma, fast här görs kön utifrån hur eleverna tänker att det motsatta könet 

förväntas kunna ta emot en passning (Saar 2008, 177). Många informanter poängterar dock att 

det inte är alla killar som verkar vara av den uppfattningen utan att mycket beror på deras 

aktivitetsnivå på fritiden, om de sportar utanför skolan eller inte. Bortsett från denna aspekt 

verkar det ändå gå att skönja ett övergripande mönster, vilket informanterna också vittnar om, 

där lärarna upplever att killar generellt sett anser sig bättre än tjejer på sport. Denna föreställning 

om killars överlägsenhet på idrotten gör att tjejer därmed också de facto blir underordnade. Att 

lärare upplever att killar dominerar och tar stor plats på idrottslektioner är någonting som går 

att koppla till den manliga könsrollen och maskulinitet som är förknippad med denna. Detta 

kommer att redovisas mer utförligt i nästa kapitel.   

 

5.3 Maskulinitetens dominans på idrotten 

Ett genomgående tema i intervjuerna är hur lärarna upplever att killarna endast med sin fysiska 

närvaro tar mer plats. Killar har en tendens att både höras och synas mer, och i samtliga 

intervjuer uttrycker informanterna att detta resulterar i att killarna får mer uppmärksamhet än 

tjejerna. I många utav fallen är det negativ uppmärksamhet, i form av tillsägelser, upprepningar, 

och att det överliggande fokuset blir på att just bevaka killarna, och hålla koll.   

 

Jamen ta bara vid genomgångar till exempel, när det gäller… hur man, när man kommer in i ett 

klassrum. Tjejer kommer in, sätter sig ner och är redo på att börja jobba och killar, har mycket 

svårare att koncentrera sig. Tar större plats, har svårare att räcka upp handen, har svårare att 

vänta på sin tur. Har svårare att fokusera [...], det är en källa till frustration. Att killarna tar för 

stor plats men att tjejerna också inte tar någon plats alls, även fast det finns utrymme. 

- Informant 1 (Man) 

 

Ovan beskriver en av informanterna hur det kan se ut när den kommer in i ett klassrum, samt 

hur killar via att exempelvis inte räcka upp handen, inte kunna vänta på sin tur och har svårt att 

sätta igång med arbetet, därmed tar mer plats i ett klassrum. Informanten beskriver även sin 

frustration, inte bara av att killarna tar för mycket plats utan det faktum att tjejerna inte tar någon 

plats, även fast det som denna informant uttryckte det “finns utrymme”. Lärarnas upplevelser 

går att återknyta till Connell som menar att kroppen blir en ofrånkomlig definition av 

maskuliniteten, i sina kroppsliga handlingar blir män en del av historien, både den gemensamma 
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men också den personliga.  Connell uttrycker sig såhär; “Att vara en vuxen man är att uppta 

utrymme, att ha en fysisk närvaro i världen” (Connell 2003, 83). Exemplet som beskrivs ovan 

blir en tydlig illustration på detta, hur killar i klassrummet upptar utrymme genom att endast 

använda sina kroppar och hur detta i sig också blir en definition av det maskulina.  

 

Under idrottslektionen blir det maskulina beteendet ännu mer förkroppsligat. Här ska eleverna 

använda sig av kroppen på ett helt annat sätt än vad de gör under en lektion i ett klassrum. Sedan 

långt tillbaka har idrotten och sporten varit ledande inom den maskulina kulturen, då detta är 

ett exempel där det oavbrutet visats upp manliga kroppar i rörelse (Connell 2003, 80). 

 

Då har vi räknat vem som tar avsluten in mot liksom, för då blir det att man kastar lite hårdare, 

lite mer bestämt, jag passar inte bara bollen. Och siffrorna där är ju helt, alltså det är tragiskt om 

man ska se det utifrån genus och kön. För det är, jag kom ihåg det var 54–2 var det en omgång. 

54 kast från killarna, 2 från tjejerna, då var det samma tjej som kastade båda gångerna. Men alla 

i klassen tycker att spökboll är jätteroligt.                                                      

- Informant 2 (Man) 

 

Här ovan ser vi hur en informant beskriver att det kan se ut under en idrottslektion när spökboll 

står på agendan. Spökboll vilket kanske närmast skulle beskrivas mer som en lek än en sport, 

men målet i sig är att genom att använda sig av en boll och genom att ta avslut (kasta) bränna 

de på motståndarlaget. I detta exempel har informanten haft som mål innan aktiviteten drog 

igång att alla ska ta lika många avslut och därav valt att räkna hur många avslut tjejer kontra 

killar egentligen tar. Exemplet ovan blir väldigt talande då det går att se att killarna tagit 54 

avslut och tjejerna endast 2. I enlighet med Connell blir det tydligt hur idrotten är strukturerad, 

att det genom tävlingsmomentet skapas en slags hierarki bland det manliga könet men där också 

kvinnor/flickor som grupp underordnas samt utesluts från det idrottsliga sammanhanget (2003, 

80). I ovanstående exempel, kan vi se hur killarna tar över aktiviteten genom att just gå på 

avslut, medan tjejerna av någon anledning väljer att inte ta avslut, och troligtvis istället passar 

bollen till en kille som sedan tar avslut. Detta gör att killar som grupp tar över sammanhanget 

genom sina fysiska attribut samtidigt som tjejer genom att inte gå på avslut bidrar till att 

förstärka denna struktur och i förlängning utesluter sig själv. Detta stämmer också överens med 

tidigare forskning, i observations och intervjustudien gjord av Ann-Sofie Holm visades tydliga 

exempel på hur killarna tog över en idrottslektion där det spelades basket. I tävlingsmomentet 

fick killarna svårt att “behärska” sig, och i och med att läraren i detta exempel inte gick in och 
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kontrollerade situationen blev det ännu mer tydligt hur det finns en skillnad när det kommer till 

rätten att ta fysiskt utrymme beroende på om eleven är en tjej eller kille (Holm 2008, 118). 

 

Men det maskulina beteendet hos killar blir inte bara problematiskt för tjejer utan också för 

killar, genom att ett maskulint beteende på så många sätt konstitueras av fysiska handlingar 

innebär det också att genus blir sårbart när en kille/man inte lever upp till denna maskulina 

norm, exempelvis när en kille inte kan delta i ett idrottssammanhang med samma fysiska 

kapacitet som de andra killarna (Connell 2003, 81). Detta är något som vi också kunnat urskilja 

i intervjuerna, flera av informanterna tog upp exempel där dom upplevde att “osportiga” killar 

blev avvikande från den rådande gruppnormen hos killarna. Detta tog sig uttryck antingen 

genom att dessa killar valde att undvika att delta på idrottslektionen eller anpassade sig mer 

efter “tjejernas nivå”.   

 

Maskuliniteten hos killarna tar sig dock uttryck på fler än ett sätt och vilket språkbruk eleverna 

använder sig av är också något som de flesta lärarna upplevde som att det hade blivit värre de 

senaste åren. Samtliga informanter upplevde det som att eleverna i allt mer utsträckning 

använde sig av könsord, eller nedvärderande uttryck emellan varandra och detta var extra tydligt 

bland killarna. En av informanterna uttryckte sin upplevelse av det hela; 

 

Dom har ett hårdare språkbruk mot varandra, killarna. Framförallt i vissa gäng sådär, det är som 

att dom sitter och spelar tv-spel och använder samma språk. Det är ju jättekonstigt vilket språk 

dom kan använda och vad dom kallar varandra. Det ser jag inte riktigt i samma utsträckning 

bland tjejerna.                                                                     

- Informant 2 (Man) 

 

Här upplever han att killarna har ett betydligt hårdare språkbruk mot varandra än vad tjejerna 

har. På frågan om informanten hade några exempel på vad killarna kunde kalla varandra så 

uppgav han “[..] men det kan ju vara allt möjligt alltså “kuk och fitta och dumskalle”. Alltså 

you name it”. Informanten upplevde dock att detta inte var för att nedvärdera varandra som 

killarna använde sig av dessa typer av ord, utan att det mer var den jargongen som fanns killarna 

emellan, informanten uttryckte också att han inte upplevde det som att killarna hade samma 

språkbruk när de pratade med tjejer. I boken Ungdomsspråk beskriver Ulla-Britt Kotsinas hur 

ungdomar använder sig av språk för att utveckla sina identiteter och hur det blir en del av 

socialisationsprocessen. Att använda sig av nedvärderande ord eller uttryck emellan varandra 

är något som kan vara vanligt inom en grupp, och att målet inte är trycka ner varandra utan 
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snarare att “den som använder bästa förolämpningen vinner” (Kotsinas 2007, 24). Detta blir 

ytterligare ett sätt för killarna att hävda sin maskulinitet genom att höras mer, ta mer plats, och 

därav också påkalla sig mer negativ uppmärksamhet från lärarens håll.  
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6. Diskussion/Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärare upplever att maskulinitet formas och tar 

sig uttryck på idrottslektioner. I relation till detta identifierades tre huvudteman; ungdomars 

identitetsutveckling, normer och maskulinitet samt maskulinitetens dominans på 

idrotten.  Dessa framträdde i studien som viktiga komponenter i hur maskuliniteten formas och 

tar sig uttryck. Nedan kommer fynden för respektive tema att diskuteras separat för att därefter 

vävas samman 

 

6.1 Ungdomars identitetsutveckling 

Identitetsutveckling är en viktig del av ungdomars liv, det är det själva tonårstiden nästan är till 

för - att finna sig själv och lära sig stå på sina egna ben. Så hur skulle vi kunna undersöka hur 

lärare upplever att maskulinitet formas och tar sig uttryck hos högstadiepojkar under deras 

idrottslektion, utan att diskutera det i förhållande till deras identitetsutveckling? Vidare är även 

normer och olika föreställningar bidragande faktorer på så sätt att när ungdomar håller på att 

forma sina identiteter som mest, dvs. under tonårstiden, så görs det under ett konstant flöde av 

olika normer som cirkulerar i samhället. Normer i sin tur är också högst relevant när vi pratar 

om maskulinitet i och med att det finns traditionella normer och föreställningar om hur en man 

eller kvinna ska vara. 

 

Vi kunde tydligt se att identitetsutvecklingen både spelade roll avseende ungdomarnas 

beteenden i allmänhet men också för själva idrottslektionerna. Samtliga informanter uppgav att 

de oftast kunde se en tydlig skillnad på eleverna i 9:an gentemot eleverna i 7:an. Informanterna 

själva pratade inte uttalat om en identitetsprocess under högstadietiden, men skillnaden mellan 

årskurserna är i linje med en utveckling hos ungdomarna där deras identiteter under denna tid 

till viss del tagit form. De flesta lärare upplevde eleverna i 9:an som mycket tryggare än i 7:an, 

samt att ungdomarna verkade få en mer avslappnad föreställning kring kön och könsidentitet. 

Detta kunde bland annat ta sig uttryck genom att ungdomarna vågade vara sig själva och “sticka 

ut” i större utsträckning. Dock kunde vi se att en förändring i klasserna mellan 7:an och 9:an 

till stor del är beroende av gruppdynamiken. I vissa klasser infinner sig aldrig riktigt denna 

trygghet och då blir det inte lika lätt att se denna utveckling hos ungdomarna.  

 

Lärarna upplevde att de yngre eleverna verkade ha svårare att anpassa sig till skolidrotten och 

lämna tävlingsmomentet än vad det verkade vara för de äldre eleverna. Här ser vi att ungdomars 

förändrade beteenden och attityder till, och under, idrottslektioner hänger samman med deras 
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identitetsutveckling, där det oftast har infunnit sig någon slags trygghet hos de äldre eleverna 

vilket gör det lättare för dem att anpassa sig. Ovan kan vi tydligt se att hur ungdomars identiteter 

utvecklas är beroende av den samhälleliga kontexten där identiteten formas i samspel med 

omvärlden, samt att det är en ständigt pågående process (Frisén & Hwang, 2006, 15). 

 

6.2 Normer och maskulinitet  

Som nämnts tidigare finns det i samhället ofta vissa förväntningar kopplat till vilket biologiskt 

kön du har, där den manliga könsrollen oftast förknippas med maskulinitet och den kvinnliga 

med femininitet (Connell 2003, 39). Så var också fallet i denna uppsats. Informanterna menade 

att de trodde det berodde på någon underliggande föreställning om manliga och kvinnliga 

skillnader och att pojkar redan från tidig ålder oftast tillåts vara egoistiska. Lärarnas förklaringar 

till de bakomliggande anledningarna till varför manliga och kvinnliga normer skiljer sig åt är 

väl i linje med vad som diskuterats tidigare under teoriavsnittet, att könsroller är någonting vi 

socialiseras in i och som internaliseras inom oss (Connell 2003, 39–40). Dessa könsroller 

återfanns också under idrottssammanhang. Lärarna upplevde det som att pojkarna själva tyckte 

sig vara bättre på sport än tjejer, och att det verkade finnas någon föreställning om att tjejer inte 

är lika tåliga som killar. Detta kunde ta sig uttryck genom att pojkarna inte slog en lika hård 

passning till en tjej även om denne kanske egentligen var jätteduktig på bollsport.  

 

Vad gäller att avvika från de stereotypiska könsrollerna kunde vi se att informanterna upplevde 

en större öppenhet hos dagens elever men att det fortfarande inte var helt okej att avvika för 

mycket, eller på fel sätt. En informant upplevde till exempel att en annan sexuell läggning inte 

var så problematiskt men däremot att en pojke som inte upplevdes “typiskt killig” kunde sticka 

i jämnårigas ögon. Vi såg alltså, i likhet med Ambjörnsson, att det som inte var helt enkelt och 

accepterades snarare verkade handla om att avvika i genushänseende än själva sexualiteten 

(Ambjörnsson 2016, 101). 

 

Genom att ungdomarna agerar i enlighet med normerna och reagerar mot de som bryter mot 

dessa ser de till att normerna upprätthålls (Smedler och Drake 2006, 54). Vi kan urskilja hur 

identitetsprocessen blir avgörande för hur ungdomarna ställer sig inför de normer de utsätts för. 

Även om vi skulle vilja påstå att normerna har en stor inverkan på hur ungdomar beter sig, kan 

vi också se att det verkar som att ju tryggare ungdomen är i sin identitet och i sin grupp desto 

större är sannolikheten att de utmanar rådande normer. Vi kan alltså dra slutsatsen att avvika 

från normen och “våga sticka ut” hänger samman med ungdomarnas identitetsutveckling. 
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6.3 Maskulinitetens dominans på idrotten 

Som vi beskriver ovan är ungdomarnas utveckling och befintliga normer en stor del av hur det 

maskulina beteendet kommer att ta sig uttryck hos killar. I utformandet av denna uppsats har 

det stått väldigt klart för oss att maskulinitet tar sig uttryck på många olika sätt, kanske speciellt 

under en sådan period som högstadietiden, och under ett sådant moment som 

idrottslektionerna.  Både utifrån fysiska attribut, som syftar till att synas och höras mest men 

också utifrån hur det fungerar som en underliggande norm i samhället. 

 

Flera av informanterna använde sig av uttrycket att “killar tar plats”, det är ingenting som dom 

blir tilldelade utan det är något som dom i många fall verkade ta sig själva friheten till, genom 

att leva om mer, inte kunna vänta på sin tur när någon annan pratar, bråka och brottas under 

genomgångar och så vidare. Precis som Connell (2003) beskriver att sport och idrott länge 

förknippats med maskulin dominans vittnar informanter också om att killar tog ännu mer plats 

när utrymmet blev större, som i en idrottshall och när det stod en fysisk aktivitet på schemat. 

Här får pojkarna möjligheten att forma sina kroppar och identiteter efter den hegemoniska 

maskulinitetens norm (Andersson 2013, 3). Detta skulle också kunna kopplas till den eller de 

aktiviteter som pojkar till synes föredrar. Studien visade att hos samtliga informanter framkom 

det att pojkar oftast föredrog bollsporter eller tävlingsinriktade aktiviteter. Däremot verkade de 

flesta pojkar motsätta sig dans och gymnastik. Detta grundar sig i att sporter såsom fotboll är 

starkt förknippad med maskulinitet medan gymnastik och dans ses som “mjukare” sporter där 

det mest är kvinnor som deltar. Detta stämmer också överens med fallstudien från Skottland 

där dom bland annat undersökte pojkars inställning till vilka sporter som ansågs mest kontra 

minst manliga. Där ansågs dans och gymnastik vara minst manligt, och rugby och fotboll som 

mest manligt, med den huvudsakliga förklaringen till den fysiska ansträngning sporterna krävde 

(Campbell et al. 2018, 222). 

 

Men det maskulina beteendet tar sig inte bara uttryck under idrottslektionerna utan också i hur 

killarna väljer att använda sig av sitt språk. Uttryck som “är du bög eller?!” eller liknande, har 

under utformandet av denna uppsats stöts på ett flertal gånger och verkar enligt informanterna 

vara något som killarna använder i två syften; som en jargong mellan vänner men också som 

ett uttryck när en kille “sticker” ut, när ett beteende som avviker från den maskulina normen 

uppmärksammas. Connell menar att denna typ av ordval handlar om att den hegemoniska 

maskuliniteten tar sig uttryck, män eller pojkar i det här fallet, som vill visa att de är överordnad 
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andra grupper av män/pojkar och därav brukar ett nedvärderande språkbruk (Connell 2003, 

102). Men det kan också vara ett sätt att skapa identitet och grupptillhörighet i en grupp, där 

jargongen är “fulast ord” vinner (Kotsinas 2007, 24).  

 

6.4 Slutsatser  

Genom att intervjua lärare har vi kunnat få en större inblick i hur ungdomars identitetsskapande 

sammanfaller med den rådande manliga normen och hur maskulinitet tar sig uttryck under 

idrottslektioner. Det vi sett under våra intervjuer med lärarna kan också ses som en reflektion 

av existerande strukturer och normer i övriga samhället.  

 

Slutsatser som kan dras från denna uppsats är; hur ungdomars identitetsutveckling, rådande 

normer, och hur maskuliniteten tar sig uttryck hänger samman med varandra. Det maskulina 

beteendet är starkt kopplat till vilka normer som råder men också hur långt i 

identitetsutvecklingen ungdomarna kommit. Under högstadietiden är ungdomar aktiva i att 

forma sina identiteter och blir också känsligare för yttre normer, och här anser vi att 

maskulinitetens sätt att ta sig uttryck kommer in i bilden. Som bl.a Connell (2003) lyfter finns 

det många föreställningar kring vad som anses vara manligt, och hur pojkar ska vara för att 

passa in, både när det kommer till deras identitet men också deras fysiska beteende. Detta 

kommer mest troligt inte se likadant ut under livets gång utan förändras över tid. I den här 

uppsatsen har vi sett att maskulinitet tar sig uttryck genom hårdare språkbruk, genom att synas 

och höras mest, knuffas, brottas och så vidare, men också utifrån vilken typ av aktivitet pojkarna 

ska “gilla” eller vara duktig på när det kommer till idrottslektionen. Normerna kring vad som 

anses vara maskulint kommer troligtvis inte se likadan ut för dessa killar om till exempel 10 år. 

Detta på grund av att de kommer befinna sig i en annan del av deras identitetsutveckling, 

normerna kring hur en man förväntas bete sig kommer se annorlunda ut, men också på grund 

av att de samhälleliga kraven kommer att ha förändrats.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att alla tre faktorer (identitet, normer och maskulinitet) är 

bidragande till hur maskulinitet formas och tar sig uttryck, vilket också hänvisar tillbaka till det 

vi tog fasta på i början av denna uppsats: att maskulinitet är ett otroligt svårfångat begrepp som 

inte går att diskutera isolerat utan måste lyftas tillsammans med andra aspekter (Connell 2003, 

93). 
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6.5 Förtjänster och begränsningar  

Vi hade inledningsvis en föreställning om att cirka sex intervjuer skulle vara en lämplig mängd 

att genomföra. Dock visade det sig svårare än vad vi först trodde att finna informanter som var 

villiga att ställa upp. Efter den fjärde och sista intervjun kände vi trots detta att alla intervjuer 

separat var väldigt innehållsrika och att de tillsammans skapade ett tillfälligt fylligt material för 

en analys.  

 

Optimalt hade också varit att ha en jämnare fördelning bland könen på informanter, alltså lika 

många män som kvinnor. Men i sökandet efter informanter har vi kunnat se att på de flesta 

högstadieskolor är manliga idrottslärare överrepresenterade, men också att männen har varit 

villiga att ställa upp på intervjuer i en större utsträckning. En förtjänst som har visat sig i 

uppsatsen är att informanterna varit väldigt delaktiga under intervjuerna. De har visat sig 

intresserade av vårt uppsatsämne samt måna om att skapa en förändring både på deras 

respektive skolor i helhet men också i deras egna arbete. Vi anser att detta är en av dom 

bidragande effekterna till att vårt insamlade material har blivit så innehållsrikt och att vi kände 

att vi kunde nöja oss med fyra istället för sex intervjuer.  

  

6.6 Förslag på vidare forskning 

Det hade varit intressant att studera maskulinitet från elevernas perspektiv, vad de upplever som 

maskulint kontra feminint, samt om och hur eleverna upplever att de påverkas av normer i 

samhället. Det hade också varit intressant att göra en liknande studie som vi gjort men att ha en 

jämnare spridning när det kommer till kön. Att intervjua lika många kvinnliga lärare som 

manliga och se om det går att urskilja några mönster utifrån detta. Skiljer sig synen på 

maskulinitet beroende på om det är en manlig eller kvinnlig idrottslärare? Och upplever kvinnor 

eller män några skillnader i deras förutsättningar och på vilka sätt? 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Berätta om upplägget och uppsatsens syfte. 

Vi är två studenter på sociologiprogrammet som just nu håller på att göra vår C-uppsats. 

 

• Vi vill undersöka hur lärare upplever att maskulinitet tar sig uttryck under 

idrottslektionerna hos högstadieelever, samt lite grann om hur ni arbetar gentemot ex. 

genusfrågor på skolan. 

 

Innan vi kör igång med intervjun kommer vi kort att informera om de principer vi kommer att 

förhålla oss till under intervjuns och uppsatsen gång. 

 

• Deltagandet är frivilligt och informanten har rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst under intervjuns och uppsatsen gång. 

• Informanten kommer att vara anonym, vi kommer att avidentifiera namn, 

personuppgifter, skola och andra uppgifter som kan härledas till personen. 

• Intervjumaterialet kommer att hanteras varsamt och på ett sådant sätt att ingen utöver 

oss två har tillgång till det. 

• De uppgifter informanten lämnar kommer endast att användas i denna uppsats. 

• Fråga om det är okej att vi spelar in samtalet. 

• Har du några frågor på det vi just berättat? 

 

Bakgrundsinformation 

 

• Berätta lite om dig själv, familj, jobb m.m. 

• Vad är din utbildning? Har du läst något annat utöver lärarprogrammet? 

• Hur länge har du undervisat? 

• På en och samma skola eller flera olika? 

• Undervisar du i något fler ämnen utöver idrott? 

 

Allmän syn på könsskillnader. 
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• Hur skulle du säga att pojkar kontra flickor är? (Beteende, känslor, attityder, = allmänt) 

• Hur skiljer de sig åt och kan du ge några exempel på situationer där du ser att pojkar 

och/eller flickor försöker vara på ett speciellt sätt? 

• Varför tror du att de försöker vara det? (på ett speciellt sätt?) 

 

Lärares upplevelser (alla frågor berör idrott om vi uttryckligen inte frågor om annat) 

 

• Upplever du att pojkar och flickor gillar olika saker på idrotten? Kan du ge exempel? 

• Varför tror du att de gillar olika saker? 

• Kan du se tydliga skillnader under vissa aktiviteter på hur pojkar och/eller flickor 

agerar? 

• Kan du se skillnader i deltagande, finns det vissa aktiviteter där deltagande bland 

tjejer/killar sjunker eller stiger? 

• Under vilka aktiviteter på idrotten blir det som tydligast? Ge gärna flera exempel. 

• Varför tror du att det blir extra tydligt just då? 

• Finns det aktiviteter på idrotten då du inte ser så tydliga skillnader? (när pojkar är pojkar 

och flickor är flickor) 

• Skulle du säga att det finns en tydlig norm i grupperna som du undervisar? 

• Och hur ser den ut för tjejer respektive killar? 

• Varför tror du att det är så? 

 

• Finns det några som avviker från denna gruppnorm? /Kan du se några skillnader inom 

grupperna? (det vill säga där pojkar “avviker” från de övriga pojkarna och där flickor 

“avviker från de övriga flickorna). 

• När och hur ser du dessa skillnader/avvikelser? 

• Vad händer då? (effekter/konsekvenser) (Exempel när en tjej deltar på killarnas nivå 

eller tvärtom) 

 

• Kan du se att detta ändras över tid? Det vill säga mellan årskurserna (från 7an till 9an 

eller kanske även tillbaka i tiden om läraren arbetet länge). 

• Om du undervisar i flera ämnen kan du se någon skillnad där också, på hur pojkar är 

pojkar och flickor är flickor? 

• Hur upplever du att klimaten bland pojkar och flickor är i omklädningsrummen eller 

inför/efter idrotten? Ser du några skillnader där bland pojkarna och flickorna? 
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Lärarens arbete 

 

• Kan du se några problem med att det finns (tydliga? en viss? etc) uppdelning mellan 

könen? 

• Hur arbetar du för att påverka/förändra detta? 

• Pratar du med dina lärarkollegor någonting om detta? 

• Har ni fått några riktlinjer från skolledning eller annat håll om hur ni ska arbeta med 

exempelvis genusfrågor? 

• Hur förhåller du/er till detta? Är det någonting ni arbetar aktivt med? 

• Upplever du att du/ni som lärare har en möjlighet att påverka eleverna i hur denna 

uppdelning tar sig uttryck etc? Är det någonting som du försöker göra? 

• Tror du det spelar någon roll att du är man/kvinna?  
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Bilaga 2: Kodningsschema 

(Urval av) Koder → Kategorier → Teman 

Killarna mer stilla i ett klassrum 

På Idrotten annekterar killarna mer 

Mer stereotypiska könsroller på idrotten 

Skillnader i klassrummet och på 

idrotten  

 

Mer frustration/irritation bland killarna 

Killar tar över gymnastiksalen med 

fysisk närvaro  

Killar kommer med fler kommentarer 

Hur det maskulina beteendet tar 

sig uttryck 

 

Maskulinitetens 

dominans på 

idrotten  

Tjejer gillar dans mer  

Tjejer är bättre på dans 

Killar gillar mer tävlingsinriktade 

sporter 

Aktiviteter på idrotten 
 

Killar tar mycket mer plats  

Killar lever om mer 

Tjejer är inte vana att ta plats  

Tjejer väntar på sin tur 

Uppdelningar bland könen 
 

Killar som är “tjejiga” kan sticka i 

ögonen på andra killar. 

Udda att vara utåtagerande som tjej 

Avvikande killar utanför gruppen 

Driver med killar som avviker från den 

“killiga” normen 

Normavvikande beteende 

 

 

 

 

Normers påverkan 

och maskulinitet 

Killar ska va högljudda 

En kille ska ta mer fysisk plats 

Mer “nu kör vi”-attityd hos killarna 

Killarna gillar att bestämma 

Könsuppfattningar/föreställningar 
 

Vuxnare i 9:an 

7:orna mer osäkra/otrygga i sin grupp 

Stor skillnad på en 7:a & en 9:a 

Vågar vara sig själv i 9:an 

Mer OK att sticka ut i 9:an 

Ungdomars utveckling 

 

Ungdomars 

identitetsutveckling 

 


