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Sammanfattning 

Syftet med studien är att utifrån observationer och manliga elevers erfarenheter undersöka hur 
maskulinitet skapas i idrottsundervisningen. I bakgrunden har användandet av litteratur om 
maskulinitet, genus och idrott funnits med. Även kursplanen och läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet 94 har använts i bakgrunden. Observationer har gjorts enligt ett 
strukturerat observationsschema. Klasser bestående av pojkar och flickor i årskurs 6-9 har varit 
mål för vår studie, där vi observerat pojkarna i dessa klasser. Detta har skett under både 
idrottslektioner och i omklädningsrum. Sju pojkar ur olika klasser har intervjuats på ett 
halvstrukturerats sätt vilket innebär att frågorna var väl förereda innan intervjun började, men att 
de ändå gav plats för eventuella följdfrågor. Resultatet av vår studie visar olika regler och ideal 
för hur en man ska vara eller inte vara för att passa in i maskulinitetsnormen. Dessa valde vi att 
dela in i sex olika teman som vi har namngett enligt följande: att inte visa smärta, inte gråta, inte 
vara för fåfäng, att byta om på rätt sätt, förbjudna artiklar samt traditionella könsmönster. 
Slutsatsen av vår studie är att idrottsundervisningen har en stor roll i pojkars 
maskulinitetsskapande då egenskaper, förknippade med maskulinitet tydligt sätts på prov inom 
den idrottsliga verksamheten. Idrottsläraren har därmed en betydelsefull roll i skolans strävan 
mot jämställdhet.  
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1. Inledning 

Fem minuter kvar på lektionen. Solen som ständigt varit närvarande får svetten att drypa ner för 
ryggen. Fotboll står för aktiviteten denna utomhuslektion, precis som de flesta idrottstimmarna 
den här tiden på året. Nästa mål betyder vinst och Stefan får tag på bollen.  

– Passa, passa! Ropar nästan halva klassen. 

Stefan har dock ingen tanke på att ge ifrån sig bollen. Likt Ingemar Stenmark försöker han på ett 
slalomliknande sätt ta sig förbi de som står i vägen för hans skottsektor. Flera av pojkarna 
försöker utan framgång att slita tag i hans tröja.  

– Tryck till honom då! Skriker läraren. 

Han hinner knappt avsluta meningen då Sebbe, en utav de större pojkarna i klassen springer 
fram och lyckas svepa undan benen på honom med en hård kroppstackling. Han faller tungt till 
marken och det ser ut att göra riktigt ont. Småsten från grusplanen sitter fast på hans vänstra 
knäskål och blodet börjar smått rinna ner för smalbenet.  

– E´re lugnt eller? Frågar Sebbe som känner att han nog tagit i lite väl mycket. 

– A, vafan! Man är väl ingen kärring. Svarar Stefan. Smärtan går dock tydligt att urskilja i hans 
grimaser då han sakta går mot omklädningsrummet för att tvätta av sig.  

Situationer som dessa från vår egen skoltid ligger till bakgrund för denna studie. En förväntan 
på pojkar som säger att de ska tåla smärta och klara av fysiska påfrestningar. Detta för att inte 
riskera att liknas vid det feminina och omanliga. Regler som gäller vid pojkars 
identitetsskapande. Det är framför allt en del frågor vi har velat titta närmre på. Måste pojkar 
vara på ett visst sätt för att få status och erkännas som ”manliga” i skolan? Vad anses i sådana 
fall som maskulint och vad bidrar idrottsundervisningen med när det kommer till pojkarnas 
skapande av maskulinitet? Vad har läraren för roll i denna fråga? Om man tänker sig 
maskulinitet som något som skapas socialt i olika sammanhang – vilka maskuliniteter skapas då 
i skola och idrottsundervisning?    

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån observationer och manliga, årskurs 6-9 elevers 
erfarenheter, ta reda på hur maskulinitet skapas i idrottsundervisningen. Följande 
frågeställningar ställs i uppsatsen: 

 

• Vilka maskulina regler skapas av lärare och elever i idrottsundervisningen? 
• Hur fungerar omklädningsrummet som arena för konstruktionen av pojkars maskulinitet? 
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3. Bakgrund 

I vår studie undersöker vi hur idrottslektioners maskulinitetsskapande förhåller sig till texter om 
jämställdhet och genus i läroplanen. Vad är lärarens roll i förebyggandet av traditionella 
könsmönster och diskriminering? Vad säger läroplanen och kursplanen i idrott och hälsa 
beträffande dessa frågor? Nedan följer utdrag ur dessa styrdokument som belyser de delar vi 
finner relevanta för vår undersökning.  

3.1 Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet 94 kring skolans värdegrund och 
uppdrag 
Enligt Lpo 94 ska skolan bygga på och utgå ifrån en demokratisk grund. Demokratiska 
värderingar ska genomsyra verksamheten i skolan. Alla som jobbar och vistas i skolan ska 
respektera och behandla varandra lika. En av skolans främsta uppgifter är att förmedla dessa 
värden till eleverna. Värden som ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla” (Lpo 94, s 3). 

I Lpo 94 framgår det att varje individ i skolan ska behandlas med omsorg och respekt. 
Diskriminering som rör kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, funktionshinder eller övrig kränkande behandling får under inga omständigheter 
förekomma i skolan. Då Sverige är ett mångkulturellt land där människor från olika kulturer 
möts, krävs en förståelse och förmåga att kunna respektera och vara öppen för andra människors 
kulturella värden och erfarenheter. Skolan har därmed ett ansvar att skapa en miljö och kulturell 
mötesplats där denna förståelse och insikt möjliggörs. 

En annan viktig punkt ur Lpo 94 är att alla aktörer inom skolan på ett aktivt och medvetet sätt 
ska sträva efter män och kvinnors lika rätt- och möjligheter. Skolan ska ha en öppenhet för olika 
tankar och uppfattningar och uppmuntra att dessa kommer till uttryck. Skolan har som uppgift 
att ge eleverna möjligheter till att utveckla sina förmågor och intressen oavsett kön. Dessutom 
bär skolan på ett ansvar att förebygga traditionella könsmönster. ”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”(Lpo 94, s 4). 

I vår diskussion och analys återkommer vi till läroplanen där vi jämför denna med vad vi 
iakttagit och hört under våra observationer. Följs läroplanens skrifter i idrottsundervisningen 
eller kan lärare bryta mot vissa principer och ändå vara en framgångsrik pedagog? Läroplanen 
används i vår undersökning för att kunna analysera och diskutera dessa frågor. 

3.2 Ämnets syfte och roll i utbildningen, 
utifrån kursplanen i idrott och hälsa  
Från läroplanens allmänt hållna mål om jämställdhet, ska vi gå vidare till det ämne som är 
föremål för följande studie, nämligen idrott och hälsa. 
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Skolverket (2009) framför vikten av att lära barn och ungdomar om kroppen och dess 
funktioner. Hur olika vanor och fysiska aktiviteter går hand i hand med psykisk och fysisk 
hälsa. ”Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala 
förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan” (Skolverket, 2009) 

Pedagoger som jobbar inom ämnet idrott och hälsa har till uppgift att under 
undervisningsmoment öppna dörrar för nya intressen och viljan att pröva dessa. Eleverna ska få 
möjligheter att utifrån sina egna villkor och förutsättningar medverka i idrottens olika delar. 

I kursplanen i idrott och hälsa redogörs det även att idrotten är en plats där förmågor som 
gemenskap, samarbetsförmåga, förståelse och respekt för andra framförs och stärks. Ämnet 
hjälper till att skapa band mellan barn och ungdomar från olika kulturer. De fysiska aktiviteterna 
i undervisningen ger möjligheter till att utveckla dessa förmågor oberoende bakgrund och 
tidigare erfarenheter.  

Kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra och bildar en helhetssyn på 
människan som ämnet idrott och hälsa lyfter fram. Det ska därför erbjudas möjligheter för 
diskussion av etiska frågor som rör hälsan, ihop med idrott och friluftsliv. ”Tillsammans med 
kunskap om de avarter och trender som är knutna till vår tids kroppsövningskultur ger ämnet 
möjligheter att bl.a. utifrån ett jämställdhetsperspektiv ifrågasätta de idealbilder som sprids via 
olika medier” (Skolverket, 2009). 

Så långt en beskrivning av genus och jämställdhet i styrdokumenten. Senare ska vi se hur 
skolpraktiken efterlever dessa mål. 

4. Teori 

Detta är en uppsats om manlighet och idrottsundervisning. Det krävs en definition av vad vi 
menar med kön, genus och maskulinitet. Vad menar vi egentligen när vi delar in barn efter 
kategorier pojkar och flickor? Vad är kön, och varför använder många forskare istället 
begreppet genus? Låt oss ta det från början. 

4.1 Kön 
Att hålla isär kön och genus som begrepp har för många teoretiker ansetts vara av stor vikt. 
Jesper Andreasson (2007) förklarar hur skillnaden mellan begreppen ofta beskrivs genom att 
skilja på det biologiska och det socialt konstruerade. Lite övergripande har kön genom historien 
kopplats till den biologiska kroppen medan genus syftat till det som skapar och skapas via 
sociala och kulturella omständigheter. Begreppens definition går till stor del in på frågan om arv 
och miljö. Andreasson (2007) menar ändå att kön inte bör uteslutas som social konstruktion. 
Detta betyder inte att kön inte existerar och att exempelvis kvinnans äggstockar, livmoder och 
menstration skulle vara socialt konstruerade. Dock framhålls att även synen på kön och de 
tolkningar vi gör, förändras och formas genom historien. Det betyder att även om dessa 
biologiska skillnader finns – så tillskrivs de olika mening och betydelse i olika tider och 
kulturer. Kvinnans och mannens kropp har inte alltid setts som två, helt skilda och motsatta kön. 
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Poängen är att även om vi erkänner biologiska skilda kroppar, så skapas alltid kulturella normer, 
föreställningar och krav på dessa kroppar, på deras biologi. Därför menar många forskare att det 
är farligt att tala om kvinnligt och manligt kön, som om det vore objektiva beskrivningar av 
skilda kön. När vi talar om män och kvinnor gör vi det inom ett kulturellt raster som skiljer män 
och kvinnor, och som historiskt uppvärderar det som kallas manligt (Jonsson, 2007).  

Thomas Laqueur (1990) menar att det i den västerländska historien finns två helt skilda sätt att 
se på kroppen och kön. Han kallar dessa för enköns- och tvåkönsmodellen. Enkönsmodellen 
innebär att det bara finns ett enda kön, det manliga. Kvinnan har ingen tillhörighet till ett eget 
kön utan anses vara en ofullkomlig kopia av det manliga könet och hennes kropp en ofullkomlig 
kopia av den manliga kroppen. Tankar och synsätt om två skilda och motsatta kön visas här inte 
vara helt självklar.    

Det var inte först under 1700-talet som denna syn på kroppen ersattes utav tvåkönsmodellen. 
Enkönsmodellen har dock varit den enda synen på kroppen under antikens tid, vilket gör att 
tvåkönsmodellen kan klassificeras som den moderna synen på kroppen. Inom denna syn på 
kroppen betraktas könsskillnaden som absolut där kvinnor och män är två helt motsatta 
kategorier. (Höjer & Åse, 2003). 

4.2 Genus 
För att undvika att tala om kön som biologiskt faktum, och för att kunna rikta fokus mot den 
sociala sidan av könsrelationer har begreppet ”genus” fått stort inflytande. Begreppet genus har 
många olika definitioner och det varierar mellan olika teoretiker. Begreppet används ofta för att 
beteckna den sociala innebörden eller tolkningen av biologiskt kön (Höjer och Åse, 2003). 
Johanna Nihlén och Sara Nilsson (2006) förklarar hur genus istället fokuserar på de olika roller 
kvinnor och män har i sociala sammanhang. 

4.2.1 En tidig definition av genusbegreppet 

Antropologen Gayle Rubin (1975, refererad i Höjer och Åse 2003) skrev en av de tidigaste 
definitionerna av genusbegreppet. Hennes definition menar att genussystemet utgörs av de 
sociala förhållanden som har sin grund i biologiskt kön. I definitionen framstår biologin och den 
kroppsliga könsskillnaden som grund, en materiell och statisk bas för genussystemet, det vill 
säga att biologin är genussystemets råmaterial. De problem som kan uppstå med denna 
definition handlar om hur, och om, det är möjligt att upprätthålla en gräns mellan biologin och 
den sociala tolkningen av biologin. Eftersom uppfattningar om biologi varierar mellan olika 
kulturer och olika tidsperioder (Höjer och Åse, 2003). 

4.2.2 Genus som den sociala tolkningen av biologiskt kön 

Många teoretiker använder genusbegreppet som en helt skild del, fri från den biologiska 
aspekten. Suzanne Kessler och Wendy McKenna (1985, refererad i Höjer och Åse 2003) vänder 
däremot på tanken om genus till att vara en social tolkning av biologiskt kön. De båda hävdar 
att genus kommer först, det vill säga att tolkningen av den kroppsliga könsskillnaden redan är 
bestämd av uppfattningar om genus. Tankar och föreställningar om kön finns redan före 
verkligheten. ”Det är vår uppfattning om kön som bestämmer hur vi tolkar verkligheten och inte 
verkligheten som bestämmer vår tolkning.” (Höjer och Åse, 2003, s 19). 
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Det finns inget fysiskt kriterium som talar om och bestämmer könstillhörighet. Alla kvinnor 
producerar inte ägg, alla män producerar inte spermier könshormonerna är inte heller specifika 
för vad som skiljer en kvinna och en man. Skillnaderna är inte helt motsatta. Däremot bygger 
dessa kriterier på en förförståelse av genus. För att kunna urskilja män och kvinnor i 
verkligheten krävs att vi har en förförståelse för att dessa två kön existerar och vad som skiljer 
dem åt (Kessler och McKenna, 1985, refererad i Höjer och Åse 2003). 

I modern könsforskning är begreppet genus den samlande benämningen och står för ett system 
som består av två motsatta och uteslutande motsatser. Man och manligt och kvinna och 
kvinnligt (Gothlin, 1999, refererad i Svaleryd 2002). Diskussion kring genusfrågor handlar 
mycket om hur vi upplever och beskriver vår könstillhörighet och hur vi hanterar att vi, 
mänskligheten generellt har delats in i två grupper. Fokus i begreppet genus är på relationen 
mellan könen, mäns och kvinnors beteende, sysslor och vad som anses som manligt och 
kvinnligt (Svaleryd, 2002). Kort sagt så skapas femininitet i motsats till maskulinitet. Här finns 
dessutom en hierarki där maskuliniteter oftast ges störst värde och status. Vi ansluter oss till 
denna förståelse av genus i uppsatsen.   

4.4 Maskulinitet 
När vi talar om maskulinitet och manlighet som begrepp är det viktigt att fastslå de skillnader 
som dessa uttrycker och varför vi valt att använda oss utav det förstnämnda. Vi finner att 
begreppet maskulinitet på ett tydligare sätt uttrycker något som skapats och genom sociala 
omständigheter konstruerats, i jämförelse med begreppet manlighet. Susanne Andersson (2003) 
menar att maskuliniteter förändras och formas genom historien på olika sätt, vilket inte gör dem 
till något självklart eller från födseln medfött. Maskulinitet är med andra ord ”manligt genus”.   

David Gaunt (1999) talar om maskulinitet och manlighet som både ett begrepp och ett beteende. 
Människan och samhället har skapat olika stereotyper för hur män och kvinnor ska bete sig. Hur 
vi ser ut, hur vi talar, rör oss och agerar i situationer bland andra kvinnor och män. Allt detta 
som kännetecknar den idealiska mannen i ett samhälle eller socialt fält, blir därmed också 
normen för hur en man ska vara. Daniel Ekman (1995) skriver att varje enskild mans 
maskulinitet hänger samman med en rad olika faktorer som exempelvis: uppväxtförhållanden, 
de rådande kraven, förväntningarna och idealen i det omgivande samhället. 

I vår undersökning har vi valt att titta på hur maskuliniteter skapas och kommer till uttryck 
genom att titta efter kroppsliga och verbala handlingar. På en konkret nivå handlar det om att se 
hur pojkars beteenden regleras, sinsemellan och utav läraren till att skapa normer och fastslå 
ideal, genom kroppen och språket i idrottsundervisningen. 

Robert Connell (1995) använder sig av begreppet hegemonisk maskulinitet när han förklarar hur 
vissa maskuliniteter får högre status än andra och på så sätt blir överordnade maskuliniteter med 
lägre status. Vissa beteenden och utseenden erkänns som ”manligare” medan andra former av 
maskulinitet underordnas. Enligt en logik där det feminina är maskulinitetens motsats, gäller det 
för män att inte göra det som kodas feminint (Jonsson, 2007). Connell (1995) förklarar vidare 
att denna typ av hierarki inte är någon oföränderlig konstruktion, utan en slags ordning i 
samhället där människor med vissa egenskaper och beteenden fått en ställning som ger dem 
sociala, kulturella och ekonomiska fördelar. Exempelvis är homosexuella män enligt Connell 
(1995), i denna hierarki underordnade heterosexuella män, som bildar normen för den ideala 
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mannen. Ständigt utmanas och ifrågasätts dessa hierarkier genom människors beteende och 
handlingar i vardagen. Dessa möts dock i sin tur utav ännu större ifrågasättande, vilket gör det 
oerhört svårt att bryta ordningen (Andreasson, 2007).  

De normer som människan tillsammans har skapat inom det specifika fältet berör som tidigare 
nämnt både hur vi handlar men också hur vi ser ut och rör oss. Goffman (1986, refererad i 
Andreasson 2007) förklarar hur bland annat kroppshållningen och ansiktsuttrycken hos 
människor formas utav yttre sociala regler, precis som rörelser och andra kroppsligt bundna 
handlingar. Människan blir ständigt påmind om de normer som råder och blir på så sätt 
påverkade av dessa när vi uttrycker oss. Identiteten skapas på detta sätt både medvetet och 
omedvetet, samtidigt som denna reglering hjälper till att upprätthålla den aktuella ordningen. 
Det bildas därmed en norm för hur den manliga kroppen bör se ut och komma till uttryck, vilket 
leder till en dominerande strävan mot detta ideal. Då kroppen och dess förmågor starkt är 
bundna till idrotten och idrottsundervisning, blir den en grundläggande utgångspunkt för 
undersökningen av maskulinitetsskapande.  

Connell (1995) menar att framställningen av den ideala mannen ofta utgår ifrån det yttre och då 
framför allt kroppen. Föreställningen om en tuff och hård manskropp där egenskaper som styrka 
i kombination med skicklighet, används inom idrotten för att framhäva hårdheten hos män, 
samtidigt som den ökar glappet till föreställningen om den ”mjuka” kvinnokroppen. För att 
klara av fysiska påfrestningar under idrottslig kamp, krävs en viss fysisk förmåga, vilken 
idrottare strävar mot. Intressant att poängtera är att förmågor som styrka och kraft rent generellt 
anses vara viktigare, och får ofta ett större erkännande än teknik och känsla i samband med 
mäns idrottande (Andressaon, 2007). Att demonstrera en manlig idrottskropp som når upp till 
idealet handlar om att utåt sett visa de egenskaper som anses vara manliga, samtidigt som 
feminint förknippade handlingar hålls inne.    

Andreasson (2007) förklarar hur de kroppsliga handlingarna har en betydande roll i 
konstruktionen av maskuliniteter. Då män klarar av fysiskt påfrestande och tekniskt avancerade 
svårigheter, då de uthärdar smärta eller anstränger kroppen till det maximala, stärks känslan av 
att bli tuffare och hårdare. Jesper Fundberg (2003) berättar hur just synen på smärta, förknippat 
med att utsätta kroppen för större och större påfrestningar under 1900-talet kommit att 
förknippas med manlighet. Smärtan, och framför allt att kunna bortse från denna ses idag som 
en del av idrotten.  

Kroppen används som ett medel, eller ett instrument med vilken idrottsutövare använder för att 
visa sig starkare och mer uthålliga än sina motståndare. I praktiken kan det handla om att dölja 
känslor som smärta, trötthet eller mentala svagheter (Andreasson, 2007).  

Sven Nelander et al. (1985) förklarar hur känslor i mansdominerande miljöer sällan uttrycks. 
Män ska till varje pris ”hålla masken”. Andreasson (2007) menar att även känslor som glädje 
och stolthet över den egna prestationen är exempel på känslor som inte alltid visas utåt. Ett 
alldeles för starkt glädjeyttrande kan, utav åskådare och andra aktörer tolkas som att personen i 
fråga presterat över den egna förmågan, eller bara haft tur vid utförandet. Den ”överdrivna” 
glädjen ses i det här sammanhanget som ett bevis på att prestationen inte är något vanligt 
förekommande, utan mer utav en sällsynt tillfällighet. Det gäller istället att påvisa en ”manlig” 
kyla där prestationen ses som självklar. 

Strävan efter en hård och stark manskropp bygger dock inte enbart på att förbereda denna inför 
tävling, kamp och prestation. Istället handlar det, oftast i första hand om att uppnå ett ideal rent 
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utseendemässigt. Att kunna visa upp en estetiskt tilltalande kropp som signalerar manlighet 
(Andreasson, 2007). Thomas Johansson (2000) menar att ”den manliga kroppen idag är 
indragen i den reflexiva konstruktionen av identitet” (Johansson, 2000, s 72).  

Rickard Jonsson (2007) förklarar hur killars maskulinitet oftast ställs i jämförelse med kvinnliga 
eller homosexuellt förknippade egenskaper. Det gäller för killar att inte vara som tjejer, det är en 
grundregel i deras skapande av maskulinitet. Dock tillåts killar med maskulin status överskrida 
de rådande gränserna då de har andra mer maskulina egenskaper som överväger de ”feminina” 
beteendet. Håkan Larsson (2007) menar att pojkar som träder in i flickors beteendemönster lätt 
uppfattas som ”fjolliga” eller ”bögiga” såvida de inte har någon annan statusmarkör som kan 
fungera som heterosexuellt alibi. Den som har maskulin status tillåts göra det feminint kodade. I 
vår undersökning använder vi oss utav detta perspektiv och ovanstående teorier för att se hur 
maskulinitet skapas.    

5. Metod 

5.1 Förberedelser 
Vi har valt att göra vår undersökning (observationer och intervjuer) i en förortsskola söder om 
Stockholm. Anledningen till att vi valt den skolan är utav praktiska skäl, då en av oss är bosatt i 
närområdet och tidigare studerat på skolan. Vi tog kontakt med rektorn på skolan för att be om 
tillåtelse att göra vår undersökning för vårt examensarbete. Efter att ha fått klartecken från 
rektorn, hänvisade han även oss till en av skolans idrottslärare. Vi tog kontakt med den läraren 
och fick även tillåtelse av honom att medverka på hans lektioner. Ett informationsbrev (se 
bilaga 3) med förfrågan om målsmans underskrift, skickades via läraren ut till eleverna för att få 
föräldrarnas tillåtelse att intervjua eleverna. Vi vill också påpeka att en utav oss, själv har haft 
denna lärare och gått på denna skola under sin grundskoletid. Detta har dock inte påverkat 
resultaten i vår studie eller möjligheten att utföra denna.   

Förorten och skolan brukar få uppmärksamhet på grund av att stor del av eleverna och 
befolkningen har invandrarbakgrund. I vår studie är emellertid inte detta en viktig aspekt i sig. 
Vi betraktar skolan som en ”vanlig” skola. Vi menar att det finns en poäng i att inte varje gång 
ställa frågor om etnicitet och mångkultur, när man befinner sig i dessa områden.  

Vi planerade att göra observationer under en sjudagarsperiod då vi de två sista dagarna även 
skulle ägna oss åt intervjuer med ett antal utvalda elever. Vi fick ett schema av idrottsläraren 
som visade alla de idrottsundervisningar som läraren hade under veckan dvs. vi tillbringade 
samtliga sju dagar i idrottshallen och observerade enbart idrottslektioner under dessa dagar.  

Skolan har även en så kallad ”fotbollsprofil” där elever som har valt den profilen erbjuds extra 
idrottslektioner för att enbart träna fotboll. Dessa lektioner hålls sent på eftermiddagarna då 
eleverna slutat för dagen, efter deras ordinarie dagsschema. Lektionerna är uppdelade i både 
flick- och pojkgrupper, där de tränar separat och aldrig tillsammans. Utöver det hålls det vanliga 
idrottslektioner som är uppdelade klassvis där både flickor och pojkar har idrott tillsammans. Vi 
passade även på att observera de fotbollslektioner där eleverna endast bestod utav pojkar, för att 
utöka antalet observationstillfällen ytterligare. Vi fann även att pojkarnas maskulinitetsskapande 
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tydligare, och framför allt oftare kom till utryck under deras fotbollslektioner. Under lektioner 
tillsammans med flickorna, blommade inte pojkarnas skapande av maskulinitet riktigt ut på 
samma sätt. Därav valet att även observera dessa lektioner.  

5.2 Observation 
Innan vi påbörjade våra observationer hade vi förberett med ett observationsschema som vi 
skulle använda oss utav under våra observationer. Eftersom ämnet är brett hade vi från början 
bestämt oss för att avgränsa vårt fokus på vad vi skulle observera under idrottsundervisningen. 
Cato R. P. Björndal (2005) menar att, ett strukturerat sätt att anteckna sina iakttagelser är bra, 
för att få ett mer avgränsat fokus på observationen. Denna form av observation kallas för 
strukturerad observation. Vi använde oss utav observationsschema, exempel B (Björndal, 2005) 
vilket även går att finna i bilaga 2. Under ostrukturerade observationer kan det förekomma 
situationer där både registreringen och kategoriseringen av anteckningar bli en tung 
arbetsuppgift. Därför är syftet med detta observationsschema att ha med öppna kategorier eller 
teman, där vi kan registrera ett eller flera teman under tiden vi observerar. Vi noterar olika 
teman i kolumnen till vänster efter hand som de dyker upp och beskriver dem i kolumnen till 
höger. 

Ett exempel är att vi i förväg har bestämt oss för två teman där tema ett enbart ska innehålla 
registreringar av iakttagelser från idrottsundervisningen, och tema två registreringar av 
iakttagelser från omklädningsrummet. Praktiskt hade vi två separata scheman för två olika 
teman och på så sätt undviker vi den tunga arbetsuppgift som kan förekomma under 
ostrukturerade observationer där vi måste sortera upp våra registreringar i efterhand. Det kunde 
även under observationen dyka upp situationer där våra anteckningar måste sorteras in i ett 
annat tema som inte exakt passade in i de två teman vi förutbestämt. Ett exempel kan vara tema 
skällsord som är relaterat till det kvinnliga könet. Detta tema blir alltså en underkategori till ett 
av de två huvudtemana dvs. tema: skällsord relaterat till det kvinnliga könet i tema: 
omklädningsrummet. 

När vi utförde observationerna satt vi tysta vid sidan om och följde det som hände under 
lektionerna. Här uppfattar vi det som att eleverna inte påverkats nämnvärt av vår närvaro, utan 
handlat som de brukar i idrottsundervisningen. Vad gäller vår närvaro i omklädningsrummet, 
verkade eleverna till en början avvika något från deras ordinarie beteenden. Allt eftersom 
öppnade de sig mer och mer, för att till slut, näst intill glömma bort att vi var där. Om eleverna 
hade frågor eller undrade något, besvarade vi detta. I övrigt hade vi ingen närmare kontakt med 
dem utöver intervjuerna. Med läraren fick vi en väldig kod kontakt där han visade oss en stor 
öppenhet inför eventuella frågor och funderingar från vår sida.   

5.3 Intervjuer 
Syftet med att använda oss utav intervjuer är att få en inblick i elevernas egna tankar och 
föreställningar om maskulinitet och hur det skapas. Intervjuerna fungerar som komplement till 
våra observationer. 
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5.3.1 Urval av deltagare 

Utifrån våra iakttagelser under observationerna kunde vi kartlägga elevernas status och 
relationerna de emallan dvs. hierarkin i varje klass, där det finns elever som är mer populära och 
elever som är mindre populära etc. Vårt urval är baserat på just detta där vi väljer elever utifrån 
dessa kategorier. När det gäller elevernas sociala status i varje klass så är det inte med all 
säkerhet att vi har kategoriserat rätt i och med att vi enbart vistats i skolan under en relativt kort 
period. Under intervjuerna har eleverna dock bekräftat och berättat var de finner sig själva och 
andra vara i denna hierarki, vilket gett oss en större säkerhet på våra egna förutfattade 
”gissningar”. Vi valde att intervjua sju elever ur olika klasser. 

5.3.2 Datainsamling och procedur 

Enligt Annika Lantz (2007) har vi gjort våra intervjuer på ett halvstrukturerat sätt. Det som 
menas med halvstrukturerade intervjuer är att intervjuaren redan har bestämt sig för vilka frågor 
som ska undersökas (se bilaga 1). Frågorna är väl formulerade och har ingen bestämd ordning, 
däremot kan vissa frågor även innehålla följdfrågor. Deltagaren berättar sin historia och ger sin 
syn på utifrån det som intervjuaren vill ta reda på vilket innebär att deltagaren håller sig till det 
som intervjuaren frågar om. 

Vi valde att inte spela in våra intervjuer med bandspelare, utan istället att anteckna det 
deltagaren säger under intervjun då vårt största fokus fokus legat på observationerna. 
Intervjuerna är som tidigare nämnt, tänkta att fungera som komplement till det vi sett under 
observationerna. Det finns både för och nackdelar med att använda bandspelare. Eftersom vi 
inte använde bandspelare så är det viktigt att poängtera vad vi har gått miste om under våra 
intervjuer samt att det kan ge en bild av vad för utgångsläge vi skulle ha varit i nu om vi hade 
använt bandspelare.  

Heléne Thomsson (2002) beskriver en nackdel med att använda bandspelare under intervju. 
Många som blir intervjuade kan känna ett obehag eller bli störda när de vet att de blir inspelade 
på band. Dessutom känner ofta deltagaren ett större krav på att formulera sig väl vilket kan 
påverka svaren. Thomsson (2002) menar också att intervjuare ofta vill höra deltagarens egna 
ord, söka efter ordval, hänvisningar eller personliga tolkningar. För att detta ska vara möjligt 
behövs tillgång till hela berättelsen. Jan Trost (2005) påpekar även att det vid inspelning av 
intervjuer krävs ett enormt efterarbete dvs. transkribering som tar väldigt lång tid. Om 
intervjuaren har bra korttids minne kan denne välja att skriva ner allt han eller hon minns efter 
intervjun men det finns då en stor risk att de viktiga detaljerna glöms bort. 

I vårt fall har vi använt oss av korttidsminnet där vi både antecknar under och efter intervjun. 
Det vi antecknar kan vara begrepp, nyckelord som är väldigt relevant för vårt 
undersökningsområde eller hela meningar beroende på vad deltagaren säger. När deltagaren 
poängterar något som vi tycker är väldigt relevant till vårt undersökningsområde skriver vi ner 
detta ordagrant under intervjuns gång. Om detta är en längre mening kan vi även be deltagaren 
att upprepa vad han sagt, för att på så sätt kunna skriva ned det som sägs. Eftersom intervjuerna 
bara är ett komplement till våra observationer är det av stor vikt att intervjufrågorna är väl 
relaterade till det vi har observerat, mer än att ha många orelevanta frågor.  
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5.4 Etiska aspekter 
Det är viktigt att göra klart redan från början till den som ska intervjuas och observeras att det 
som sägs kommer att stanna mellan intervjuaren och den som blir intervjuad menar Trost 
(2005). Som forskare har vi tystnadsplikt och bör se till så att ingen kan identifiera den som vi 
intervjuar. Det finns fall där det är omöjligt att den som blir intervjuad är anonym för oss 
intervjuare dvs. de gånger vi intervjuar en person öga mot öga. Trots det måste vi se till att våra 
deltagare förblir konfidentiella i vårt arbete. De namn som står i våra observationer och 
intervjuer är därmed fiktiva och har ingen koppling till eleverna på skolan. 

Vetenskapsrådet (2008) redogör för individskyddskravet och delar in det i fyra olika 
underrubriker vilka är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Individskyddskravet innebär att intervjuaren ska göra klart för den som ska bli 
intervjuad vad som gäller under intervjun. Den som ingår i studien ska vara medveten om att 
den medverkar frivilligt och får när som helst avbryta intervjun. Tystnadsplikten är viktig att 
hålla vilket bl. a. innebär att deltagaren inte ska kunna identifieras av någon utomstående. Allt 
som samlas in under intervjun får inte används i något annat syfte än det som är avsett. 

När det gäller det etiska principerna började vi med att fråga om det gick bra att vi antecknade 
under vår studie och gjorde klart för deltagarna att dessa enbart skulle användas till vår 
undersökning. Deltagarna var väl medvetna om att de inte behövde svara på alla frågor om de 
själva inte ville. 

6. Resultat och analys 

Första observationsdagen kommer vi till idrottshallen något sent. Klockan är strax efter åtta och 
huvudingången är låst. En grå gammal plåtdörr, smått nerklottrad med en del inristade initialer. 
Här ska det vara. Efter en stunds bankande kommer så idrottsläraren och släpper in oss. Vi 
hälsar och leds in samtidigt som vi ursäktar oss lite smått.  

– Jag skiter väl i om ni kommer sent, det är ju inte för min skull ni är här, svarar han och ger 
ifrån sig ett stort leende. Hans kommentar får oss genast att känna oss mer avslappnade. Även 
om det är tidigt på morgonen har eleverna fullt upp med att springa runt och göra sig varma inne 
i gymnastiksalen. Deras rop och vibrationer från de studsande bollarna hörs direkt när vi stiger 
in genom ytterdörren. Läraren förklarar att han alltid brukar ge de äldre eleverna fem minuter att 
värma upp och komma igång själva, innan han själv påbörjar lektionen. Väl inne i salen sätter 
läraren omedelbart visselpipan i munnen och ber alla att sätta sig i mitten. Hallen är stor och 
eleverna, som till denna lektion enbart består utav pojkar är utspridda över hela ytan. Golvet är 
dammigt och slitet – ett typiskt grönt ”gympagolv”, samtidigt som mål och basketkorgar verkar 
vara så gott som nya. Det är något kvavt och instängt, men temperaturen är å andra sidan ganska 
sval. De flesta av killarna börjar närma sig mitten där läraren, tyst står och väntar på att alla ska 
infinna sig på plats. Till sist är det bara en utav eleverna som fortfarande står och prickskjuter 
mot basketkorgen, vilket får några av de andra att ropa:  

– Ey, det räcker jao, vi hinner inte lira match!  
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Pojken söker snabbt upp lärarens blick och släpper sedan bollen för att skynda sig till mitten. Nu 
är alla samlade och sitter ombytta vid mittcirkeln. De flesta har gymnastikskor men några få 
sitter enbart i strumplästen.  

– Ramin, sätt dig upp, ropar läraren till en utav pojkarna som ligger ner på golvet. 

– Jag e fett trött, svarar han och sätter sig motvilligt upp. 

– Ha´ru suttit uppe och kollat på TV1000 inatt eller, frågar läraren och syftar på de 
pornografiska filmer som visas efter midnatt. Kommentaren får samtliga i klassen att skratta och 
läraren plockar under tiden upp gröna och röda västar och fortsätter sedan: 

– Idag blir det fotboll men ingen jävla cirkus, okej? Pojkarna slår ut i ett gemensamt glädjetjut 
och den första lektionen kan börja.   

Här följer några av de situationer och intervjusvar som vi har observerat och antecknat under 
vår tid i skolan. Dessa berör olika ”regler” och delar av maskulinitetsskapandet i 
idrottsundervisningen, vilka vi därför har delat in olika teman. Varje del och tema analyseras för 
sig där vi även valt att ta med intervjusvar som vi finner vara relevanta för det specifika temat. 
Intervjusvaren har dock inte antecknats i samband med situationen utan vid senare 
intervjutillfällen. Läsaren bör även vara uppmärksam på att vi har valt att använda intervjusvar i 
analysen istället för i resultatdelen. Dessa ska förtydliga och stärka resonemang kring de 
observationer vi har gjort. 

Regel: Inte visa smärta     

Observation: Filmning 

Då fotboll spelas inomhus i en gymnastiksal betyder det också att det blir spel på mindre yta än 
vanligt. Detta innebär också mera närkontakt mellan spelarna. Klassen är en blandning av 
sjunde- och åttondeklassare. På slutet av lektionen har de flestas ork tagit slut och de drar och 
sliter en hel del i varandra. En av pojkarna ramlar i en duell om bollen och ligger kvar en stund 
samtidigt som han uttrycker smärtor och håller sig för smalbenet. När han legat där ett tag 
kommer läraren fram och ropar med lite skämtsamt tonfall: Äh, Sluta filma! Res dig upp för fan! 
Titta på spelarna i England, de lägger sig inte för att de gör lite ont! 

Analys 

I detta fall är läraren medskapare av maskulinitet. Han visar, genom sina kommentarer hur en 
idrottsman bör tåla smärta. Smärtan som känsla ska inte uttryckas högt bland pojkarna utan 
istället hållas inne. Just smärtan och att kunna bortse från den ses idag som en del av idrotten 
och maskulinitetsskapandet skriver Fundberg (2003). Andreasson (2007) påpekar också hur 
kroppen inom idrotten används som ett medel eller instrument för att visa sig starkare och mer 
uthållig än sin motståndare. Känslor som smärta, trötthet eller mentala svagheter uttrycks inte, 
utan hålls istället inne. Pojkarna förtydligar synen på smärta och kroppskontroll i ett av 
intervjusvaren:  

Marko: När någon ramlar eller gör illa sig brukar vi skratta. Inte om det är värsta allvarligt 
sådär, men annars. Typ om man fäller eller tacklar någon när vi spelar fotboll. 
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De som visar smärta eller svaghet ger uttryck för feminint förknippade sidor. Feminint 
förknippade sidor bland pojkarna tenderar även vidare att kopplas till homosexualitet. Läraren 
gör dock ingen sådan koppling i detta fall, men exempel på väldigt tydliga och direkta 
kopplingar inom idrotten kan ses i kommentarer som: Du spelar som en kärring! eller Bit ihop 
din fjolla! Fundberg (2003) har i sina studier sett hur ”kärring” och ”fjolla” används som 
skällsord för att återigen ta avstånd från de ”feminina” och svaghetsförknippade egenskaperna 
bland pojkar. Orden blir ett sätt att disciplinera pojkar att uppträda efter maskulin norm.    

Regel: Inte gråta 

Observation: Panik i poolen 

Pojkarna i årskurs nio har denna vecka idrottslektion i simhallen där de för dagen delats upp i 
två grupper. Ena gruppen håller till med läraren på den djupa sidan av bassängen där de får öva 
på att simma olika simsätt. Den andra gruppen delas in i två lag som i den grundare delen av 
bassängen får möta varandra i något som liknar ”vattenbasket”. Låga basketkorgar står vid 
lagens vardera kortsida och reglerna är enkla. Gummibollen som de spelar med ska in i 
motståndarlagets korg för poäng. Eleverna sköter spelet själva även om läraren titt som tätt 
kollar till hur det går. Pojkarna verkar uppskatta detta spel och tar det på stort allvar. Alla ropar 
efter boll och skratt blandas med ständiga skrik.  

– Ey, passa, passa! Langa bollen jao! 

När det så gått en stund blir engagemanget lite häftigare och eleverna börjar ta till en del 
oschysta medel för att vinna poäng. Plötsligt hamnar två pojkar från vardera lagen i kamp om 
bollen där den större av dem, Ferhat går på kropp och trycker ned motståndarens huvud under 
vattnet. Flertalet av eleverna börjar skratta medan den drabbade killen, Omar febrilt kämpar för 
att komma upp på ytan. Då läraren till slut uppmärksammar detta genom att från andra sidan 
simhallen ropa: Nu räcker det killar!, släpper Ferhat taget om klasskamratens huvud, som 
snabbt kommer upp och kippar efter luft. Nya skratt hörs ifrån flera pojkar men dessa avtar 
snabbt då de ser paniken i Omars ansikte. Till följd av denna panik kommer motstridigt tårarna 
rinnandes från ögonen och han brister ut i gråt. Det blir för övrigt tyst innan Ferhat skvätter lite 
vatten på honom och säger: Fan, Ska du grina som en brud nu också? 

Analys 

När Ferhat trycker ner Omars huvud under vattnet uppstår omedelbart en kroppslig kamp. 
Klarar Omar att ta sig upp på ytan eller kommer han vara tvungen att visa sig svag. Denna kamp 
uppstår i första hand för att klasskamrater ser vad som pågår, vilket medför en prestige. Ingen av 
klasskamraterna går emot Ferhat utan skrattar istället åt det som sker. Ferhats status och 
pojkarnas ”rädsla” för honom märks tydligt när Omar varit under vattnet i ett par sekunder, då 
några tittar lite oroligt på varandra men utan att agera. En utav pojkarna svarar under 
intervjuerna på huruvida det finns någon i klassen med högre status än andra.  

Mehmet: Det finns. Ferhat. Han tar mer plats och många är typ rädda för honom. Det är för att 
han är större och starkare. Man vågar inte säga till på samma sätt. Nästan alla håller med 
honom när han säger något, fast de egentligen kanske inte gör det. 

Ganska snabbt uppstår även en rädsla för att inte få luft hos Omar som slutligen utvecklas till 
panik. Rädslan och paniken leder till att Omar inte kan hålla inne tårarna och börjar därmed 
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gråta. Situationen blir våldsam. Det är en maktutövning och kamp om att vinna, där fysiskt våld 
används i maskulinitetsskapandet och då offret – pojken som inte får luft, bestraffas verbalt. Det 
är han som antyds vara svag. Det är han som gråter som gjort det otillåtna. 

Förutom att visa sin fysiska överlägsenhet, kommenterar och ifrågasätter även Ferhat hur Omar 
gråter som en tjej. Precis som Connell (1995) skriver används egenskaper som styrka och 
skicklighet inom idrotten för att framhäva manligheten hos män, vilket samtidigt gör avståndet 
till den ”mjuka” kvinnokroppen större. Han förklarar vidare hur de manliga idealen uppnås 
genom att egenskaper som anses manliga visas, medan ”feminina” sidor hålls inne. I detta 
exempel sätter Ferhat en gräns för hur mycket känslor en man bör visa utåt för att inte riskera 
sin manlighet. Känslor som i situationen ovan uttrycker svaghet. Ferhat förknippar dessutom i 
sin kommentar Omars uttryck av känslor som något feminint. Därmed framställer han också 
kvinnor som svagare, vilka tillåts att visa känslor som dessa, till skillnad från mannen. Det 
gäller för pojkar att inte vara som flickor. Det är en grundläggande regel i deras konstruktion av 
maskulinitet. De pojkar som uttrycker ”feminina” sidor hamnar längre ner i hierarkin, vilket 
Connell (1995) förklarar genom att använda sig av hegemonibegreppet. Vissa maskuliniteter får 
högre status än andra och erkänns som manligare.  

Regel: Byta om på rätt sätt        

Observation: Fel ordning 

När pojkarna i klass nio simmat klart i simbassängen och idrottslektionen är slut bär de av till 
omklädningsrummet. De flesta verkar ha ganska bråttom att byta om och ta sig ut ur simhallen. 
Några av pojkarna tar dock ganska god tid på sig då de står kvar i duschen lite längre än de 
övriga. När de väl kommer ut till de andra har de flesta redan bytt om och har fullt upp med att 
fixa frisyrerna. Pojkarna inser nu att de kanske bör skynda sig lite för att inte komma allt för 
sent till nästa lektion. En utav pojkarna, Alper som kommit sent ur duschen byter om och börjar 
med att ta av sig badshortsen för att sedan ta på sig sin T-shirt. Han letar sedan efter något i sin 
väska, som är full av kläder då fotbollsträning väntar efter skolan. När han stått iklädd enbart T-
shirt under en liten stund, tittar tre pojkar som nu är fullt påklädda på honom och den ene 
utbrister: Mannen, ta på dig kalsongerna, du står och flashar hela kuken! Tror du att de är 
någon jävla striptease? Samtliga pojkar börjar skratta och även Alper ler lite smått innan han 
lite lättad till slut hittar sina kalsonger. 

Analys 

Intressant i denna situation är hur pojkarna i omklädningsrummet påpekar att Alper ”flashar 
kuken” efter att han tagit på sig sin T-shirt. När de nakna står och letar i väskan är det ingen som 
fäller någon kommentar, utan först när T-shirten åkt på verkar den nakna underkroppen 
överskrida vad som är tillåtet att visa pojkarna emellan. Den nakna manskroppen riskerar att 
bland pojkarna bli erotisk och ett objekt för sexualisering. Fundberg (2003) menar att ”Manlig 
homosexualitet är objekt för avståndstagande och utgör samtidigt den sexualitet som oftast 
kommenteras. På så sätt blir även sätten att klä om en del i manlig fostran”. Då heterosexualitet 
står för den manliga normen hos pojkarna blir homosexualitet något de tar avstånd ifrån genom 
att skämta och kommentera sådant som tenderar att gå över gränsen för det tillåtna. Eftersom 
den nakna kroppen inte går att undvika vid ombyte av kläder efter en idrottslektion, blir också 
själva nakenheten accepterad, så vida den är en naturlig följd utav ombytesprocessen. När sedan 



 

 15

Alper väljer att ta på sig T-shirten innan han täcker sitt könsorgan, är nakenheten inte längre ett 
måste, utan istället ett val. Eftersom han väljer att ta på sig t-shirten före kalsongerna, väljer han 
även att fortsätta visa de delar som pojkarna finner intima. Han kan ta på sig kalsongerna först 
och på så sätt inte vara ”naken” längre, men väljer att inte göra det. Sättet som klasskamraten 
tilltalar Alper på, genom att säga ”mannen”, tyder ändå på en mer kamratlig ton. De tillrättavisar 
honom men gör det ändå med avsikten att ”hjälpa” honom. ”Mannen” används bland pojkarna 
som ett någorlunda vänskapligt uttryck.  

Regel: Inte vara för fåfäng 

Observation: Hårband på plats 

Då vädret tillåter får pojkarna ibland spela fotboll utomhus på en av skolans grusplaner. En 
blandad årskurs sjua har delats in i två lag där alla finns på planen samtidigt. Osman kommer 
idag lite sent till lektionen. Han tilldelas en väst utav läraren och får hoppa in i ett av lagen. Till 
utseendet är Osman ganska smal och har långt och lockigt hår som hänger ned till axlarna. För 
att hålla håret på plats använder han ett tunt, svart hårband samtidigt som han har blött håret och 
dragit det slickat bakåt.  

När han kommer fram till sina lagkamrater dröjer det inte mer än ett par sekunder innan en av 
pojkarna i klassen ropar: Han har fixat håret i en timme, det är därför han e sen! Käften! svarar 
Osman. Under spelets gång börjar Osmans hår att falla ur sin position och hårbandet tas av för 
att pånytt sättas på plats. Detta upprepas flera gånger och Osmans spel blir något lidande då han 
slutar att springa hem i försvaret till förmån för tillrättaläggande av frisyren. Till slut börjar en 
annan pojke i samma lag att skrika åt Osman: Spring hem din jävla bög! Klipp det där jävla 
håret, du ser ut som en fucking guzz (tjej)! Osman svarar även denna gång med att säga: Käften 
idiot! Och lunkar sedan tillbaka till eget straffområde.  

Analys 

Pojkarna sätter även här en gräns för hur en man bör se ut och agera inom idrotten. Genom att 
på ett negativt sätt påpeka Osmans frisyr och tiden han har lagt på att fixa till denna, dras bland 
pojkarna en gräns för hur fåfäng en man får vara. Ordet ”guzz” eller tjej används återigen som 
något pojkarna ska passa sig för att liknas vid på fotbollsplanen. ”Guzz” blir ett skällsord. Två 
utav pojkarna ger i intervjusvaren exempel på hur detta ser ut i praktiken och när dessa ord 
används: 

Alexander: Är man dålig på något så förstör det för alla andra och då säger vi ju till. Ibland 
kanske man överdriver och det går över gränsen. Man skriker och sådär. 

Daniel: Vi har en kille i klassen som inte kan simma. Några brukar skämta med honom om det 
och han blir rätt arg då. De kallar honom för hund, groda eller tjej. 

Osman visar sig inte vara en av de ”populäraste” pojkarna i klassen och inte heller bland de 
bättre på att spela fotboll. Han gör inte mycket för att ge igen och de flesta pojkar verkar hålla 
med om kommentarerna han får, vilket de visar genom att skratta åt dem. Samtidigt kan vi inom 
exempelvis fotbollen se hur manliga spelare lägger stor uppmärksamhet vid sitt utseende och 
sina frisyrer. David Beckham är den spelare som fått överlägset mest uppmärksamhet för sitt 
utseende och intresse för mode bland de största stjärnorna. Han låter håret växa ut ner till 
axlarna, noppar ögonbrynen och vaxar benen. Detta ifrågasätts visserligen något, men 
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accepteras och idoliseras desto mer. Vi tolkar det som att Beckhams fåfänga blir accepterad då 
han anses vara en utav världens största fotbollsspelare. Hans ”manliga” kvalitéer på planen gör 
att intresset för sitt eget utseende blir okej, eller till och med ett manligt ideal. Om Osman varit 
en bättre fotbollsspelare och på så sätt haft högre status i klassen, hade frisyren och hårbandet 
möjligtvis inte varit något problem. Larsson (2007) menar att pojkar som träder in i flickors 
beteendemönster lätt uppfattas som ”fjolliga” eller ”bögiga”, om de inte har någon annan 
statusmarkör som kan fungera som heterosexuellt alibi. Det visar att manlighetens gränser är 
föränderliga. Den som har maskulin status tillåts göra det feminint kodade. Det som är feminint 
kan förändras och uppfattas som maskulint. Connell (1995) belyser även den hegemoniska 
hierarkin som en föränderlig struktur. Idealen förändras och ifrågasätts ständigt.  

Regel: Förbjudna artiklar  

Observation: Torra pojkar 

Nu befinner vi oss återigen i omklädningsrummet, men denna gång efter en idrottslektion i 
gymnastiksalen med en årskurs åtta. Då nästan alla pojkar (som valt att duscha) kommit ut ur 
duschrummet börjar kläderna falla på plats. En utav pojkarna, Aram som enbart är iklädd 
kalsonger, tar upp en liten flaska hudkräm ur väskan och börjar att smörja in överkroppen. Han 
går sedan fram till spegeln och fortsätter att smörja in ansiktet. Då säger en utav pojkarna med 
ett hånfullt skratt: Glöm inte smörja in götten (Rumpan)! Flera pojkar börjar skratta med. Då 
verkar Aram skämmas något och slutar att smörja in sig och svarar lite blygsamt: Jo, jag vet. 
Men jag blir så jävla torr när det är kallt ute.  Då brister näst intill alla ut i skratt innan en 
annan utav pojkarna säger: Blir du torr när du är spräckt? Det slutar med att Aram svarar på ett 
lågmält och tillbakadraget sätt genom att säga: Fuck you!   

Analys 

Gaunt (1999) skriver att samhället har skapat olika stereotyper för hur män och kvinnor ska bete 
sig. Allt detta som kännetecknar den idealiska mannen i ett samhälle eller socialt fält, blir 
därmed också normen för hur en man ska vara. När Aram smörjer in sig med hudlotion, är de 
övriga pojkarna inte sena med att kommentera detta. Att använda sig utav olika krämer, lypsyl 
och liknande artiklar anses bland pojkarna som omanligt och förknippas med homosexualitet 
eller femininitet. Under intervjuerna framgår tydligt hur användandet av vissa artiklar ges en 
feminin eller homosexuell stämpel.  

Marko: Om någon kille har för tighta kläder eller korta shorts skrattar vi och brukar skämta 
med honom. Typ jävla bög, eller gay. 

Genom sitt svar verkar även Aram hålla med om att han inte borde använda sig utav krämen, 
men förklarar att han måste, då han är så torr om huden. Repliken verkar även uppfattas som för 
känslig och ”kvinnlig” bland pojkarna. Samtliga pojkar verkar dra samma slutsats om var Aram 
är torr och uttrycker detta genom att skratta tillsammans. Arams svar uppfattas också som 
töntigt eller vekt då en ”riktig” man inte ska vara rädd för lite torr hud. En av pojkarna säger 
sen: Blir du torr när du är spräckt, och drar på så sätt fortsatta paralleller till homosexualitet och 
kroppsdelen som de menar är torr, genom att syfta på att han ska ha blivit penetrerad sexuellt. 
Då Aram misslyckats med att försvara sin handling, ger han upp och säger: Fuck you, innan han 
fortsätter att byta om. Detta är hans sätta att återerövra maskulinitet, då han använder sig utav 
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samma språk som sina kamrater. Arams svar och tillbakadragna agerande i situationen visar på 
en underordnad status i klassen bland pojkarna. De ”coola” killarna följer oftast normen och 
idealet, men är samtidigt de som också kan sätta gränserna för vad som är tillåtet och inte. Likt 
Connells (1995) tidigare förklaringar, gäller det även i detta fall för pojkarna att inte förknippas 
med ”feminina” handlingar och egenskaper. Användandet av hudkräm ses bland pojkarna som 
feminint och omanligt. 

Regel: Traditionella könsmönster 

Observation: Skolmilen 

Det är en sen Fredagseftermiddag och en utav klasserna i årskurs åtta har idrottslektion utomhus 
där de ska träna på att springa inför ”Skolmilen”. Klassen börjar med att samlas utanför 
idrottshallen där läraren brukar ge instruktioner inför lektionen. När alla till slut infinner sig på 
plats öppnar läraren upp sin pärm med namnlista och tar närvaro på samtliga pojkar och flickor. 
Efter uppropet talar läraren om att ”Skolmilen” allt jämt närmar sig. Han fortsätter med att 
förklara hur detta är en obligatorisk del för att få ett godkänt betyg i ämnet idrott. Dock räcker 
det inte med att enbart ta sig runt sträckan, utan eleverna måste ta sig igenom sträckan under 
viss tid för att få betyget. Läraren ger sedan de exakta tiderna som de bör uppnå genom att säga: 
För betyget godkänd ska killarna springa på max 50 minuter. Då måste ni killar hålla minst ett 
joggingtempo för att hinna. Däremot för er tjejer så räcker det med att ni promenerar eller 
joggar för att passera mållinjen inom 90 minuter för att bli godkända. 

Analys 

Läraren använder ”skolmilen” som ett prov eller test, där eleverna måste uppnå ett visst resultat 
för att få ett godkänt betyg i ämnet idrott. Han framför dock tydligt att kriterierna för att uppnå 
betyget inte är detsamma för pojkarna och flickorna. Genom att ge flickorna i klassen lägre 
kriterier vill läraren på något sätt göra testet och vilkoren mer rättvisa och jämbördiga mellan 
pojkarna och flickorna. I och med detta uttrycker läraren att vilkoren från början inte är lika, 
baserat på enbart kön och ger flickorna en underordnad position. Några utav pojkarna ger under 
intervjuerna sin syn på flickors och pojkars idrottande.  

Alexander: Killar klarar av mer, så de får större förväntningar på sig. Tjejerna accepterar det 
och tycker nog att det är skönt. Nördarna räknas också till tjejerna, men de är ändå killar och 
måste klara mer. 

Talha: Killarna tar det på större allvar. Vi kämpar liksom mer. Mer prestige. Tjejerna oroar sig 
för hur de ser ut, typ om de blir svettiga eller om håret förstörs. 

Ramin: Tjejerna brukar inte vilja vara med. Det är bara några tjejer som vill och tycker det är 
kul. De skyller på mens eller att de har glömt kläder. Då får de promenera istället. 

Vissa av flickorna klarar givitvis av att springa snabbare än en del pojkar, precis som att dessa 
pojkar inte klarar att springa i samma tempo som vissa av flickorna. Ändå kategoriseras och 
fördelas vilkoren på enbart dessa grunder. Därför blir läraren även i det här exemplet 
medskapare av maskulinitet, där han tydligt visar vad pojkar bör klara av. Om de inte skulle 
klara av det och därmed inte passa in i den ”manliga” kategorin, så passar de oundvikligen in i 
lärarens andra kategori, nämligen flickornas. 
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7. Diskussion 

Syftet med studien var att utifrån observationer och manliga elevers erfarenheter undersöka hur 
maskulinitet skapas i idrottsundervisningen. Resultatet visade att läraren och eleverna på olika 
sätt var med och formade maskulinitet. I våra observationer och intervjusvar fann vi regler och 
ideal för hur en man ska vara eller inte vara för att passa in i maskulinitetsnormen. Verbalt 
tillrättavisande emellan eleverna och från läraren gav uttryck för dessa regleringar. Dessa valde 
vi att dela in i 6 olika teman bestående av: att inte visa smärta, inte gråta, inte vara för fåfäng, 
byta om på rätt sätt, förbjudna artiklar samt traditionella könsmönster. I de flesta situationerna 
skapades maskulinitet eleverna emellan, där både idrottslektionerna och omklädningsrummet 
stod för platsen. Läraren bidrog även han till att skapa maskulinitet, men då främst under själva 
lektionspassen. Omklädningsrummet visade sig ha en annorlunda roll i elevernas 
maskulinitetsskapande. Här tenderade framför allt kroppen att hamna i stort fokus, där den 
måste uttrycka, se ut och hanteras på rätt sätt för att inte bli offer för tillrättavisande. Läraren var 
heller inte lika delaktig i maskulinitetsskapandet i omklädningsrummet som under 
lektionspassen. Resultatet visade även en grundregel som killarna använder i deras konstruktion 
av maskulinitet. Det gäller för pojkar att inte vara som flickor. Om någon överskrider denna 
regel påpekas detta och normen regleras. Det visade sig dock att de pojkar som hade maskulin 
status tilläts göra det feminint kodade. Dessa pojkar var bärarna av de maskulina idealen.   

7.1 Reflektion 
Resultaten visade på flera olika regleringar som elever och lärare använder sig av för att 
upprätthålla och skapa maskuliniteter i idrottsundervisningen. Detta främst utifrån kroppsliga 
och verbala handlingar. Kroppen visade sig i vår studie vara den kanske allra viktigaste faktorn i 
pojkarnas identitetsskapande som män. Precis som Connell (1995) skriver utgår framställningen 
av den ideala mannen ofta ifrån det yttre, dvs. kroppen och dess uttryck. Egenskaper som styrka 
och skicklighet ställs i fokus och används för att framhäva en tuff och hård manskropp. Känslor 
som förknippas med svaghet hålls därav inne. Bland dessa fann vi två specifika känslouttryck 
som bland pojkarna var ”förbjudna” i bevarandet av maskulinitet. Att inte visa smärta samt att 
inte gråta. Fundberg (2003) menar att smärta och framförallt att kunna bortse från denna genom 
historien kopplats ihop med manlighet. Smärtan är idag en del av idrotten. Både lärare och 
elever uttrycker i vår undersökning att smärta inte är något som förknippas med manlighet. 

Att öppet gråta ansågs bland pojkarna som omanligt och ett tecken på svaghet. En riktig man 
ska hålla inne tårarna och inte visa känslor på ett sådant sätt. Andreasson (2007) förklarar hur 
kroppen, i idrottssammanhang används som ett instrument för att visa sig starkare än sina 
motståndare. Att dölja känslor som smärta och mentala svagheter är exempel på hur det kan se 
ut i praktiken. Själva gråtandet förknippas också i vår undersökning med det feminina. En 
gråtande man sätts på plats och ifrågasätts genom att få kommentarer som: ”Ska du grina som 
en brud nu också”. ”Bruden eller ”tjejen” verkar nästan alltid vara närvarande vid pojkarnas 
maskulinitetsskapande, som något de ska passa sig för att liknas vid. 

Känslor som uttrycker svaghet förknippas med det omanliga. Studien visar också att en del 
andra handlingar och val tenderar att gå över gränsen för vad som tillåts. Att vara för fåfäng, att 



 

 19

använda sig utav feminint förknippade artiklar samt att visa upp kroppen på specifika sätt, 
visade sig vara avgörande frågor i pojkarnas skapande av maskulinitet. Andreasson (2007) 
menar att strävan efter en hård och stark manskropp inte enbart bygger på att förbereda denna 
inför tävling, kamp och prestation. Istället handlar det, oftast i första hand om att uppnå ett ideal 
rent utseendemässigt. Det är här fåfängan kommer in i bilden och visar sig samtidigt bilda en 
paradox. Det gäller för pojkarna att visa upp en estetiskt tilltalande kropp som signalerar 
manlighet, samtidigt som de utåt ska ge en bild av att de inte bryr sig om hur de ser ut. Ger de 
utseendet allt för stor uppmärksamhet, riskerar de att överskrida gränsen. Fåfängan förknippas 
med det feminina och blir på så vis omanlig. Undersökningen tyder ändå på att de pojkar som 
från början har högre status tillåts vara mer fåfänga än de andra. De pojkar som hade maskulin 
status tilläts göra det feminint kodade. 

Utöver den egna kroppen och dess uttryck hade även användandet utav vissa produkter och 
artiklar stor betydelse för den maskulina imagen. Allt för tighta tröjor, korta shorts och framför 
allt överdrivet användande av hudkrämer och liknande hygienartiklar visade sig vara omanligt. 
Den som vill smörja in sig med hudkräm för att huden är torr blir ifrågasatt. Connells (1995) 
tidigare beskrivning om kroppens betydelse och vikten att signalera en tuff och hård manskropp 
kommer även här in i bilden. En riktig man ska exempelvis inte vara rädd för lite torr hud. I våra 
observationer och intervjuer, ansåg pojkarna dessa artiklar vara feminina eller förknippade med 
homosexualitet. Då Connell (1995) menar att homosexualitet är underordnad heterosexualitet i 
den hegemoniska maskuliniteten, får dessa produkter ett omanligt värde. 

Omklädningsrummet visade att också pojkarnas sätt att byta om kunde ha betydelse för hur de 
uttrycker maskulinitet. Att ta på sig klädesplaggen i viss ordning var viktigt för pojkarna, då 
”fel” ordning kunde resultera i en omanlig handling. Att visa intima delar för andra pojkar gör 
att den manliga kroppen riskerar att bli erotisk. Män bör därför klä om på ett sätt som inte 
frambringar denna erotiska stämning män emellan. Som tidigare nämnt påpekar Fundberg 
(2003) hur ”Manlig homosexualitet är objekt för avståndstagande och utgör samtidigt den 
sexualitet som oftast kommenteras. På så sätt blir även sätten att klä om en del i manlig fostran” 
(Fundberg, 2003, s 77). Sättet att byta om behöver dock inte ha en sexuell koppling. Kanske 
finner pojkarna ordningen att byta om som enbart något ovanligt och konstigt. Det går 
möjligtvis att ta på eller av sig kläder på ett humoristiskt sätt som enbart uppfattar aktören som 
rolig- en pajas som drar till sig uppmärksamhet vilket leder till andras kommentarer. 

Som avslutning på denna reflektion tar vi upp lärarens bidrag till att tillrätthålla de traditionella 
könsmönstren i idrottsundervisningen. I ett av exemplen har läraren en genomgång av 
”Skolmilen” med eleverna i början av idrottslektionen. Läraren ger klar information till eleverna 
om de betygskriterier som flickor och pojkar förväntas uppnå för att få betyget godkänd, då han 
säger: ”För betyget godkänd ska killarna springa på max 50 minuter. Då måste ni killar hålla 
minst ett joggingtempo för att hinna. Däremot för er tjejer så räcker det med att ni promenerar 
eller joggar för att passera mållinjen inom 90 minuter för att bli godkända”. Det framgår klart 
och tydligt att pojkarna har en betydligt ”tuffare” uppgift att ta sig an för att uppnå betyget 
godkänd jämfört med flickorna. Men varför är det så? I ett utav våra intervjusvar sade 
Alexander: ”Killar klarar av mer, så de får större förväntningar på sig. Tjejerna accepterar det 
och tycker nog att det är skönt. Nördarna räknas också till tjejerna, men de är ändå killar och 
måste klara mer”. Är det kanske så att även läraren har en liknande inställning, nämligen att den 
manliga kroppen under fysisk aktivitet klarar av mer än vad kvinnokroppen gör? Andreasson 
(2007) nämner hur kön genom historien har kopplats till den biologiska kroppen medan genus 
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syftat till det som skapar och skapas via sociala och kulturella omständigheter. I detta 
sammanhang handlar det om könsmönster som har skapats av oss människor i samhället genom 
historien, där ideal över vad den manliga respektive kvinnliga kroppen klarar av. 

I läroplanen står det klart att alla som jobbar i skolan ska bemöta och bedöma flickor respektive 
pojkar på samma sätt och att de krav och förväntningar som ställs på dem ska vara likvärdiga. 
Dessutom bär skolan ett ansvar att förebygga traditionella könsmönster. Det visar sig att läraren 
inte följer detta fullt ut genom att ge flickorna och pojkarna olika uppgifter och på så sätt även  
förutsättningar. Det paradoxala och intressanta i lärarens handling är att hans avsikter med de 
olika uppgifterna ändå verkar vara att göra förutsättningarna mer jämbördiga och rättvisa, 
mellan flickorna och pojkarna. Förutfattade meningar om att pojkar klarar mer än flickor gör att 
samtliga blir lidande, oberoende av individuella egenskaper. Flickor får lägre förväntningar på 
sig vilket möjligtvis kan hämma deras utveckling. Pojkarna som istället får högre förväntningar 
på sig, riskerar att känna en press att prestera, vilket också det kan hämma deras utveckling.  
Pojkar och flickor ges olika förutsättningar och tillskrivs speciella egenskaper utifrån kön. Detta 
skapar en oerhört komplicerad miljö för lika behandling och rättvis bedömning inom 
idrottsundervisningen.  

I det svar som Alexander gav oss, talade han även om att flickorna i hans klass verkar ha 
accepterat en underordnad position i idrotten. Han talar i sitt svar för alla flickor i klassen, men 
frågan är om alla flickor verkligen tycker som han beskriver eller är denna acceptans en del av 
samhällsbilden som säger att mannen är bättre lämpad för idrott och tävling. En utav lärarens 
uppgifter är enligt läroplanen att just förebygga liknande, traditionella könsmönster. 

7.2 Metoddiskussion 
Då vi hade genomfört våra observationer och analyserat innehållet, är vi glada över att vi valde 
att använda oss utav ett strukturerat observationsschema. Precis som Björndal (2005) nämner, 
passar ett strukturerat sätt bra för att få en mer avgränsat fokus på observationerna. Fördelen 
med vårat val av ett strukturerat observationsschema är att undvika den tunga arbetsuppgiften 
som förekommer under en ostrukturerad observation. Exempelvis uppstod det under vår 
observationstid situationer där registreringen och kategoriseringen av anteckningar skulle bli en 
tung och omfattande arbetsuppgift (tidskrävande) ifall vi använt oss utav ett ostrukturerat 
observationsschema. En strukturerad observation går till på så sätt att vi redan har angivna 
kategorier eller teman, där vi kan registrera ett eller flera teman under tiden vi observerar för att 
därmed inte behöva kategorisera all data efter varje observationstillfälle. Det negativa med en 
strukturerad observation är att det kan ha förekommit händelser som vi helt och hållet filtrerat 
bort, i den stunden vi per automatik anser att händelsen inte passar in i våra redan bestämda 
kategorier eller teman. Just dessa händelser skulle kanske vid senare tillfälle ha kunna spela en 
viktig roll i vår datainsamling. 

När det gäller analysen av våra intervjuer så funderade vi från början på huruvida vi skulle spela 
in intervjuerna eller inte. Då vårt syfte med intervjuerna var att enbart få en inblick i elevernas 
egna tankar och föreställningar om maskulinitet och hur det skapas, och att dessa framför allt 
skulle fungera som komplement till våra observationer, valde vi att inte spela in våra intervjuer. 
Hade vi valt att spela in intervjuerna hade vi möjligtvis haft lite mer material att arbeta med då 
vi kanske har missat något intressant som sades, men som vi inte riktigt fick med. Som 
intervjuare är det näst intill omöjligt att skriva ner allt som deltagaren säger. Vi valde därför att 
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lyssna riktigt noga, för att sedan be den intervjuade att upprepa de meningar vi fann extra 
intressanta. Detta fungerade väldigt bra för vår del, då fokus framför allt låg på våra 
observationer. 

7.3 Fortsatt forskning 
Under arbetet med uppsatsen har vi funderat över idrottslärarens sätt att undervisa sina elever. 
En pedagogik som visar sig bryta mot vissa principer i läroplanen men som ändå verkar vara 
uppskattad av skolan och eleverna, då läraren är framgångsrik och omtyckt. Läraren har 
medvetet eller omedvetet inte följt allt som står i läroplanen. Framför allt de delar som rör 
förebyggandet av traditionella könsmönster, att flickor och pojkar bemöts och bedöms på 
samma sätt, samt att de krav och förväntningar som ställs på dem ska vara likvärdiga. Skolan 
ska även medvetet sträva efter män och kvinnors lika rätt- och möjligheter. En lärare som är 
omtyckt och har fått stor respekt från sina arbetskollegor och elever. Uppfattas som bra pedagog 
både från elever och föräldrar, men som samtidigt inte har följt läroplanens innehåll. Detta är en 
vanlig position i skolan där en man oftast får denna roll. Är det till och med så att varje skola 
anser sig behöva den manlige läraren som kan tala till pojkar på pojkars sätt? Är skolans fostran 
beroende av en mindre politiskt korrekt lärarroll? Hur ska vi i sådana fall förhålla oss till det 
fenomenet? Finns det för- och nackdelar i en sådan pedagogik? Vad är viktigast, att till fullo 
följa läroplanen eller att få en fungerade verksamhet där eleverna lär sig? Hur långt kan en 
lärare gå utan att göra tjänstefel? Vart går gränsen eller finns det någon gräns? Detta finner vi 
skulle kunna vara grund för en framtida och väldigt intressant studie. 

7.4 Slutsats 
Undersökningen visar på en del maskulina koder som används för att reglera 
maskulinitetsnormen bland pojkar. Pojkar fostras till att inte visa känslor som smärta och 
mentala svagheter. De måste agera och se ut på ett visst sätt för att inte riskera sin manlighet. 
Frågan är vad detta får för konsekvenser i pojkars identitetsskapande och utveckling. 
Idrottsundervisningen visar sig ha en stor roll i denna fostran då många av dessa egenskaper 
tydligt sätts på prov inom den idrottsliga verksamheten. Idrottsläraren har därmed en 
betydelsefull roll i skolans strävan mot jämställdhet. Att på ett medvetet sätt motverka 
traditionella könsmönster och ge utrymme för individens egen utveckling, oavsett kön. Ser 
pedagogen till individen och dennes förutsättningar istället för att lägga fokus på kön, undviks 
en orättvis och diskriminerande miljö, grundad på enbart könstillhörighet. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

• Är det skillnad på att ha idrott tillsammans med tjejer eller enbart med killar? Vad är 
skillnaden? 

• Är det skillnad på hur tjejer och killar sportar? Vad är skillnaderna? 
• Har du varit med om att någon kille blivit retad/mobbad i omklädningsrum eller under 

idrotten? Vad handlade det om? 
• Vad är det den mobbade killen anses ha gjort fel? Klädsel? Idrottsförmåga? 
• Finns det någon kille som har mer status än andra på idrottslektionerna? Vad är det som gör 

att han får det? 
• Har du någon idol som du ser upp till? Varför just han eller hon? Egenskaper? 
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Bilaga 2  

Observationsschema 
 

 

Datum/tid: Situation: Teman: 

Tema Person Beskrivning: Vad sägs? Vad 
händer? 
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Bilaga 3 

Informationsbrev 
 
 
Hej! 
 
Våra namn är Filip Todorovski och Takwen Shek. Vi är två lärarstudenter som går sista 
terminen på Stockholms universitet och skriver därför vårt examensarbete. Vi vill genom 
observationer och intervjuer undersöka hur maskulinitet skapas i idrottsundervisningen bland 
pojkar i årskurs 6-9. Frågor som vi ställer oss är bland annat:  
 
Måste pojkar vara på ett visst sätt för att få status och erkännas som ”manliga” i skolan? Vad 
anses i sådana fall som maskulint och vad bidrar idrottsundervisningen med när det kommer till 
pojkarnas skapande av maskulinitet? Vad har läraren för roll i denna fråga?  
 
För att kunna genomföra våra observationer och intervjuer behöver vi få målsmans 
godkännande, vilket sker via detta informationsbrev.  
 
Vi kommer under vår process att anteckna det vi observerar och intervjuar. Den empiriska 
insamlingen och materialet kommer endast att användas till vår studie. Vi använder heller inte 
barnens och skolans riktiga namn i arbetet utan dessa förblir konfidentiella. 
Den intervjuade kan närs om helst välja att avbryta deltagandet utan närmare motivering.  
 
Vi hoppas på ett positivt gensvar och ett godkännande via målsmans underskrift nedan. 
Lappen lämnas åter till idrottsläraren som där efter vidarebifodrar denna till oss.   
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Filip Todorovski och Takwen Shek 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Målsmans Underskrift   Barnets namn 
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