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I denna kvalitativa studie undersöks hur en grupp skolbarn tolkar begreppet cool som 

personbeskrivande uttryck, samt huruvida detta förhållande får konsekvenser för den 

pedagogiska situationen. För att åstadkomma detta har jag genomfört en 

enkätundersökning och en gruppintervju, varefter jag analyserat resultaten i 

förhållande till tidigare genus- och maskulinitetsforskning. Min studie visar att 

begreppet har flera kontrasterande betydelser och på många sätt är nära förbundet 

med manliga könsnormer – såväl när det beskriver pojkar som flickor. Vidare verkar 

det finnas anledning att tro att elevers förhållningsätt till cool har vissa konsekvenser 

för den pedagogiska situationen. 
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1 Inledning 

 

 
En man ska vara rank och rakvuxen som en gran, med bröstet hvälfdt, huvudet fast och 

högburet, axlarna breda, musklerna hårda och nerverna starka. Han ska äga ett varmt 

hjerta och en fast vilja; han skall vara modig och lugn i fara och olycka […] Han skall tåla 

nöd och ansträngning, smärta hunger och törst samt köld och våta, utan att klaga. – 

Sådana män behöfvas än idag. Sådana måste danas genom arbete, kamp och – idrott! 

(Citat Balck I Wetterberg 2002:87–88) 

 

Rösten och musklerna skulle tränas för att inte förlora i kraft och stämman bli pipig som 

en kvinnas. […] Där fanns en risk för att den maskulina hettan, om den inte aktiverades, 

kunde kallna, och en man således råka in i ett kvinnotillstånd – framförallt skulle då inte 

den överflödiga vätskan i kroppen kunna piskas upp till det exklusivt vita skum som 

gjorde män – den manliga säden. (Foucault om antikens mansideal i Hirdman 2001:53) 

 

Det sätt på vilket vi ser på män och på maskulinitet är onekligen något som har 

varierat genom historien. Just denna process – hur vi i samhället ser på manligt, 

kvinnligt och hur dessa två till synes väsensskilda könsidentiteter skapas och 

reproduceras är något som jag under min lärarutbildning tillägnat mig ett ökande 

intresse för. Kanske har jag upplevt att forskningen och debatten kring detta 

övervägande har fokuserat på kvinnors och flickors situation, eller möjligen är det för 

att jag själv är man – men jag har mer specifikt fokuserat detta intresse mot det sätt 

på vilket genus gestaltas i våra skolor och hur detta påverkar pojkarna i skolan – hur 

de utifrån detta formar sina könsidentiteter och positionerar sig gentemot kamrater 

och vuxna. Det övergripande syftet med denna undersökning är att utifrån en grund i 

genusteorier studera hur detta gestaltande sker. Utifrån ”paraplybegreppet” genus 

vill jag fokusera på pojkarna i skolan och således på normer kring manlighet och 

manliga könsroller, samt hur dessa reproduceras hos pojkar i skolan och på fritiden. 

När jag tidigare utförde en mindre undersökning med fokus på föreställningar hos 

pojkar och flickor i årskurs fem beträffande personliga egenskaper hos socialt 

framgångsrika pojkar och män, varseblev jag att såväl pojkar som flickor ofta 

använde sig av adjektivet cool för att beskriva dessa framgångsrika individer. Detta 

föranledde mig att undra vilka innebörder detta begrepp egentligen innefattade och 

vilken relevans begreppet hade för skolbarn, vilket sin tur ledde till denna uppsats. 
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1.1 Syfte 

Som jag redan indikerat i inledningen, avser jag att delvis undersöka hur genus av 

pojkar gestaltas i skolan. Mer specifikt har jag för avsikt att studera hur begreppet 

cool i olika situationer förhåller sig till manliga könsnormer och huruvida cool som 

personbeskrivande uttryck kan analyseras utifrån forskning kring genus och 

maskulinitet. Jag vill vidare studera vad pojkar och flickor egentligen avser med 

begreppet cool – ifall begreppet värderas positivt eller negativt, vilka egenskaper och 

eventuella praktiker som i elevernas ögon omfattas av detta adjektiv, samt om 

begreppet kan påstås vara könskodat. Slutligen avser jag att undersöka om begreppet 

cool – och de egenskaper och praktiker som det innefattar – grundat på elevernas 

utsagor kan sägas ha någon form av inverkan på den pedagogiska situationen.  
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2 Forskningsbakgrund 

 

 

2.1 Genus i läroplanerna 

 

Som lärare måste utgångspunkten för det egna yrkesutövandet – och som en del av 

detta, det egna professionella förhållningssättet till genusproblematiken i skolan och 

samhället – vara de riktlinjer som utstakas i de rådande läroplanerna. I läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (LPO 94) 

framgår att skolan har ett ansvar för att ”motverka traditionella könsmönster” (s.4). 

Därtill framgår av samma läroplan att ”jämställdhet mellan kvinnor och män” är 

värden som skolan ska ”gestalta och förmedla”(s.3). I 1998 års läroplan för förskolan 

(LPFÖ 98) kan man läsa att ”jämlikhet mellan könen […] är värden som förskolan ska 

hålla levande i arbetet med barnen” (s.3). Därtill kan man läsa: ”[…] de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning 

om vad som är kvinnligt och manligt” (s.4). Ett av förskolans mål är att förmedla alla 

människors lika värde, ”[…] oberoende av social bakgrund och oavsett kön […]” (s.8). 

I LPO 94 och LPFÖ 98 nämns varken ordet genus eller ordet könsroll. De 

ovanstående återgivna formuleringarna genomsyras dock av en syn på kön som 

någonting skilt från det biologiska könet, någonting som åtminstone delvis skapas i 

samspel mellan människor och som en person socialiseras in i. Ordet könsmönster 

och dess kontext i läroplanen låter oss veta att kön är något som skapas och 

återskapas enligt ett givet mönster, samt att detta återskapande är problematiskt för 

säkerställandet av jämlikhet mellan pojkar och flickor i skolan.  

 

 

2.2 Genusteorin i korthet  

R.W. Connell (1996:39) beskriver hur man på 1950-talet började diskutera könsroller 

inom samhällsvetenskapen. Det vanligaste användningssättet för begreppet innebar 

att kvinnor och män följer en allmän uppsättning förväntningar som är knutna till 

deras kön. Enligt Connell existerade i denna tolkning av begreppet ”alltid två 
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könsroller inom alla kulturella miljöer, en manlig och en kvinnlig” (s. 39). Connell 

framhåller hur begreppet könsroller länge blandades ihop med begreppet 

könsskillnader, till den grad att de sågs som ömsesidigt utbytbara. Det problematiska 

med detta, fortsätter Connell, var att könsrollerna och hur de bidrog till den 

kvarvarande ojämlikheten mellan män och kvinnor då ”kopplades till […] biologiska 

skillnader, uppdelningen mellan manligt och kvinnligt – inte till […] sociala 

relationer” (s. 45). Denna uppdelning av kön i två homogena, polariserade och 

ömsesidigt kompletterande kategorier, menar Connell, ignorerar variationen vad 

gäller särskiljande faktorer inom dessa kategorier, som sexuell preferens, etnicitet 

och klasstillhörighet (s.45). 

 Yvonne Hirdman (2001:11–15) beskriver hur man inom kvinnoforskningen utgick 

från det engelskspråkiga begreppet gender när man skapade det svenska begreppet 

genus. Orsaken var att man ville distansera sig från detta sammankopplande av 

biologiskt och socialt kön och visa att man renodlat talade om det socialt 

konstruerade könet.  

 Hirdman (2001:27–36, 48–69) motsätter sig idén att ojämlikheten mellan män 

och kvinnor beror på biologiska skillnader och hon beskriver hur ett isärhållande av 

könen tjänar som bas för ojämlikheten. Hirdman visar hur manlighet (av män) 

historiskt sett indirekt har definierats i förhållande till de (ofta negativt laddade) 

egenskaper som tillskrivits kvinnlighet – det kvinnliga har endera setts som det 

manligas motsats, som något väsensskilt, eller som något lägre stående. Genom detta 

värdeladdande av manligt och kvinnligt har genusrelationer mellan könen befästs – 

genusrelationer som bygger på att mannen är hierarkiskt överordnad kvinnan och 

dessutom den norm i samhället som kvinnan alltid förhåller sig till. 

 

 

2.2.1 Performativitet 

 

Maria Ohlsson (2007:156f.) framhåller ett perspektivskifte inom genusforskningen, 

där man inte endast ser variationen inom de båda kategorierna manligt och kvinnligt, 

utan även fokuserar på performativitet – det sätt på vilket vi iscensätter eller framför 

olika handlingar som ett led i att forma våra identiteter. Detta kontrasterar mot synen 

att våra tillägnade könsroller är det som påverkar hur vi handlar och beter oss. Denna 
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teori hävdar istället att det i lika stor grad är det sätt vi handlar och beter oss som 

formar vår identitet. Sambandet är således dubbelriktat. Don Kulick (2004:30–33) 

beskriver hur begreppet myntades av språkfilosofen J.L. Austin för att beskriva hur 

tal kunde vara handling – vissa uttryck beskriver inte bara, utan de skapar ett nytt 

socialt tillstånd. Genom att tala, gör man någonting, får någonting att förändras. 

Kulick visar vidare hur Judith Butler vidareutvecklat begreppet. Butler ”fokuserar på 

de processer som gör att vi känner oss som något, och som gör att vi uppfattas av 

andra som något” (Kulick 2004:31). Butler menar att uttalanden som ”Det är en 

flicka”, när en doktor säger det till en nybliven mor, startar en stor mängd sociala och 

psykologiska processer. Kulick beskriver hur Butler menar att denna nyfödda flicka 

fortsättningsvis blir behandlad som just en flicka. Dessutom förväntas flickan känna 

sig och uppföra sig på vissa sätt utifrån detta blivande till en flicka, även vad gäller 

bildandet av framtida parrelationer. Butler hävdar således att vårt upplevande av 

kön, genus och sexualitet skapas genom performativa handlingar. Det mest väsentliga 

i Butlers användning av begreppet performativitet är att detta görande inte endast 

sker en gång, utan måste upprepas kontinuerligt för att upprätthållas och för att dess 

innebörd ska ta en tydlig form (Kulick 2004:32–33).  

 

 

 

2.2.2 Heteronormativitet 

 

En annan viktig aspekt av genus är heteronormativitet. Med det avses de processer 

som producerar heterosexualitet och som säkerställer heterosexualitetens absoluta 

ställning som norm i samhället. Kulick (2004:27–30) beskriver heteronormativiteten 

som ”allting i samhället som ser till att heterosexualitet framstår som självklart och 

att folk tillägnar sig en heterosexuell identitet” (s. 27). Men det paradoxala, enligt 

Kulick, är att det inte bara är homosexualiteten som förskjuts till periferin, utan även 

många av de variationer som existerar inom den bredare kategorin heterosexualitet. 

Kulick nämner hur förutfattade uppfattningar existerar om sexualiteten bland 

personer från olika klasstillhörigheter eller etniciteter, och hur samhället exempelvis 

ställer sig frågande till en relation mellan en äldre kvinna och en yngre man. Genom 

att kärleksrelationerna hos en sådan betydande del av den heterosexuella 

befolkningen klassificeras som avvikande och som ”något ’vi’ inte vill se” (s. 29) görs 

ramarna för den acceptabla heterosexualiteten väldigt snäva. Kulick visar hur 
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heteronormativiteten är djupt inbyggd i kraftfulla sociala strukturer och institutioner 

som ”familjen, skolan, kyrkan, idrotten, ekonomin, arbetslivet […]” (s. 29).  

 

 

2.3 Normer för maskulinitet 

 

 

2.3.1 Hegemonisk manlighet och hierarkin inom 

kategorin maskuliniteter 

 

Vilka är då de normer för maskulinitet som män förhåller sig till? Maskulinitet är inte 

en homogen kategori. Connell (1996:45, 58, 100–105) beskriver hur det finns en stor 

variation inom denna kategori, men att dessa varierade former av maskulinitet dock 

är hierarkiskt ordnade i ett eget system av genusrelationer. Connell använder 

begreppet hegemonisk maskulinitet för att beskriva den form av maskulinitet som 

står över alla andra former. Begreppet hegemoni, förklarar Connell, avser ”den 

kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en ledande 

position i samhällslivet” (Connell 1996:101). Connell (1996:101) tillskriver på 

samhällsnivå denna hegemoniska maskulinitet en stor institutionell makt och ett 

gestaltande av kulturella ideal. Näringslivets, politikens och militärens högsta 

positioner sägs utgöra en kollektiv bild av en sådan maskulinitet. Men denna ledande 

maskulina position kan existera även på andra nivåer i samhället – exempelvis visar 

Connell (1996:58) hur studier av skolor framhäver denna institutions roll för 

odlandet av olika maskuliniteter, och att dessa följer ett tydligt hegemoniskt mönster. 

På vissa skolor är till exempel den typ av maskulinitet som upphöjs genom 

tävlingssporter hegemonisk. 

 

2.3.2 Den delaktiga maskuliniteten 

Det stora flertalet män kan inte förväntas att leva upp till den hegemoniska 

maskuliniteten. Connell (1996:103) beskriver en annan, vidare kategori av 

maskulinitet: de delaktiga. Vad Connell syftar till med detta är att flertalet män – 
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obemärkt och omedvetet – vinner fördelar genom kvinnors underordning, 

exempelvis genom den ojämlika fördelningen av obetalt hushållsarbete. Connell 

benämner detta som att männen genom delaktighet i det hegemoniska projektet får 

del av den så kallade patriarkaliska utdelningen. Thomas Johansson (2000:39) 

utvidgar Connells hegemoniska delaktighet genom att betona det kontinuerliga 

förhandlande som män bedriver med såväl kvinnor som andra män för att 

konstruera manlighet. Johansson menar att de flesta män pendlar mellan delaktighet 

i hegemonin och förhandlande och kompromisser med kvinnorna i sina liv. 

 

 

2.3.3 Underordnade maskuliniteter 

 

Då den hegemoniska maskuliniteten står överordnad alla andra, får detta som följd 

att andra maskuliniteter underordnas denna form. Det tydligaste exemplet på detta, 

och de som tar plats längst ner i maskulinitetshierarkin, är homosexuella män. 

Connell (1996:163) beskriver hur den patriarkaliska kulturen tolkar homosexuella 

män som att de helt enkelt saknar maskulinitet. Detta härstammar från 

uppfattningen om könens polaritet, att dessa är motsatta och utövar en 

attraktionskraft på varandra. Således måste varje person som dras till det manliga 

vara feminin på ett eller flera sätt.  

 Men det är inte bara homosexuella som underordnas, utan även andra hetero-

sexuella män och pojkar. Connell (1996:103) nämner nedsättande uttryck som mes, 

sillmjölke, tönt, morsgris, fegis, ynkrygg och mammas gosse och menar att det är en 

upplevd femininitet som ger näring åt dessa öknamn. Tomas Wetterberg (2002:109) 

beskriver hur man redan bland pojkar i unga år kan höra uttryck som att spela som 

en kärring. Oförmågan att leva upp till förväntningarna på att vara pojke förskjuter 

omedelbart individen mot botten av hierarkin. Wetterberg (2002:103) frågar sig till 

och med vilket som är allra lägst: ”den homosexuelle som är mest iögonfallande eller 

[…] han som spelar som en kärring?”.  

 I vad grundar sig då den stigmatisering som ligger i att som man tillskrivas det 

kvinnliga? 
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2.3.4 Att vara man är att inte vara kvinna – fjollan och 

bögen 

Hirdman (2001:48) håller fram vad hon kallar maskulinums första lag: Att vara man 

är att inte vara kvinna. Manligt definieras i relation till kvinnligt. Som ovan nämnts 

visar såväl Hirdman som Connell (1996) hur genusrelationerna bygger på att män är 

normbärare i samhället och hierarkiskt överordnade kvinnor. Detta förhållande är 

något som Marie Nordberg utgår ifrån när hon studerar unga pojkars möjligheter att 

närma sig feminint kodade positioner och aktiviteter. Nordberg (2005:128ff) 

beskriver hur maskulint kodade praktiker och beteenden – genom 

jämställdhetsdiskursen – är mer statusladdade, vilket för med sig att flickor i 

betydligt större grad än pojkar uppmuntras av omgivningen att närma sig positioner 

och praktiker som förknippas med det motsatta könet. Ytterligare en följd av denna 

statusladdning av olika positioner är, enligt Nordberg (2005:123–124), att ramarna 

för det som kan anses vara knutet till positionen pojke ofta är snävare än ramarna för 

positionen flicka. Nordberg (2005:129) framhåller hur sociologen Michael Kimmel 

menar att manlighet ständigt måste ”bevisas, återskapas och skyddas både från det 

feminint kodade och från misstankar om homosexualitet”.  

 Kimmel (1994:128) själv använder begreppet homosocialitet för att beskriva den 

sociala process genom vilken män speglar sig i andra män för att se hur den andre 

iscensätter maskulinitet. Kimmel, som talar utifrån ett nordamerikanskt perspektiv, 

menar att män framför allt gör maskulinitet med andra mäns acceptans i åtanke. Det 

som driver män till detta, fortsätter Kimmel, är en rädsla för andra män och en slags 

homofobi. För män är denna fobi dock inte endast förknippad med homosexualitet, 

utan rädslan bottnar snarare i det förakt som män känner för den som är icke-tuff 

eller icke-cool. Kimmel (1994:131) summerar homofobins källa så här: “Homophobia 

is the fear that other men will unmask us, emasculate us, reveal to us and the world 

that we do not measure up, that we are not real men”. Det fundamentala i den 

passagen är detta: Män är rädda för att bli avslöjade som icke-maskulina av andra 

män. Nordberg (2005:129) beskriver hur stigmatiserande beteckningar, som fjolligt 

och bögigt, fungerar som gränsvakter som reglerar var pojkar positionerar sig i 

könsordningen. Hon framhåller vidare hur pojkar använder dessa uttryck både 

skämtsamt och med visst allvar för att tydliggöra gränsen för det tänkbara.   
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2.3.5 Maskulinitet och kroppar 

 

Vad gäller förhållandet mellan kropp och maskulinitet kan man se på detta samband 

ifrån åtminstone två perspektiv: Kroppen som en självständig agent för skapandet av 

maskulinitet, eller kroppen som ett symboliskt medel för mäns aktiva iscensättande 

av maskulinitet. 

 

2.3.5.1 Kroppen som agent 

Connell (1996:69ff) behandlar hur den ”sanna” maskuliniteten påstås härstamma 

från den manliga kroppen. Antingen, menar Connell, hävdas att kroppen fungerar 

som en aktiverande katalysator för handlande (till exempel skulle männens större 

aggressivitet och bristande impulskontroll orsaka våldtäkter) eller så sägs den 

manliga kroppen fungera som ett hinder (män saknar naturliga förutsättningar att ta 

hand om barn). Connell framhåller hur den manliga kroppen ses som en ”maskin” 

som producerar könsskillnader genom genetiken, hormonskillnader eller våra skilda 

roller i reproduktionen. Alternativt ses kroppen som ett neutralt objekt, ett tomt 

landskap där ”den sociala symbolismen lämnar sina avtryck” (Connell 1996:70). 

Connell är skeptisk till båda dessa synsätt, men även till uppfattningen att sanningen 

skulle ligga någonstans däremellan. Däremot påvisar han hur den manliga kroppen 

är en stark symbol för maskulinitet i vår (väst)kultur, vilket leder oss till det andra 

perspektivet på mäns kroppar och maskulinitet. 

 

2.3.5.2 Kroppen som medel 

Mäns kroppar har också en stark symbolisk funktion för görandet av maskulinitet. 

Bo Nilsson (1999:156) uttrycker sig på följande sätt om sambandet mellan våra 

fysiska kroppar och skapandet av könsidentiteter: 

[…] både manliga och kvinnliga kroppsideal, som fysiskt och symboliskt utgör motpoler, 

strävar efter att bevara etablerade könsskillnader. Att bokstavligen förkroppsliga fysiska 

ideal är en av få kvarvarande strategier i jakten på olikhet. 
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Johansson (2000) behandlar utförligt mäns kroppar som medel för en iscensättning 

av maskulinitet. Mäns kroppar synliggörs alltmer i populärkulturen och de är alltmer 

estetiserade. Han påpekar hur män oftast framställts som aktiva och hur den sårbara 

och bräckliga kroppen betraktats som omanlig. (s.72). Det skulle således kunna sägas 

att det finns en förväntan på män och pojkar att sträva mot ett vältränat kroppsligt 

ideal.  

 

 

2.3.6 Maskulinitet och idrott 

Nordberg (2006) beskriver sambandet mellan idrotten och pojkars görande av 

maskulinitet. Hon framhäver hur ett aktivt idrottsutövande ses som mer normalt och 

givet för pojkar än för flickor. De egenskaper som ger framgång i idrott är samma 

egenskaper som historiskt sett generellt har premierats hos pojkar, såsom 

”tävlingsinstinkt, samarbete, mod, tävlan, fysisk styrka, konfrontation och 

risktagande” (Nordberg 2006:18). Dessa egenskaper tränas och uppmuntras enligt 

Nordberg även under pojkarnas rastaktiviteter. Förutom den sunda samhörigheten 

tränas och uppmuntras därigenom en manlig position där ”vinnarinstinkt, kamp, 

fysisk uthållighet och att inte ge upp är viktiga komponenter” (Nordberg 2006:18). 

De pojkar och män som inte lever upp till denna position, som inte uppvisar ett 

intresse för idrott eller inte är tävlingsinriktade, ses ofta som omogna eller avvikande 

(Öhrn 2002:21, Larsson 2005:107). När Connell (2005:170) studerar den 

amerikanska skolan framhåller han att skolans förhållande till sport fyller en roll i 

skapandet av kön, med tävlingsidrottande pojkar som en form av hegemonisk 

maskulinitet och hejaklacksledande flickor som en attraktiv femininitet. 

 

2.3.7 Maskulinitet i skolan och begreppet cool 

Connell (2005:163f) erkänner att skolan på inget sätt är den enda institution som 

formar maskulinitet, och möjligen inte heller den viktigaste. Han framhåller dock att 

de som forskat om genus i skolan vidhåller att denna institution spelar en betydande 

roll för formandet av dessa mönster – något som enligt Connell dock hittills inte har 

kunnat bevisas. Han utskiljer två olika perspektiv på skolans roll: Skolan som 



15 
 

institutionell agent i processen som skapar genus, samt skolan som en arena där 

andra agenter iscensätter kön – mer specifikt eleverna själva.  

 När Connell (2005:169) ser på skolan som agent i maskulinitetsgörandet 

framhåller han könskodningen av skolämnena, där han menar att praktiska ämnen 

som teknik och barnkunskap är kulturellt könskodade och att detta tenderar att 

befästas ytterligare genom att lärarnas arbetsområden är könsuppdelade enligt 

samma mönster. De akademiska ämnena är också könskodade – Connell framhåller 

att det är allmänt känt sedan länge att naturvetenskapliga ämnen är maskulint 

kodade och har en övervikt av manliga lärare. Ämnet engelska (Connell uttalar sig om 

USA) könskodas däremot som feminint, bland annat på grund av frånvaron av 

entydiga svar. Connell påpekar vidare att skoldisciplinen påverkar skapandet av 

maskulinitet. Pojkar tenderar att drabbas av straff oftare än flickor. Beroende på om 

skolans system av sanktioner fungerar bra eller dåligt så kan pojkar antingen 

socialiseras till att själva utöva samma disciplinerande makt över yngre kamrater, 

eller odla en protesterande maskulinitet som utmanar lärares och skollednings 

auktoritet.  Som ovan nämnts visar Connell (2005:170–171) även på sportens viktiga 

roll för utskiljandet av en hegemonisk maskulinitet i skolan. Snarare än att odla en 

enhetlig typ av maskulinitet tjänar skolan som agent för att utveckla flera olika typer 

av maskulinitet. Faktorer som klass och etnicitet spelar in när pojkar förhåller sig till 

skolans regler och akademiska krav, samt till de maskulina positioner som skolans 

kultur håller fram som önskvärda. 

 Det andra sättet på vilket skolan fungerar som könsskapande är som arena för 

eleverna själva att iscensätta maskulinitet och femininitet. Connell (2005:171–172) 

framhåller hur informella kamratgrupper är oerhört viktiga för barns socialisering. 

De har sin egen genusordning och pojkars och flickors interaktion präglas, genom 

retande och flirtande, av ett heterosexuellt romansmönster genom hela skoltiden. 

Heterosexuell framgång, menar Connell, är mycket viktigt för prestige i 

kamratgruppen – vilket gör att detta heterosexuella mönster påverkar formandet av 

maskulinitetshierarkin bland pojkarna. 

 Connell (2005:172–173) beskriver vidare hur pojkarna i skolan och samhället 

erbjuds en given plats i genusordningen, men hur individen själv väljer om denne tar 

upp just detta erbjudande. Som ovan nämnts spelar faktorer som etnicitet och klass 

in i detta sammanhang. Vissa pojkar engagerar sig enligt Connell (2005:172) i 

auktoritetsutmanande praktiker, för ”att erhålla och försvara prestige, att markera 
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status och ha kul”. Detta, fortsätter Connell, gäller speciellt de pojkar som saknar 

andra resurser med vilka de kan skaffa sig status. Andra maskuliniteter går mer hand 

i hand med skolans krav, exempelvis de medelklassmaskuliniteter som organiseras 

runt ”karriär och […] konkurrens genom kompetens snarare än genom fysisk 

konfrontation” (s.172).  

 Vad kan man läsa in i positionen cool? Connell (1989:295) visar genom intervjuer 

hur arbetarklasspojkar i Australien skilde ut de tre maskulinitetspositionerna cool 

guys, swots and wimps (de coola killarna, plugghästarna och töntarna – min 

översättning). Det gällde enligt pojkarna att positionera sig, att veta var man stod i 

maskulinitetshierarkin. Även om detta antyder ett mått av fritt val så betonar dock 

Connell att valet av vilken maskulinitet man odlar i skolan långt ifrån är frivilligt. 

Dessa så kallade val är strukturerade efter kraftfulla maktrelationer. Ett gäng tuffa 

arbetarklasspojkar beskrev praktiken ”getting into trouble” (det vill säga att avsiktligt 

hamna i konflikt med lärare och skolledning) som en vägledande princip för sitt 

positionerande (s.293). En annan pojke, som egentligen saknade den nödvändiga 

tuffheten, berättar hur han såg sin chans att skapa sig en ny identitet när han började 

i högstadiet – att vara en av de coola killarna, att vara tuff. Pojken försökte iscensätta 

denna förändring genom att i ökande grad trotsa lärarna, söka sig till gängen och 

allmänt vara mer aggressiv och stridslysten.  

 Nordberg (2006) studerar, som en del i en bredare studie av barns 

identitetsskapande, begreppet cool för pojkars könspositionerande och hur detta 

relaterar till pojkars förhållningssätt till skolarbete och skolans kunskapserbjudande. 

Nordberg hävdar att det för framgång, såväl i skolan som i det vidare samhället, är 

viktigt att ”’göra’ klass, etnicitet, kön och andra kategorier på rätt sätt” (s. 8). Utifrån 

sina intervjuer visar hon hur beteckningen cool både utgjorde en viktig identifikation 

och en 

åldersdifferentierande och klasskapande negativt kodad motidentifikation (Nordberg 

2006:8).  

 Bland de yngsta pojkarna, i grundskolans första år, framträdde synen på cool som 

kopplad både till en ”normaliserad, given, åtråvärd och ’förbjuden’ ungdomlig och 

manlig position” och till ”en problematisk och stereotyp manlighet” (Nordberg 

2006:10). I den första tolkningen poängterades tuffhet och manlighet, medan den 

andra syftade till individer som var överdrivet aggressiva och bråkiga. De yngre 

pojkarna ansåg att flickor inte kan vara coola och därmed uteslöts flickor från denna 
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position. Cool gjordes därmed till en exklusiv manlig markör. Några unga pojkar 

menade att man istället för att vara cool, kunde vara snäll och juste mot kompisar – 

vilket på omvägar säger en del om deras tolkning av begreppet cool. Nordberg 

refererar till tidigare studier, liknande den av Connell ovan nämnda, där pojkar 

visades utmana skolans auktoritet för att positionera sig. Nordberg visar dock hur, i 

en utsaga från en femtonårig pojke, detta utmanande av lärarna inte alltid handlar 

om att försöka verka cool och imponera på kompisar. I stället menar pojken att det 

handlar om att ta ansvar för att föra kamraternas talan vid oklarheter från läraren. 

Samme högstadiepojke förklarade cool som: ”Man är skön kille (sic) och håller inte 

på så mycket. Schysst mot alla alltså” (s. 10). Nordberg beskriver hur många 

intervjuade barn laddade begreppet cool med egenskaper och beteenden som att 

”’inte bry sig’, ’softa’ och ’ta det lugnt’”. Två gymnasiepojkar framhåller vikten av att 

vara cool på rätt sätt. De tar avstånd ifrån vad de uppfattar som den allmänna bilden 

av manlighet – en manlighet som de menar präglas av att vara stöddiga, av att 

ifrågasätta lärare och av en drift att imponera på kamrater och flickor. I stället 

beskriver dessa pojkar ett riktigt sätt att vara cool på som något som kräver en viss 

mognad. Man är ”[…] okej, och positiv och har bra och smarta åsikter” (s. 9). Enligt 

Nordberg (2006:10) skulle man dock kunna förstå denna åtskillnad i semantisk 

betydelse som att gymnasiepojkarna distanserar sig från en ”normerad och socialt 

belönad manlighet som de inte besitter”.  

 Ett alternativt synsätt på cool, som framträdde i många av Nordbergs intervjuer, 

accentuerade att vara sig själv. Detta kan enligt henne påstås vara i linje med 

styrdokuments och lärares tal om ”den fria och kulturellt friställda individen som 

rationellt kan överblicka tillvaron och göra egna och fria val” (Nordberg 2006:11). 

 Nordberg (2006) behandlar även det aktiva iscensättande av positionen cool kille 

(och att vara populär) som sker på rasterna. Att vara populär och ”cool kille” 

inbegriper enligt Nordberg att vara ”tuff, modig, aktiv och smärttålig och att inte dra 

sig tillbaka och tveka, gråta eller vika undan för andra pojkar” (s. 12). Nordberg 

betonar att detta således i stora drag är samma egenskaper och praktiker som de som 

tränas och uppmuntras i tävlingsidrott (se 2.3.6). I en bemärkelse skulle alltså 

avståndet mellan positionen cool kille och positionen idrottsmässigt framgångsrik 

kunna beskrivas som mycket kort.  
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3 Metod och material 

 

I detta kapitel beskriver och förklarar jag vilken forskningsstrategi och vilka 

datainsamlingsmetoder jag använt mig av i min undersökning. Dessutom behandlar 

jag den genomförda undersökningens validitet och reliabilitet samt relevanta 

forskningsetiska ställningstaganden. 

 

3.1 Forskningsstrategi 

 

När Stukát (2005) behandlar kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier 

beskriver han dem som olika inriktningar inom forskning som härstammar från 

skilda vetenskapliga traditioner. Den kvantitativa forskningsansatsen har sin 

bakgrund i naturvetenskapen och har empiriskt kvantifierbara och objektiva 

mätningar och observationer som analysmaterial, med ett stort urval av informanter. 

Syftet med en sådan ansats är att kunna säkerställa lagbundenheter som går att 

generalisera (Stukát 2005:31). Tolkningar och resultat baseras på uppmätta 

kvantiteter, och inte som vid kvalitativa studier på forskarens intryck (Denscombe 

2000:240). Detta gör det lättare för andra forskare att kontrollera resultatens 

autenticitet. Stukát (2005:31) framhåller att kvantitativa studier bland annat 

kritiserats för att (även om de resulterar i breda och generaliserbara resultat) ha svårt 

för att gå på djupet. 

 Kvalitativa studier, å andra sidan, beskrivs av Stukát (2005) som en produkt av de 

humanistiska vetenskaperna. I denna typ av studier är huvuduppgiften att ”tolka och 

förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga” 

(s.32). Denscombe (2000:243) visar hur man intresserar sig för betydelser, för de 

sätt som människor förstår saker på och för beteendemönster. Syftet är inte att 

producera breda forskningsresultat som kan generaliseras över en stor population, 

utan snarare att beskriva hur den sociala verkligheten ser ut för ett litet urval 

informanter (Denscombe 2000:259–260). Forskarens egna tankar, känslor och 

erfarenheter tillåts i stor grad påverka tolkningen av det studerade, vilket har lett till 

att det kvalitativa synsättet har kritiserats för att vara alltför subjektivt – att resultatet 

i mångt och mycket beror på vem som tolkat informationen (Denscombe 2005:32).  
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Min plan var hela tiden att utgå ifrån en kvalitativ forskningsansats för att genomföra 

min studie. I denna undersökning försökte jag göra det följande: Att hos ett 

antalsmässigt relativt begränsat urval informanter identifiera och redogöra för den 

variation av uppfattningar om hur begreppet cool värderas och tolkas.  Mitt syfte var 

inte att kunna generalisera utifrån de utsagor jag samlade in, utan att studera vilka 

uppfattningar som existerade hos just denna grupp elever. Utifrån dessa 

förutsättningar skulle man kunna hävda att denna undersökning faller innanför 

ramarna för vad Stukát (2000:33–34) beskriver som fenomenografisk forskning. I 

denna typ av forskning, som beskrivs som en variant av kvalitativ forskning, söker 

man enligt Stukát ta reda på hur olika fenomen uppfattas av människor, inte hur de 

verkligen är. Man vill identifiera uppfattningar och variationer i uppfattningar. Man 

använder ett begränsat urval informanter och låter dessa uttrycka sig fritt och 

djupgående kring det studerade ämnet, ofta med hjälp av öppna och kvalitativa 

intervjuer. Det begränsade urvalet speglar hur man inom fenomenografin inte letar 

efter generaliserbara resultat.  

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

 

I det följande avsnittet beskriver jag och motiverar de datainsamlingsmetoder jag valt 

för undersökningen. Jag använde mig av två datainsamlingsmetoder: Ett 

frågeformulär med till största delen öppna, ostrukturerade frågor, samt en 

gruppintervju av vad Denscombe (2000:135) kallar semistrukturerad typ. 

 

3.2.1 Frågeformulär 

Trots att jag var av uppfattningen att intervjun som datainsamlingsmetod lämpade 

sig bättre utifrån denna undersöknings syfte, valde jag att huvudsakligen använda 

mig av ett frågeformulär som delades ut personligen till informanterna. Anledningen 

var tvåfaldig. För det första hade jag på grund av förseningar i forskningsprocessens 

tidigare faser drabbats av tidsnöd och för det andra ville jag samla in information 

från ett större antal informanter än vad jag kände att jag kunnat göra enbart genom 
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intervjuer. Stukát (2005:42) framhåller att enkäten erbjuder just denna möjlighet. En 

förutsättning för att använda sig av en enkät, fortsätter Stukát (2005:42), är att de 

önskvärda uppgifterna ”låter sig formuleras som någorlunda entydiga frågor” vilket 

jag på förhand ansåg var möjligt. Denscombe (2000:118–119) är mycket tydlig med 

hur viktigt det är att vara mycket noggrann i formulerandet av enkätfrågorna, samt 

att forskaren under denna del av processen tar sig tid att utforma och pröva ett första 

utkast, innan den slutliga versionen fastställs. Motiveringen till detta är att eliminera 

risken för felaktiga tolkningar av frågorna, vilket påverkar resultatet negativt.  

 Genom att primärt använda mig av öppna frågor hoppades jag kunna samla in 

rikare data än vad jag kunnat göra med fasta frågor. Denscombe (2000) beskriver 

öppna frågor som frågor där informanten själv får ”formulera svaret, bestämma 

svarets längd och den typ av innehåll som svaret tar upp” (s. 122). Fördelen med 

sådana frågor är enligt Denscombe (2002:122) att den information som samlas in i 

större grad återspeglar ”hela rikedomen och komplexiteten i respondentens 

synpunkter”. Å andra sidan påpekar Denscombe (2000:122) att denna typ av frågor 

är betydligt mer ansträngande att besvara för informanten, samt att analysen av data 

blir mycket tidskrävande. Denscombe (2000:107) betonar vikten av att det sociala 

klimatet i informantgruppen är tillräckligt öppet om man vill ha goda möjligheter till 

ärliga och fullständiga svar, medan Stukát (2005:47) poängterar att informanterna 

måste vara nog motiverade av samma anledning. Genom att jag personligen delade ut 

enkäten hade jag, som Stukát (2005:46–47) beskrev, den bästa möjligheten att 

informera eleverna om min undersöknings syfte och att övertala dem att hjälpa mig 

med genomförandet av denna. Detta gav mig också chansen att i förväg gå igenom 

hur enkätens frågor var strukturerade, och förklara vad som avsågs med en viss fråga 

i händelsen att oklarheter uppstod. Eftersom såväl enkäten som intervjun 

fundamentalt baserades på informanternas egen förståelse och värderande av 

begreppet cool, var jag i båda fallen mycket tydlig med att de hade total frihet att 

besvara frågorna utifrån hur just de tolkade detta begrepp. 

 För att motivera enkätens utformning beskriver jag här helt kortfattat frågorna och 

den bakomliggande ambitionen (se bilaga 1 för enkäten i sin helhet). Fråga 1 och 2 

konstaterar informantens ålder och kön. Frågorna 3 till 6 är sedan fasta frågor med 

två till tre svarsalternativ. Informanten uppmanas i fråga 3 att ta ställning till om den 

tycker att det är något bra eller dåligt att vara cool. Syftet med frågan är helt sonika 

att uppskatta om informanten värderar begreppet positivt eller negativt. Detta följs 
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genom fråga 4 omedelbart upp med en följdfråga om informanten tror att dennes 

jämnåriga kamrater värderar begreppet positivt eller negativt. Denna fråga motiveras 

för det första genom mitt antagande att det är lättare att uttala sig sanningsenligt om 

någon annans åsikter än om de egna. För det andra tillåter detta, sett i ljuset av den 

föregående frågan, informanten att åsiktsmässigt positionera sig i förhållande till sina 

jämnåriga. För det tredje ges informanten möjlighet att, utöver den egna personliga 

värderingen av det studerade begreppet, även uttala sig om hur den upplever att 

begreppet generellt sett värderas bland sina jämnåriga. De efterföljande frågorna 5 

och 6 uppskattar huruvida informanten ser begreppet cool som könskodat, samt 

huruvida denne anser att en persons utseende påverkar personens möjlighet att av 

andra betraktas som cool. De avslutande åtta frågorna 7 till 14 är öppna frågor som 

tillåter informanten att själv formulera sina svar. I praktiken är dessa fyra skilda, 

sammanhörande frågepar, där informanten anmodas uttala sig om såväl flickor som 

pojkar. Dessa frågor behandlar hur begreppet cool förhåller sig till faktorn hur man 

är (egenskaper) samt faktorn vad man gör (socialt premierade respektive 

stigmatiserande aktiviteter). Vad den sistnämnda faktorn beträffar, försöker enkäten 

samla in data kring socialt premierade och stigmatiserande aktiviteter under såväl 

skolans lektioner och raster som på fritiden. De givna svaren till frågorna 7 och 8, 

som efterfrågar egenskaper hos en individ som betraktas som cool, kan analyseras i 

förhållande till hur informanten svarat på fråga 6 – den explicita frågan om 

utseendets roll för möjligheten att betraktas som cool. Det var för mig intressant att 

se om det gick att skönja någon skillnad mellan vad informanterna svarade rakt ut, 

och vad som indirekt framkom om utseendets roll i den följande frågan. 

 Jag har i efterhand blivit medveten om ett flertal svagheter i min enkät, men det 

sätt på vilket enkätundersökningens utformning och genomförande skulle kunna 

sägas påverka resultatet behandlas vidare under rubriken Metoddiskussion i avsnitt 

5.1. 

 

3.2.2 Gruppintervju 

Utöver enkätundersökningen ville jag även genomföra en kompletterande 

gruppintervju med en mindre grupp pojkar, för att om möjligt kunna gå mer på 

djupet i de aktuella frågeställningarna. Denscombe (2000:132–134) framhåller att 

intervjun som informationssamlande redskap kan användas för att komplettera 
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andra metoders data och tillföra mer detaljer och djup, samt att de är lämpliga när 

man vill undersöka faktorer som emotioner, erfarenheter och känslor. Han skiljer 

mellan olika typer av intervjuer: strukturerade, semistrukturerade samt 

ostrukturerade intervjuer – det är möjligt att säga att dessa olika intervjuformer 

skiljer sig i hur pass stor frihet informanten ges för att svara på intervjufrågorna. 

 Den strukturerade intervjun är kraftigt styrd av intervjuaren (Denscombe 

2000:134–135). En fast uppsättning frågor ställs ordagrant i en viss, förutbestämd 

ordning. Informanten erbjuds ett antal förutbestämda svarsalternativ. Med denna 

enkätliknande typ av intervju försöker forskaren skapa möjligheter till 

standardiserade svar, samt minimera den påverkan som forskarens egen identitet och 

framtoning har på de svar som informanterna ger. Denna påverkan kallas enligt 

Denscombe för intervjuareffekten och innefattar olika faktorer hos intervjuaren som 

skulle kunna tänkas influera hur informanterna svarar på frågorna – så som 

skillnader mellan intervjuare och informant vad gäller kön, ålder och etniskt 

ursprung, eller social status och utbildningsmässiga kvalifikationer. För att minimera 

denna påverkan på informanterna förespråkas att intervjuaren på alla tillgängliga 

sätt strävar efter att göra ett neutralt och artigt intryck på dessa (Denscombe 

2000:139–142). Den semistrukturerade och den ostrukturerade intervjun är mycket 

likartade och skiljer sig från den strukturerade intervjun genom att de erbjuder större 

frihet för informanten att utveckla sina tankar. Den semistrukturerade intervjun har 

även den ett antal förutbestämda ämnen som vid någon tidpunkt under intervjun ska 

behandlas, men svaren är av en öppen natur. Forskaren är flexibel med 

samtalsämnenas/frågornas ordningsföljd och låter informanterna vidareutveckla 

sina synpunkter. Den ostrukturerade intervjun ger informanten ännu större frihet 

vad gäller den riktning intervjuns samtalsämnen får ta och forskaren ingriper så lite 

som möjligt. En intervju rör sig ofta på en skala mellan dessa två former av intervju, 

menar Denscombe (2000:135–137). Som ett alternativ till den personliga intervjun 

(där intervjuaren samtalar med en informant) framhålls gruppintervjun, där 

vanligtvis mellan fyra och sex informanter intervjuas på samma gång. I en sådan 

intervju svarar informanterna på intervjufrågorna tillsammans som grupp – de fyller 

i varandras meningar och kan komma med tillägg. På grund av detta kan intervjun ge 

fylligare svar, men samtidigt finns risken att informanterna i viss mån censurerar sig 

själva och inte säger sådant som de tror kan uppfattas negativt av den övriga 

gruppen. En annan risk med denna intervjuform är att mindre dominanta 
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gruppmedlemmar har svårt att få uttrycka sig i en grupp där några medlemmar tar 

stor plats i talutrymmet. Trots att jag som forskare var medveten om denna kritik, 

ansåg jag att eleverna, på grund av sin relativt låga ålder och bristande erfarenhet av 

intervjusituationer, skulle kunna antas känna sig mer avslappnade och bekväma i 

grupp än i enskildhet – något jag bedömde som fördelaktigt för mina möjligheter att 

samla in användbara data. Detta var den huvudsakliga motivationen bakom mitt 

beslut att välja gruppintervju som format framför personliga intervjuer. 

 Informanterna som deltog i intervjun hade ej deltagit i enkätundersökningen. 

Därför gjorde jag precis som vid denna det klart för informanterna att jag önskade att 

de svarade helt utifrån sin egen förståelse av begreppet cool. De frågor som jag utgick 

ifrån i intervjun var ungefärligen desamma som frågorna i enkätundersökningen, 

men vid intervjun undersökte jag även hur informanterna värderade vilka skolämnen 

som de ansåg vara mer eller mindre coolt att vara bra på.  

 

3.3 Urval 

Undersökningsgrupperna för enkäten var två klasser från en F-6 skola i en mellanstor 

svensk kommun. Den undersökta skolan har som regel åldersintegrerade klasser, 

uppdelat via lärarlag i F-1–2, 3–4 samt 5–6. De två studerade klasserna (som också 

är de enda åldershomogena klasserna på skolan) var en år 5-klass och en år 6-klass. 

Anledningen till att jag valde att studera elever kring denna ålder, och inte yngre 

barn, var att jag upplevde att barn i elva- till tolvårsåldern befinner sig i en 

utvecklingsfas där de kan förmodas vara mer självmedvetna än barn i grundskolans 

tidigaste år. Följaktligen upplevde jag att barn i elva- till tolvårsåldern i större grad 

kunde antas ha reflekterat över, samt tagit ställning till begreppet cool. 

 Urvalet var av den typ som Denscombe (2000:24–25) benämner ett 

tillfällighetsurval. Det fanns utöver barnens ålder ingen bakomliggande anledning 

till varför just dessa två klasser studerades, ej heller till varför de studerade klasserna 

hade olika ålder – detta berodde helt enkelt på att den undersökta skolan endast 

hade en klass i år 5. Utifrån undersökningens syfte bestämde jag mig tidigt för att det 

i stort inte var relevant vilket urval jag använde mig av i min undersökning, förutom 

att detta urval skulle bestå av pojkar och flickor i grundskolans år 5. Då endast en 

klass i år 5 fanns att tillgå, och jag efter ett visst övervägande fastslagit att 
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ålderskillnaden mellan år 5 och år 6 inte nämnvärt borde påverka studiens resultat, 

beslöt jag mig för att även eleverna i år 6 kunde delta. Det totala antalet elever i de 

båda klasserna var 46, men på grund av sjukdom och ett mindre bortfall deltog 38 

elever. Av dessa var 22 flickor och 16 pojkar. Fem pojkar deltog inte i 

enkätundersökningen, eftersom de senare skulle delta i gruppintervjun. 

 Med tanke på att undersökningens syfte var att studera hur pojkar förhåller sig till 

begreppet cool som beskrivande ord för en person av det egna könet, kan man med 

viss rätt hävda att 16 pojkar är en för liten undersökningsgrupp. Det är dock viktigt 

att påpeka att mitt mål inte på något sätt varit att producera resultat som ska vara 

generaliserbara, utan målet har snarare varit att undersöka hur just den undersökta 

gruppen pojkar tolkar och värderar begreppet cool – samt om elevernas utsagor kan 

sägas indikera något mått av överensstämmelse med tidigare forskningsresultat. 

Genom att även undersöka hur flickorna förhåller sig till begreppet cool som 

beskrivande ord för en pojke, försökte jag synliggöra en eventuell skillnad mellan 

könen vad gäller tolkningen av begreppet. Den kompletterande och mer djupgående 

gruppintervjun bidrar under dessa förutsättningar till mer rik och varierad data.  

 Gruppintervjun genomfördes med sex pojkar i år 5. Urvalet bestämdes av 

elevernas lärare, utifrån begäran att deltagarna vare sig skulle vara de som pratar 

mest eller de som pratar minst i klassrummet. En gruppsammansättning som gav 

goda chanser till ett produktivt och aktivt samtal önskades också. 

 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Här redogör jag för hur jag bearbetade och analyserade den data jag samlat in. Efter 

att ha genomfört enkätundersökningen och intervjun transkriberade jag först 

informanternas svar i två separata ordbehandlings-dokument. Denscombe 

(2000:155) framhåller att forskaren bör se praktiken att transkribera en intervju som 

en viktig del av forskningsprocessen av flera skäl. För det första kommer denne 

genom transkriberandet i närkontakt med insamlade data. För det andra väcks 

intervjusamtalet till liv igen, och för det tredje erhåller forskaren genom denna 

process en form av data som är långt mer överskådlig och lämpad för analys än det 

inspelade samtalet. 



25 
 

 När det gällde enkätundersökningen kategoriserade jag först och främst alla svar 

efter informantens kön. För den inledande delen av enkäten, som bestod av enklare 

flervalsfrågor, klargjorde jag genom enkla tabeller för mig själv hur många kvinnliga 

respektive manliga informanter av en viss ålder som valt varje svarsalternativ. Då den 

resterande delen av enkäten bestod av öppna frågor där informanten uppmanades att 

uttrycka sig fritt, transkriberade jag helt enkelt dessa svar för varje enskild informant.  

 Intervjun transkriberades i princip ord för ord, men jag tog mig friheten att 

utelämna exempelvis upprepningar, hostanden eller andra ljud där dessa föreföll 

sakna relevans för den information som förmedlades. Denscombe (2000:156) 

betonar att varje transkribering av inspelat material ofrånkomligen kräver en viss 

redigering från forskarens sida, för att göra informationen mer begriplig. Det är värt 

att notera, menar Denscombe, att den transkriberade versionen av denna anledning 

förlorar lite av sin autenticitet. I de fall där jag tolkade den icke-verbala 

kommunikationen som relevant, noterades detta i transkriberingen. 

 Såväl de insamlade data från enkäten som från intervjun analyserades sedan efter 

hur de förhöll sig till mina forskningsfrågor.  

 

 

3.5 Reliabilitet och Validitet 

 

3.5.1 Reliabilitet 

Stukát (2005:125–126) framhåller hur undersökningens reliabilitet, eller 

tillförlitlighet, kan sägas beskriva hur pass bra forskarens valda mätinstrument är på 

att mäta. Även om Stukát erkänner att tal om mätningar ger ett naturvetenskapligt 

och kvantifierande intryck, så menar han att det mycket väl går att tala om reliabilitet 

även i en kvalitativ undersökning. Faktorer såsom feltolkningar av såväl frågor som 

svar hålls fram som relevanta för reliabilitetsbrister i en undersökning, liksom 

dagsformen hos endera forskaren eller informanterna, medan yttre störande faktorer 

beskrivs som ännu en potentiell källa till sådana brister. Stukát fortsätter med att 

poängtera vikten av att forskaren, så långt det är möjligt och med alla medel, försöker 

öka tillförlitligheten i sin undersökning. Då de valda mätinstrumenten i detta fall är 

en enkätundersökning och en gruppintervju, blir det uppenbart att de faktorer som i 
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det ovanstående kapitlet Datainsamlingsmetoder beskrevs som möjliga svagheter 

hos dessa metoder också potentiellt sett skulle kunna beskrivas som negativa 

influenser på undersökningens reliabilitet. Exempelvis kan frågornas ordagranna 

formulering, informanternas motivationsnivå och det sociala klimatet i 

informantgruppen nämnas. Eftersom jag senare i denna rapport, under rubriken 

Metoddiskussion, behandlar frågor kring min undersöknings reliabilitet går jag inte 

närmare in på detta här. 

 

3.5.2 Validitet 

Stukát (2005:126–128) beskriver undersökningens validitet som ett sätt att 

uppskatta hur pass bra forskarens valda mätinstrument faktiskt mäter det som denne 

föresatt sig att mäta. Den tidigare nämnda reliabiliteten ses som en förutsättning för, 

men inte som tillräcklig grund för, att kunna garantera även en god validitet. Stukát 

exemplifierar med hur en forskare kan få resultat med låg validitet om han eller hon 

ställer frågor som täcker endera mer eller mindre än vad han eller hon syftar till. Jag 

kommer att på ett utförligt sätt behandla hur jag värderar validiteten i min 

undersökning under rubriken Metoddiskussion. 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) framlägger fyra forskningsetiska principer, vilka man som 

forskare bör ta hänsyn till när man genomför en undersökning. Nedan redovisar jag 

för hur Vetenskapsrådet beskriver dessa principer, samt hur jag förhållit mig till dem 

i min egen undersökning. 

 

 Informationskravet behandlar hur man som forskare ska informera 

undersökningsdeltagarna om vilken roll de fyller i undersökningen, vilka 

villkor som gäller för deras deltagande, att deltagandet är frivilligt samt att de 

kan avbryta sin medverkan när som helst. Detta gjorde jag muntligt såväl när 

jag i klassrummen delade ut enkätundersökningen till informanterna, som 

innan jag påbörjade gruppintervjun. 
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 Samtyckeskravet rör forskarens etiska skyldighet att inhämta deltagarnas 

samtycke till att delta i undersökningen, samt hur forskaren – i vissa fall som 

rör särskilt unga informanter eller inhämtandet av information av speciellt 

känslig art – bör inhämta även vårdnadshavares samtycke. Jag anser att jag 

dels uppfyllt detta krav genom att motsvara informationskravet ovan. 

Därutöver skickade elevernas klasslärare hem ett informationsblad om min 

undersökning, i vilket vårdnadshavarna uppmanades att skriftligen svara 

huruvida deras barn fick delta i undersökningen eller inte. 

 

 Konfidentialitetskravet uttalar hur forskaren bör kommunicera till 

informanterna hur alla insamlade uppgifter av etiskt känslig art kommer att 

ges absolut konfidentialitet och hur dessa uppgifter kommer att förvaras på ett 

sätt som inte ger utomstående tillträde till dem. Jag informerade eleverna även 

om detta vid utdelandet av enkäten, samt vid intervjuns inledning. 

 

 Nyttjandekravet avser hur forskaren bör göra informanterna medvetna om 

att den information som samlas in genom deras deltagande endast kommer att 

användas i forskningssyfte för den aktuella undersökningen, och inte för andra 

syften. Jag informerade eleverna, vid såväl enkätundersökningen som vid 

intervjun, om att allt de sade eller skrev endast skulle komma att användas i 

min egen undersökning. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redogör jag först för resultatet av min genomförda enkätundersökning, 

varefter jag redogör för resultatet av gruppintervjun.  

 

4.1 Resultat – enkät 

De första två frågorna (fråga 3 och 4) på enkäten uppmanade informanterna att ta 

ställning till om att vara cool var något bra, dåligt eller om detta var något som 

varierade med situationen. I den första frågan skulle informanterna uttrycka sin egen 

uppfattning om detta, och i den följande frågan eftersöktes hur informanterna trodde 

att de flesta andra barn förhöll sig till detta ställningstagande. En överväldigande 

majoritet – 27 av 38 barn – svarade att det i deras egen syn berodde på situationen. 

Ett tiotal vidhöll detta synsätt när det gällde att uttala sig om kamraternas syn på 

begreppet cool, medan 25 av informanterna på den frågan dock svarade att det av 

andra sågs som något positivt. I båda fallen var det endast två informanter, båda 

flickor, som uttryckte att det var något negativt att vara cool. I den efterföljande fråga 

5 uppmuntrades informanterna att uttala sig om huruvida de upplevde att enbart 

pojkar, enbart flickor eller båda könen kunde vara cool.  Här svarade i princip alla 

informanter (37 av 38) att begreppet kunde användas för båda könen, medan en 

flicka i år fem skrev att bara killar kunde vara coola. 

 Fråga 6 gällde huruvida informanten trodde att utseende spelar roll för att andra 

ska tycka att man är cool. Resultaten var delade. Drygt hälften av flickorna, elva av 

tjugo, svarade att de trodde det. Också bland pojkarna svarade hälften, åtta av sexton, 

att de trodde att det fanns ett positivt samband mellan utseende och cool.  

 Detta leder oss in på den andra delen av enkäten, där informanterna uppmanades 

att uttrycka sig fritt på ett antal blankrader utifrån en frågeställning. När 

informanternas svar på denna del beskrivs, redogörs i vissa fall för hur många 

informanter som gav ett visst svar eller ett annat med närliggande betydelse. Detta 

ska inte på något sätt tolkas som att dessa informanter endast gav detta svar, utan det 

som redovisas är det totala antalet gånger som ett visst svar förekom.   
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 Den första av dessa frågor (fråga 7) uppmanade informanterna att skriva ner 

egenskaper som de trodde att en kille borde besitta för att denne skulle betraktas 

som cool. Totalt fjorton pojkar svarade något på denna fråga. Om vi ser till de inre 

egenskaper som framkom, så svarade sex pojkar att en cool kille skulle vara snäll eller 

juste. Två pojkar menade att en kille kunde förutsättas vara sig själv för att kunna 

betraktas som cool, medan en informant markerade att en cool kille inte fick vara 

feg. Andra egenskaper som nämndes var att våga göra saker inför andra, att vara 

tuff samt att vara rolig. I övrigt förekom många attribut som rörde en pojkes 

utseende och fysiska egenskaper. Sex pojkar skrev att kläder eller frisyr var 

väsentliga för att kunna betraktas som cool. Tre andra pojkar bidrog respektive med 

egenskaperna snygg, att se bra ut samt att vara stark med muskler.  

 Flickorna uttryckte sig i mycket mindre grad i termer som rörde utseende eller 

fysiska attribut och svarade i högre grad med inre kvaliteter. En stor del av flickorna 

(tio) menade att det var viktigt att en pojke var snäll eller juste för att kunna 

betraktas som cool. Sju flickor betonade också vikten av humor och att vara rolig, 

medan fyra flickor svarade att en cool kille tenderade att vara kaxig eller stöddig. Ett 

par flickor tog upp förmågan att vara sig själv och att inte spela roller – ett par andra 

framlade faktorer som att ha modet att våga skämta eller göra saker samt att vara 

pratsam. En ensam flicka var av åsikten att en kille för att kunna ses som cool var 

tvungen att våga försvara sig verbalt om någon ”gjorde något mot honom”, vilket 

även det skulle kunna hänvisas till ett behov att inneha mod. Utöver en pojkes inre 

egenskaper, värderades även hans sociala färdigheter. Två av flickorna lade fram att 

pojkens kamratrelationer spelade en viss roll. Sättet detta var formulerat på faller 

inte explicit in under egenskaper, men den ena flickan skrev att pojken borde ha 

många kamrater, medan den andra flickan var av åsikten att pojken behövde bra 

kamrater. Egenskaper som handlade om en pojkes utseende eller fysiska attribut 

förekom dock. Fem flickor poängterade att en cool pojke antingen hade 

märkeskläder eller klädde sig snyggt, medan tre flickor också framhöll att pojken 

skulle vara snygg, fin, se bra ut.   

 Den efterföljande fråga 8 var samma fråga, men efterfrågade istället vilka egen-

skaper en flicka bör ha för att av andra betraktas som cool. Här fanns en markerad 

skillnad i hur mycket pojkarna respektive flickorna bland informanterna utvecklade 

sina svar. Pojkarnas svar var mycket mer kortfattade. Endast tretton pojkar svarade 

något på denna fråga, medan de övriga tre svarade ”vet inte”. Vad inre kvaliteter 
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beträffar, så förekom hos tre av pojkarna att vara juste eller snäll, medan två pojkar 

menade att hon skulle vara sig själv. Andra egenskaper som pojkarna tillskrev en 

cool flicka var exempelvis att vara rolig, att ha ett bra beteende (något som inte 

utvecklades vidare), att våga prata med andra samt våga göra saker inför andra. 

En pojke föreslog att en cool flicka skulle vara sportig, medan en annan menade att 

rökning för en flicka var oförenligt med cool. Två pojkar var av åsikten att cool 

fordrade popularitet. Av de tretton pojkarna var det bara fem som delvis svarade med 

egenskaper som rörde flickans utseende. Tre pojkar lade fram att användande av 

smink var typiskt för en cool flicka. Att ha en fin klädstil samt en attraktiv frisyr 

framhölls även det av sammanlagt tre pojkar. Två pojkar beskrev att en cool flicka 

måste se bra ut respektive vara söt.  

 Ungefär hälften av flickorna, eller 9 av 21, använde beskrivningar som rörde 

utseende och andra yttre attribut. Fyra flickor uttryckte direkt att en cool flicka måste 

vara fysiskt attraktiv, medan sex flickor påpekade att smink eller klädstil var 

betydelsefullt i sammanhanget. Man skulle kunna hävda att det är av ett visst intresse 

att ett par av dessa flickor tidigare i enkäten hade svarat att de inte upplevde att 

utseende var relevant för en persons status som cool eller icke cool. Vad inre 

egenskaper beträffar använde nio av flickorna sig av egenskaper som att vara snäll, 

rolig eller juste. Tre flickor skrev att en flicka – för att betraktas som cool av andra – 

borde vara sig själv eller våga ha en egen stil, alternativt bådadera. Att en cool flicka 

kan förväntas att uppträda med en viss kaxighet var något som två flickor uttryckte. 

Egenskaper som gavs som exempel av enbart en flicka inkluderade att vara blyg och 

att våga göra saker.  

 Fråga 9 och 10 uppmanade informanterna att beskriva hur de trodde att en kille 

respektive en tjej ”ska vara” på lärarledda lektioner för att andra ska uppfatta denna 

pojke eller flicka som cool. Vid en första anblick av informanternas (såväl pojkarnas 

som flickornas) utsagor syns två markanta skillnader. För det första uttryckte sig 

såväl pojkar som flickor generellt sett mer utförligt i fråga 9 - om pojkars sätt att vara 

under lektionerna – än vad de gjorde i fråga 10 om flickor. För det andra beskriver 

informanterna av båda könen, när de uttalar sig om pojkar, i hög grad beteenden som 

att störa läraren, bråka, prata högt, springa runt och att rent allmänt bete sig illa 

(totalt 20 av 33). Denna typ av beteenden beskrivs också i informanternas svar till 

fråga 10, när de uttalar sig om flickor, men inte alls i samma utsträckning (12 av 30). 

De svar som beskrev denna form av dåligt beteende kan sägas falla in i två skilda 
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kategorier. Endera beskriver informanten helt sonika att pojkar/flickor beter sig på 

detta sätt, eller så tar de ställning mot denna typ av beteende som grund för att bli 

betraktad som cool. Därutöver beskrevs i högre grad hur flickor än pojkar sitter lugnt, 

pratar måttfullt och deltar i arbetet (17 mot 10). 

 Fråga 11 och 12 sökte informanternas uppfattning om vad coola killar respektive 

tjejer gör på rasterna, samt vad de inte kan förväntas göra på rasterna. När det kom 

till fråga 11 svarade fem pojkar att fotboll var en cool aktivitet för pojkar, medan fem 

förordade att åka skateboard. Huruvida man verkligen kan göra det på skolans raster 

framgick inte närmare. Flera pojkar beskrev hur man chillade, var med killarna och 

gick runt och pratade med varandra. Ett par skrev att man inte gjorde någonting alls. 

Att vara med tjejer eller alternativt att sitta och prata om tjejer nämndes också av ett 

par pojkar. Aktiviteter som pojkarna inte förknippade med en cool kille inkluderade 

att leka på olika sätt – till exempel med pinnar, med yngre barn eller med lekar som 

yngre barn höll på med, som ”jaga”. Av flickorna var hela tretton av åsikten att fotboll 

eller bollruta sågs som en cool aktivitet för killar på rasten. Att vara med tjejer 

förekom också ett flertal gånger i flickornas svar på denna fråga. Tre flickor beskrev 

på varierande sätt hur en cool kille gör det han själv tycker om, utan att bry sig om 

vad kamraterna tycker. Väldigt många av flickorna var även ense med pojkarna om 

att en cool kille inte leker, speciellt inte med pinnar, i skogen eller på andra sätt som 

kännetecknar yngre barns fantasilekar. Andra aktiviteter som coola killar inte 

uppehöll sig med var i tjejernas åsikt att spela med Pokemon-kort, att vara ensamma 

eller att hoppa hopprep.  

 Fråga 12 efterlyste sedan aktiviteter som coola flickor gör, samt inte gör på 

rasterna. I stort följde informanternas svar samma mönster som för pojkarnas 

rastaktiviteter. Pojkarna beskrev hur de coola flickorna gjorde liknande saker som de 

coola pojkarna – var med sina kamrater och pratade, spenderade en del tid med 

pojkarna samt spelade fotboll ibland. En pojke beskrev också hur de skickade SMS-

meddelanden från sina mobiltelefoner. Pojkarna i informantgruppen var inte så 

mångordiga när det kom till att beskriva de aktiviteter som de inte tyckte var lämpliga 

för coola flickor, men även här figurerade lek på de yngre barnens vis – till exempel 

att leka häst. Flickornas svar på denna fråga skilde sig lite åt om man såg till vad 

flickorna i år fem svarade, jämfört med flickorna i år sex. Bland flickorna i år fem 

svarade relativt många att det var coolt att spela fotboll och bollruta, medan detta 

knappast alls figurerade i svaren hos flickorna i år sex. Att lyssna på musik och vara 
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med kompisar var andra framträdande svar hos flickorna. Precis som i svaren till den 

föregående frågan, vilken gällde pojkarnas rastaktiviteter, förekom ett par svar som 

kunde förstås som att även coola tjejer egentligen inte gjorde så mycket på rasterna, 

utan mest pratade och tog det lugnt. 

 Enkätens två sista frågor, fråga 13 och 14, följde samma struktur som de 

föregående frågeparen. Informanterna uppmanades i den första frågan att ge fem 

exempel på aktiviteter som coola killar kunde förväntas hålla på med på sin fritid, 

samt fem exempel på aktiviteter som dessa inte kunde förväntas hålla på med. Den 

avslutande frågan var identisk, förutom att informanterna här ombads uttala sig om 

coola flickor.  När pojkarna uttalade sig om aktiviteter för killar, var de två mest 

figurerande svaren fotboll, att åka skateboard samt att vara med kompisar. 

Sammanlagt gav de 16 pojkarna 28 exempel på aktiviteter som är olika sporter, varav 

14 lagsporter. Trots att alla informanter inte skrev ner så många som fem exempel på 

aktiviteter, innebär detta alltså att pojkarna i snitt gav nära två exempel var på olika 

sporter. Därutöver gavs ett antal svar såsom sporta, sporter eller att gymma. Andra 

aktiviteter som förekom mindre frekvent i pojkarnas svar var till exempel att vara 

med kompisar, att vara med tjejer, att sitta vid datorn/spela PC-spel samt att vara 

ute. Bland de aktiviteter som inte ansågs lämpliga för coola killar, var det två skilda 

typer av aktiviteter som dominerade. Dels framhölls olika aktiviteter som 

representerade lekar som yngre pojkar kunde förväntas hålla på med – som att leka 

jaga – eller att helt enkelt leka med yngre barn. Den andra gruppen av aktiviteter 

gällde ett överdrivet användande av PC- eller TV-spel eller ett överdrivet generellt 

användande av datorer. Mindre frekvent förekommande förslag var exempelvis att 

bara vara med killar, att vara hemma, att inte sporta samt att vara en pluggis. 

 Flickornas uppfattningar om lämpliga aktiviteter för coola killar var synbart ännu 

mer centrerade kring lagsport. Bland de 22 flickornas svar förekom olika lagidrotter 

38 gånger, medan andra former av idrott lade ytterligare tio svar till detta antal. Att 

vara tillsammans med kamrater var ett annat, ofta förekommande svar. Något som 

ingen av pojkarna svarade, men som ett par flickor föreslog, var att gå på disco. Av de 

aktiviteter som flickorna ansåg vara oförenliga med coola killar, var de mest frekvent 

namngivna aktiviteterna att spela någon form av instrument, som piano eller fiol, 

eller att ha ett för kraftigt intresse för datorer. Ett par flickor skrev att balett var en 

aktivitet som inte bedrevs av coola killar – medan många andra gav exempel på 

aktiviteter som utfördes i ensamhet eller individuellt, som att spela schack, läsa eller 
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att göra läxor. Två flickor svarade att spel med Pokemonkort inte heller var något 

som en cool kille sysselsatte sig med. 

 Den avslutande frågan var således likalydande med den föregående frågan, 

förutom att informanterna denna gång ombads ge fem exempel på aktiviteter som de 

upplevde att coola flickor höll på med, respektive fem aktiviteter som coola flickor 

inte sysselsatte sig med. Det bör nämnas att pojkarna överlag gav mycket 

knapphändiga svar på denna fråga. De uppfattningar som pojkarna verkade ha 

angående aktiviteter som coola flickor företog sig skiljde sig inte så mycket från de 

aktiviteter som pojkarna tillskrev coola killar. Ett par aktiviteter tillkom dock. 

Förutom att de i pojkarnas ögon utövade sporter och att var med kamrater av båda 

könen, framhöll flera pojkar att coola flickor sminkar sig och engagerar sig i 

Internetcommunities, eller sociala nätverk, som exempelvis Bilddagboken. Överlag 

hade pojkarna inte heller mycket att säga om aktiviteter som coola flickor inte företog 

sig. Bland de få svar som faktiskt gavs, kan nämnas att röka eller att inte sminka sig. 

 Flickorna var mer utförliga i sina svar när det kom till att uttala sig om coola 

flickors fritidsaktiviteter. Även flickorna visade genom sina svar att olika former av 

lagidrotter var typiska aktiviteter för coola flickor. En stor del av flickorna beskrev 

hur coola flickor sminkade sig och fixade sitt utseende, men även hur de spenderade 

tid med sina vänner och gick på stan. Bland de aktiviteter som flickorna pekade ut 

som sådana som coola flickor inte håller på med, kan nämnas olika former av 

barnsliga lekar som indikerade omognad – som att leka med Barbie eller 

Bratzdockor. Andra framträdande exempel var att spendera mycket tid hemma eller 

med familjen, att sitta barnvakt eller att lägga ner för mycket tid på sina skolstudier.  

 

4.2 Resultat – gruppintervju 

I detta avsnitt beskriver jag först kortfattat pojkarna och intervjusituationen, varefter 

jag redogör för de resultat som framkommit genom analys av intervjuutskriften. 

Dessa resultat presenteras i tur och ordning efter hur de förhåller sig till mina 

forskningsfrågor. 

 Av konfidentialitetsskäl är informanternas namn i denna redogörelse fingerade. De 

fem pojkarna som deltog i intervjun var: Lars, Morgan, Johnny, Joel och Erik. Alla 

pojkarna var 11 år gamla. Av de fem pojkarna var det Johnny som var mest talför, 



34 
 

men även Morgan och Joel deltog i hög utsträckning. De andra två pojkarna, Lars och 

Erik, talade inte så mycket.  

 

 Pojkarna verkade komfortabla med varandra, även om ett par av dem tog mer 

talutrymme än de andra. Precis som man kan förvänta sig i vilken grupp människor 

som helst, anade jag en viss social hierarki inom gruppen, även om relationerna 

pojkarna emellan verkade varma. Genom såväl den verbala som den icke-verbala 

kommunikationen som förekom under intervjun, anade jag att en av pojkarna – 

Johnny – av de andra tycktes betraktas som den som i störst utsträckning 

motsvarade de normativa förväntningarna på cool. Han var fysiskt större än 

kamraterna, utstrålade ett självförtroende och lugn och han tog ofta ordet på ett 

naturligt sätt utan att avbryta sina kamrater. Den andra pojken i ordningen, Joel, var 

lågmäld men deltog ivrigt i diskussionen. Vid ett par tillfällen, när gruppens 

medlemmar föreslog delvis kontrasterande synsätt på en viss aspekt av begreppet 

cool, vände han sig till Johnny och verkade söka dennes råd över vad cool egentligen 

var. Även den tredje pojken – Morgan – var aktivt involverad i intervjun och bidrog 

med många åsikter. Även han verkade relativt lågmäld. Den fjärde pojken, Erik, 

verkade blyg och var mycket tystlåten. Trots mina försök att involvera honom i 

diskussionen tog han en tillbakadragen roll, där han stack emellan med enstaka 

kommentarer för komisk effekt. Den sista pojken, Lars, satt inte ner vid bordet med 

de andra, utan uppe på en skolbänk bredvid. Lars föll också in med kortare 

kommentarer och det är rimligt att säga att han tog rollen som den roliga killen i 

gruppen. 

 Inledningsvis kan det konstateras att pojkarna mestadels beskrev begreppet cool 

som något som värderas positivt. När de direkt tillfrågades om cool var något 

positivt eller negativt visade de en viss tvekan och svarade över hela skalan – men de 

framhöll att begreppet i deras uppfattning generellt sett sågs som något positivt av 

jämnåriga kamrater. När pojkarna senare uttryckte sig om egenskaper och praktiker 

som för med sig att en individ betraktas som cool, gavs tydliga tecken på hur cool 

upplevs som något positivt och eftersträvansvärt. Socialt premierade aktiviteter 

beskrevs som coola, och de personliga egenskaper som sades gå hand i hand med 

adjektivet cool var mestadels även de attribut som enligt normen ses som socialt 

premierade. Cool beskrevs dock inte fullt ut som något positivt, utan även som 
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beskrivande ord för attribut och praktiker som skulle kunna fungera katalyserande 

för negativa följder för såväl individen själv som för den sociala gruppen. 

 För att analysera hur pojkarna förhöll sig till sambandet mellan det beskrivande 

begreppet cool och personliga egenskaper hos en individ, kan det nämnas att de 

egenskaper som framträdde under intervjun var av en stor variation och att dessa 

hävdade egenskaper skilde sig mellan olika situationer. Det kan hävdas att 

egenskaperna rörde sig mellan kategorierna: 

 Inre och Sociala egenskaper 

 Fysiska attribut och egenskaper 

Individuella egenskaper av inre och social karaktär som betraktas som coola, var 

bland andra att vara rolig och juste – förmågan att kunna underhålla sina kamrater 

beskrevs som en god bedömningsgrund. Hela gruppen hävdade förmågan att 

socialisera med både pojkar och flickor som positivt förknippat med begreppet cool, 

liksom att ha uppnått popularitet hos det motsatta könet. En individ kan komma att 

betraktas som cool genom att uppvisa tuffhet, men även genom att förhålla sig lugn 

och inte stressa – Morgan använde begreppet att chilla för detta förhållningssätt, 

medan Johnny betonade förmågan att våga vara sig själv. Intressant nog beskrevs 

kaxighet, som förknippat med cool, i såväl negativa som positiva termer. Morgan 

menade att en person som försöker vara cool genom att vara kaxig mot sina kamrater 

kunde upplevas negativt, samtidigt som en kaxighet gentemot lärare av flera pojkar 

likaledes beskrevs som förknippat med en negativ form av coolhet. Till en viss gräns 

kunde ett sådant auktoritetsutmanande uppträdande dock vara socialt premierat.  

 Exempel på de fysiska attribut och egenskaper som av pojkarna i intervjun hölls 

fram som förknippade med att vara cool, var att generellt se bra ut – det vill säga att 

av andra upplevas som fysiskt attraktiv. Att ha muskler var något vars relevans 

pojkarna hade delade uppfattningar om. Den något småväxte pojken Joel menade att 

en muskulös kropp var en grundläggande förutsättning, medan den större Johnny 

förkastade denna teori. Utseendets potentiella roll poängterades även genom 

framhållandet att vissa individer hos kamrater kunde uppnå en status som cool 

genom att klä sig i märkeskläder. De intervjuade pojkarna förhöll sig dock tydligt 

negativa till den funktion kläder fyllde i detta sammanhang. Genom utsagor som 

rörde skolämnet Idrott och hälsa, kunde man utläsa att snabbhet och smidighet var 

socialt premierade egenskaper på dessa lektioner. 
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 När det kommer till de praktiker eller aktiviteter som av pojkarna sammankopplas 

med begreppet cool undersöktes dessa i följande sociala kontexter: 

 På lektionen 

 På rasten 

 På fritiden 

Det framgick av pojkarnas uttalanden att det kunde ses som cool att i viss mån 

utmana lärarens auktoritet och att hålla på under lektionstid. Men i de fall då detta 

beteende drevs till sin spets, byttes enligt Johnny denna positiva effekt på 

kamraternas syn på individen till en negativ sådan. Samme pojke framhäver också att 

en individ kan komma att betraktas som cool genom dennes förmåga att hjälpa sina 

kamrater på lektionerna med det aktuella skolämnet.  

 När det gällde aktiviteter som en kille som betraktas som cool kunde förväntas 

hålla på med under rasterna, så menade Joel att det var viktigt att umgås med tjejer. 

Han erkände att han själv aldrig gjorde detta, men han såg det ändå som något som 

coola killar gjorde. Alla pojkarna var eniga om att det inte var önskvärt att endast 

umgås med andra killar, eftersom det blev tråkigt i längden. Utöver detta framkom 

det av pojkarnas utsagor att man, om andra skulle tycka att man var cool, borde spela 

fotboll eller ”bollruta” – en annan aktivitet som spelas med en fotboll. I detta 

sammanhang framkom också att man borde vara sig själv och inte ”gå och leka någon 

annan”. Aktiviteter som tvärtemot sågs som oförenliga med det beskrivande 

begreppet cool var exempelvis att leka med pinnar, Gameboy-spel eller spel med 

Pokemon-kort. Detta kortspel föreslogs av Johnny med en rejäl portion förakt i 

rösten.  

 När det sedan kommer till pojkarnas syn på fritidsaktiviteter som kan 

sammankopplas med att betraktas som cool, dominerade att vara med kompisar och 

olika idrottsaktiviteter – framförallt bollsporter som fotboll, handboll och innebandy. 

Att åka motorcykel nämndes också, samt att spela dataspel. Erik, som visade ett 

tydligt ointresse för alla dessa sporter, vidhöll att simning var en aktivitet som 

passade in i sammanhanget. Pojkarna hade också en tydlig uppfattning om vilka 

fritidsaktiviteter som för en kille inte kunde associeras med cool. Sådana aktiviteter 

talades om på ett relativt hånfullt sätt. Till exempel föreslog Morgan lek med 

Barbiedockor, eller ”att spela nördaspel”. Detta uttryck, som för mig krävde en viss 

vidareutveckling, innebar att spela en viss typ av dataspel i en kraftigt överdriven 
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utsträckning – exempel på ett sådant spel var World of Warcraft, ett mycket 

tidskrävande spel där ett mycket stort antal deltagare interagerar med varandra i en 

virtuell spelvärld. Johnny yttrade att en cool kille inte heller kunde förväntas sitta 

barnvakt, men då simfantasten Erik berättade att han själv tjänat en ansenlig summa 

pengar genom denna aktivitet bytte Johnny genast åsikt. 

 Under intervjun fick pojkarna också kommentera huruvida det kunde anses vara 

coolt att vara bra på olika skolämnen. När de skulle ge förslag på skolämnen som man 

kunde säga att det ansågs coolt att vara bra på, var ”gympa” det först nämnda 

skolämnet. När pojkarna lite senare i intervjun uppmuntrades att vidareutveckla sina 

tankar kring detta, resonerade Morgan och Joel att man till exempel vid 

genomförandet av hinderbanor ”skulle vara” snabb och smidig. Killar som inte deltog 

i idrottslektionerna förlöjligades. Alla pojkarna hade svårt att föreslå ämnen som det 

inte kunde anses vara coolt att vara bra på, men Johnny nominerade fnissande ämnet 

musik, medan Lars med viss tvekan kastade fram att matematik kunde vara ett 

sådant ämne. 

 Ett ytterligare delsyfte med intervjun var att klargöra om pojkarna ansåg att 

begreppet cool var könskodat, det vill säga huruvida detta uttryck användes som 

beskrivande ord om såväl pojkar som flickor eller inte. Pojkarna verkade här 

samstämmiga om att både flickor och pojkar kunde anses vara coola, men det sätt på 

vilket begreppet cool framförallt differentierades mellan könen var genom de olika 

praktiker som coola killar respektive tjejer ägnade sig åt. Hela gruppen killar hade 

svårt att beskriva i ord hur en tjej skulle vara för att anses vara cool – det som 

nämndes var återigen att ha märkeskläder, samt att de använde smink. De var 

kortfattade också när de skulle de förslag på aktiviteter som det kunde anses vara 

coolt eller inte coolt att tjejer ägnade sig åt. Coola tjejer sades ägna sig åt smink, 

shopping och att vara med sina kompisar. Däremot sågs det inte som coolt om en tjej 

spenderade mycket tid inomhus på egen hand, men här rådde en viss oenighet. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel behandlar jag först under rubriken Metoddiskussion hur faktorer som 

rör mitt val av datainsamlingsmetod och genomförandet av den slutliga 

undersökningen kan ha påverkat de data som samlades in och således även det 

slutliga resultatet. Under denna rubrik uttalar jag mig även om i vilken utsträckning 

jag upplever att min undersökning motsvarar de vetenskapliga kraven på validitet 

och reliabilitet. Efter detta diskuterar jag under rubriken Resultatdiskussion de 

slutsatser jag dragit när jag i linje med denna undersöknings syfte analyserat 

insamlade data i förhållande till den tidigare forskning som beskrevs i kapitlet 

Forskningsbakgrund. 

  

5.1 Metoddiskussion 

Jag beslöt mig redan från början av min forskningsprocess för att utgå ifrån en 

kvalitativ forskningsstrategi. Stukát (2005:32) framhåller hur man inom kvalitativa 

studier försöker tolka och förstå forskningsresultaten – inte att generalisera, förklara 

eller förutsäga dessa. Denscombe (2000:243) beskriver hur forskaren inom 

kvalitativa studier intresserar sig för betydelser, för de sätt på vilka människor förstår 

saker på samt för beteendemönster. Min undersökning syftade som tidigare nämnt 

till att hos ett relativt begränsat antal informanter identifiera och redogöra för 

variationen av uppfattningar om hur begreppet cool värderas och tolkas.  Jag var inte 

intresserad av att kunna generalisera utifrån de utsagor jag samlade in, utan endast 

av att studera vilka uppfattningar som existerade hos just denna grupp elever. 

Således syntes det mig naturligt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsstrategi.

 Ursprungligen hade jag i större utsträckning avsett att använda mig av personliga 

intervjuer för mitt datainsamlande, med en enkätundersökning som komplement. 

Denscombe (2000:132–134) påpekar hur intervjun som datainsamlingsmetod är 

lämplig för att producera mer detaljerade och djupgående svar, samt i situationer där 

man avser att undersöka informanternas emotioner, erfarenheter och känslor. 

Eftersom jag på grund av tidsbrist upplevde att jag inte kunde genomföra ett större 

antal personliga intervjuer, beslutade jag mig för att intervjua ett antal barn 
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tillsammans i grupp. Denscombe (2000:136–137) uttrycker att denna intervjuform 

faktiskt kan ge fylligare svar då informanterna får komplettera varandras svar och 

hjälpa varandra på traven, men han menar också att det finns en risk för att 

dominanta gruppmedlemmar tar alltför stort talutrymme. Jag motiverade dock 

denna intervjuform genom min uppfattning att informanterna, på grund av sin ringa 

ålder och brist på erfarenhet av intervjusituationer, kunde förutsättas känna sig mer 

avslappnade i en grupp kamrater än i enskildhet. Som det föll sig, kunde jag 

observera att ett par av informanterna tog mer talutrymme än de andra. Jag försökte 

dock under hela intervjun aktivt att minimera den effekt som detta hade på intervjun, 

till exempel genom att ställa följdfrågor till de mer tystlåtna informanterna. Jag 

upplevde det sociala klimatet inom gruppen som öppet och accepterande, vilket jag 

tror kan ha skapat de nödvändiga förutsättningarna för informanterna att kunna 

uttrycka sina verkliga uppfattningar. Detta är givetvis något som inte går att verifiera 

utan att i efterhand intervjua informanterna var för sig. I viss mån upplevde jag att 

jag som forskare saknade den nödvändiga intervjuskickligheten – exempelvis blev 

mitt sufflerande vid något tillfälle av en natur som skulle kunna uppfattas som 

påverkande på informanternas svar. Min uppfattning är dock att den intervjuareffekt 

som Denscombe (2000:139–142) beskriver hade ringa betydelse för min 

undersöknings resultat, om någon alls. Informanterna verkade bekväma med såväl 

mig som med varandra. I efterhand upplever jag att det vid flera tillfällen hade varit 

lämpligt med följdfrågor för att utveckla vissa av informanternas resonemang. Tyvärr 

uppmärksammade jag inte alltid detta under intervjun, vilket måste ses som en 

svaghet i min undersökning. Urvalet av informanter kan enligt mig inte sägas ha 

några negativa effekter på undersökningen. Eftersom att syftet var att studera just 

dessa elever och inte att göra en jämförande eller generaliserbar studie, så var det 

urval som användes fullt ändamålsenligt. 

 Vad enkätundersökningen beträffar är det av vikt att betona att även denna led av 

följderna av den tidsbrist jag hamnat i. Som jag redan beskrev i kapitlet 

Datainsamlingsmetoder poängterar Denscombe (2000:118–119) att forskaren, för 

att minimera risken för feltolkningar av frågorna, avsätter ordentligt med tid till 

utformandet av enkäten. Dessutom framhåller han det nödvändiga med att utforma 

och pröva ett första utkast innan den slutliga versionen fastställs. Tyvärr var detta 

något som inte var genomförbart med tanke på de tidsramar jag hade till mitt 

förfogande. Effekten av att genomföra undersökningen utan att på förväg ha testat 
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frågorna med en kontrollgrupp var att jag vid utdelandet av enkäten tvingades 

utveckla frågorna och reda upp en del oklarheter i deras formulering och betydelse. 

Detta skapade en situation där jag var tvungen att försöka ge samma utvidgade 

instruktioner även i den andra undersökningsgruppen för att inte snedvrida 

resultatet. Å ena sidan ville jag påverka informanterna så lite som möjligt, men å 

andra sidan hade jag som Stukát (2005:46–47) beskriver fördelen av att faktiskt 

kunna avstyra feltolkningar i sista stund genom att vara personligt närvarande vid 

ifyllandet av enkäten. Denscombe (2000:107) påpekar att det sociala klimatet i 

informantgruppen måste vara tillräckligt öppet för att möjligöra ärliga och 

fullständiga svar, medan Stukát (2005:47) uttrycker att informanterna vid enkäter 

måste kunna antas vara nog motiverade för att lägga ner det arbete som krävs. Det 

sociala klimatet är något som jag har svårt att uttala mig om, då jag inte på förhand 

träffat de studerade klasserna. Jag försökte dock enligt Stukáts rekommendationer 

motivera informanterna genom att poängtera att deras medverkan var mycket viktig 

för mig, även om den givetvis var helt frivillig. När jag på efterhand har analyserat 

insamlade data, har det förefallit som att informanterna mot slutet har tappat lite av 

det engagemang som präglade deras besvarande av enkätens tidigare frågor. Det 

faktiska bortfallet var dock inte påfallande stort – tre till fyra enkäter lämnades inte 

in – men då enkäterna saknade någon form av serienummer så gick det på efterhand 

inte att avgöra vilka elever som underlåtit att lämna in sina svar. Stukát (2005:64) 

menar att de informanter som faller bort i hans egen erfarenhet brukar skilja sig från 

de övriga informanterna i något viktigt avseende, samt att dessa personer mycket väl 

skulle ha kunnat förändra resultatet av studien avsevärt. Sett ur detta perspektiv blir 

även detta relativt begränsade bortfall olyckligt. 

 Det är definitivt möjligt att hävda att min undersöknings reliabilitet i en viss 

utsträckning har blivit lidande på grund av de ovanstående beskrivna svagheterna 

med mina datainsamlingsmetoder. Min enkätundersöknings förmåga att samla in 

data påverkas negativt av att flera informanter hade svårt att tolka vissa frågor. Även 

då jag försökte förklara vad som eftersöktes på ett sätt som skulle hjälpa dem utan att 

leda dem mot vissa förutbestämda svar, är det omöjligt att uttala sig om hur de 

faktiskt tolkade frågorna i slutänden. En annan faktor som kan ha påverkat 

reliabiliteten är informanternas eventuella brist på motivation att slutföra enkäten 

med ett fullt engagemang. Likaledes kan gruppintervjuns reliabilitet exempelvis 

påstås ha blivit lidande av den ojämna fördelningen av taltid mellan gruppens 
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medlemmar, samt av en eventuell brist på ett öppet och tillåtande socialt klimat som 

kunde ha uppmuntrat informanterna att uttrycka sig både mer utförligt och mer 

uppriktigt. Slutligen måste det poängteras att en kvalitativ undersökning av sin natur 

kräver en aktiv tolkning från forskarens sida av insamlade data – således kan även 

denna tolkningsprocess påstås påverka undersökningens reliabilitet negativt. 

 Min undersöknings validitet är trots de ovan beskrivna svagheterna något som jag 

ser positivt på. Även om ett par av enkätens frågor hos en del av informanterna 

skapade ett behov av en ytterligare förklaring, anser jag att mina enkät- och 

intervjufrågor är lämpliga för att täcka in de forskningsfrågor som föranledde denna 

undersökning. 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Sett till syftet med undersökningen skulle det med viss rätt kunna hävdas att det i 

denna rapport inte är fundamentalt väsentligt att i så stor utsträckning även redogöra 

för vad som framkom om informanternas uppfattningar om vad som karaktäriserar 

coola flickor. Min åsikt är dock att det blir lättare att urskilja mönster och tolka 

attityder och uppfattningar om pojkar när man jämför dessa med sådana om flickor. 

 

5.2.1 Cool – positivt eller negativt 

Den inledande forskningsfrågan i denna undersökning gällde huruvida begreppet 

cool som personbeskrivande uttryck var något som värderades positivt av 

informanterna. När informanterna i enkätundersökningen uttalade sig om sina 

jämnårigas förmodade attityder till detta begrepp, svarade drygt 65 % (25 av 38 

elever) att jämnåriga såg det som något positivt. Men när informanterna skulle 

uttrycka sin egen, personliga uppfattning, svarade 27 av 38 informanter (drygt 70 %) 

att detta förhållande enligt dem själva berodde på situationen. Att begreppet cool 

mestadels verkar vara positivt värdeladdat bland de studerade är något som 

framträder mycket klart genom informanternas utsagor i såväl enkätundersökningen 

som i gruppintervjun. Många elever visar dock alltså personligen på en kluven attityd 

till hur begreppet cool egentligen är värdeladdat, vilket även detta är något som 
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senare framträder som ett mönster i undersökningens resultat. Nordberg (2006) 

belyser som tidigare nämnt hur pojkar i åldrar från förskolan till gymnasiet uppvisar 

såväl varierade som parallellt existerande och kontrasterande förståelser av uttrycket 

cool. En del av dessa tolkningar beskriver positiva och åtråvärda sociala positioner, 

medan andra håller fram cool som ett problematiskt och socialt icke premierat 

beteende (s. 8–10). Även då åldern på informanterna skiljer sig mellan Nordbergs 

undersökning och min egen, kan man se tydliga paralleller mellan de sätt på vilka de 

två undersökningarnas informanter beskriver såväl egenskaper som beteenden, vilka 

antingen motsvarar förväntningarna på det positivt laddade cool eller på det negativt 

laddade cool. 

 

5.2.2 Förhållandet mellan cool och egenskaper 

Nordberg (2006:10) framhåller utifrån sina intervjuer hur positionen cool för yngre 

pojkar närmast förefaller normaliserad och given, samt hur cool som 

personbeskrivande begrepp för en pojke hos pojkar i grundskolans tidiga år kan 

sammankopplas med egenskaper som att vara tuff och manlig. Egenskaper som att 

vara snäll och juste mot sina kamrater förekom också i Nordbergs intervjuer, liksom 

att begreppet cool i en positiv bemärkelse laddas med egenskaper och beteenden som 

att inte bry sig, att softa eller att ta det lugnt. Dessa är således utsagor som direkt 

speglar resultat som framkom både i enkäten och i intervjun i den av mig genomförda 

undersökningen bland elva- till tolvåriga pojkar och flickor. I denna undersökning 

var uppfattningen att killar, för att kunna betraktas som coola, ska uppvisa tuffhet 

samt vara modiga såväl i sociala sammanhang som vid konflikter, något som 

informanterna av båda könen uttryckte i olika utsträckning.  

 Precis som i Nordberg (2006:11) uttryckte informanterna i denna undersökning en 

positiv tolkning av cool som innefattade att vara sig själv. Då elever i den studerade 

åldern kan förmodas vara tillräckligt självmedvetna för att kunna förstå hur det 

sociala spelet fungerar, med rollspelande och positionerande, skulle det enkelt kunna 

tänkas att det för många individer skulle uppfattas som ett synnerligen attraktivt och 

åtråvärt ideal att våga vara sig själva.  

 Något som inte egentligen behandlas i Nordbergs undersökning är dock den vikt 

som informanterna lägger vid faktorer kring utseende – i min undersökning framhöll 

pojkarna i betydligt högre grad än flickorna vikten av ett attraktivt utseende och 
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fysiska attribut/egenskaper, medan flickorna i högre grad använde sig av begrepp 

som rörde pojkars inre egenskaper när de uttalade sig om coola killar. Det bör dock 

nämnas att förhållandet var det omvända när informanterna uttalade sig om 

egenskaper hos coola flickor – här svarade flickorna i högre utsträckning än killarna 

på olika sätt att utseendet var viktigt för att en tjej skulle uppfattas som cool. 

 

5.2.3 Cool verkar sammankopplat med könsnormer 

Nordberg (2005:10) framhåller utifrån sina intervjuer hur positionen cool hos pojkar 

verkar motsvara en särskild maskulin position. Informanterna i denna undersökning 

uttrycker sig också kring begreppet cool som personbeskrivande uttryck på sätt som 

visar klara paralleller med tidigare forskning om skapande av könsnormer för pojkar 

och flickor. Vid en analys av de intervju- och enkätresultat som rörde begreppet cool 

och dess koppling till pojkar, skulle det gå att säga att det finns paralleller mellan 

skapandet av positionen cool och skapandet av den hegemoniska maskulinitet som 

Connell (1996:58, 100–102) beskriver. Med detta i åtanke är det möjligt att diskutera 

informanternas utsagor i förhållande till de tidigare beskrivna genus- och 

maskulinitetsteorierna.  

 

5.2.4 Performativitet, Heteronormativitet och 

Homosocialitet 

I såväl enkätundersökningen som i intervjun framträder klart att informanterna ser 

på begreppet cool och strävandet efter att uppnå detta som kopplat till såväl en 

persons egenskaper som till dennes beteende och handlingar. Det är möjligt att hävda 

att förståelsen av cool som grundat i handling kan jämföras med den performativitet 

som Judith Butler teoretiserade kring (Kulick 2004:32–33). Butler hävdade som 

ovan nämnt att vårt upplevande av kön, genus och sexualitet skapas genom 

performativa handlingar som ständigt måste upprepas för att stabilisera det sätt på 

vilket vi upplever oss själva och det sätt andra upplever oss på, i relation till dessa 

faktorer. Connell (2005:172) väver i sammanhanget performativitet utöver kön, 

genus och sexualitet även in faktorn socioekonomisk klass, när han beskriver hur 
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pojkar som engagerar sig i auktoritetsutmanande praktiker för att erhålla prestige i 

kamratgruppen ofta är individer som saknar alternativa resurser för att uppnå detta. 

När informanterna i denna undersökning uttrycker ett samband mellan cool å ena 

sidan och handlingar och beteenden å den andra, kan det utrönas att detta samband 

ses som dubbelriktat. Individen utför aktivt dessa handlingar och beter sig medvetet 

på ett visst sätt för att erhålla och försvara en status i den sociala gruppen – för att 

uppnå positionen cool. Handlingarna och beteendet förändrar hur individen upplever 

sig själv. Samtidigt sätter dessa handlingar och beteenden igång en tolkningsprocess 

hos den omgivande sociala gruppen, och förändrar hur de uppfattar individen. 

Sålunda kan det hävdas att denna process är helt i linje med performativitetsteorin.  

 Vid en första anblick verkade informanternas låga ålder sätta ett hinder för mig att 

undersöka hur begreppet cool för pojkar eventuellt förhöll sig till den 

heteronormativitet som tidigare beskrevs. Följaktligen tog varken enkäten eller 

gruppintervjun aktivt upp förhållanden och relationer. Sett i efterhand upplever jag 

att det hade varit möjligt att i intervjun ställa den enkla följdfrågan om romantiska 

förhållandens relevans för cool – om några av informanterna hade tagit upp ämnet. 

Informanterna sträckte sig i slutänden endast till att spontant uttrycka hur en 

kamratlig samvaro med det motsatta könet förde med sig en ökad prestige inom 

kamratgruppen. Att detta ger prestige uttalades inte explicit, utan var underförstått 

genom att detta var något som coola killar ”skulle göra” – och då cool sågs som en 

attraktiv maskulin position. Kulick (2004:27–30) beskriver som ovan nämnt hur 

heteronormativiteten är något som är djupt inbyggt i sociala strukturer och 

institutioner som familj och skola, samt att denna syftar till att framställa 

heterosexualiteten som självklar och uppmuntra till heterosexualitet. Connell 

(2005:171) hävdar å sin sida att barns och ungdomars socialisering i skolan präglas av 

ett heterosexuellt romansmönster och framhåller vidare att detta, då heterosexuell 

framgång ger prestige hos kamraterna, starkt påverkar formandet av maskulinitets-

hierarkin pojkar emellan. Genom att poängtera detta förhållande mellan cool och en 

samvaro med det motsatta könet, ger denna undersöknings informanter en viss 

validitet till såväl Kulicks som Connells ord. 

  Kimmel (1994:128, 131) använder sig som ovan nämnt av begreppet 

homosocialitet för att beskriva hur män speglar sig i varandra när de positionerar sig 

och iscensätter sin maskulinitet. Kimmel framhöll vidare att detta framförallt sker på 

grund av en rädsla för att av andra män bli uppfattad som icke-maskulin. Män, 
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menar Kimmel, hyser som grupp ett förakt för den som är icke-tuff eller icke-cool. 

Han talar om hur pojkar och män halvt på allvar, halvt på skämt, använder sig av 

stigmatiserande beteckningar för att dra gränsen för vad som kan tillåtas inom de 

accepterade ramarna för positionen pojke eller man. Detta är något som återkom till 

mina tankar när jag reflekterade över hur pojkarna som deltog i gruppintervjun 

uttryckte sig med ett (genuint eller inlärt) förakt om pojkar som inte motsvarade 

förväntningarna på positionen cool – pojkar som i för stor utsträckning lekte, visade 

omognad, hade svagheter i det sociala samspelet med andra eller praktiserade 

intressen och aktiviteter som kunde upplevas som feminint kodade. Dessa var också i 

stor utsträckning samma, icke socialt premierade, egenskaper och praktiker som även 

framträdde bland svaren i enkätundersökningen. 

 

5.2.6 Den vältränade manliga kroppen som symbol för 

maskulinitet & Idrottens roll för maskulinitet 

Nilsson (1999:156) gör en iakttagelse av hur det fysiska manliga kroppsidealet 

alltjämt tjänar som en stark symbol för maskulinitet och som ett differentierande 

verktyg gentemot det feminina. Johansson (2000:72) påpekar också hur den 

bräckliga och sårbara kroppen i populärkulturen betraktas som omanlig, vilket kan 

tolkas som ett tecken på att det finns en förväntan på pojkar att sträva mot ett 

vältränat kroppsligt ideal. Vissa av pojkarna i denna undersöknings gruppintervju 

uttryckte att det för pojkar fanns ett samband mellan att betraktas som cool och att 

ha en stark och vältränad kropp. Något liknande samband mellan flickors kroppar 

och cool nämndes inte, vare sig i intervjun eller i enkätresultaten. Vidare framkom 

under gruppintervjun hos ett par pojkar uppfattningen att skolämnet idrott kunde ses 

som ett ämne som det var coolt att vara framgångsrik i. En pojke nämnde hur 

snabbhet och smidighet var något som socialt premierades i denna del av 

skolverksamheten. Även då man ser till de aktiviteter som både pojkar och flickor 

associerade med den coola pojken står det tydligt att olika former av kroppsligt 

aktiva, idrottsliga aktiviteter dominerar – och specifikt lagidrotter i ännu högre grad. 

I enkätundersökningen uttryckte ett antal informanter av båda könen genom olika 

svar hur en kille för att betraktas som cool kunde förväntas vara socialt aktiv, ta plats 

i det sociala utrymmet och ha modet att göra saker inför kamraterna. Därtill uttalade 
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flera flickor åsikten att en kille för att ses som cool behövde ha rikliga och goda 

kamratrelationer – något som kan ses i ljuset av hur Nordberg (2006:18) bland annat 

beskriver samarbete, mod, risktagande och en sund samhörighet som egenskaper 

som för pojkar tränas och uppmuntras i såväl skolans rastaktiviteter som i pojkars 

idrottsutövande. Det verkar onekligen som att dessa uttryck för stereotypa 

könsmönster kan skönjas även i den grupp informanter som studerats i denna 

undersökning. 

 

5.2.7 Är begreppet cool könskodat? 

Begreppet cool kan inte utifrån denna undersökning sägas vara explicit könskodat, 

eftersom det uppenbarligen används om såväl pojkar som flickor. Däremot verkar 

begreppet cool som personbeskrivande ord för pojkar i allra högsta grad vara både 

positivt och negativt laddat med betydelser som rör såväl inre och yttre egenskaper, 

som beteenden och aktiviteter som i sin tur kan sägas vara könskodade. Denna 

relation mellan cool och könskodade egenskaper, beteenden och praktiker är något 

som ytterligare tydliggörs när man ser på de egenskaper och praktiker som båda 

könen sammankopplade med coola flickor. Utifrån resultaten av 

enkätundersökningen och intervjun framträder ett mönster där både pojkar och 

flickor uttrycker att coola flickor ofta deltar i aktiviteter som fotboll och andra 

lagsporter – vilket av Nordberg (2006:17) kan ses som maskulint kodade eftersom 

idrottsutövande enligt henne ses som mer normalt för pojkar än för flickor, något 

som även Connell (2005:170) och Larsson (2005:105–107) framhåller. I denna 

undersökning beskrivs av informanterna dessutom att coola flickor ibland uppvisar 

ett auktoritetsutmanande beteende genom att söka konflikter med lärare. Detta är 

också ett beteende som Connell (2005:172) beskriver som vanligt förekommande hos 

pojkar för att erhålla och försvara prestige eller för att markera status. Varför är detta 

då intressant i sammanhanget? Nordberg (2005:128ff) beskriver hur flickor i 

betydligt högre grad än pojkar av omgivningen uppmuntras att närma sig positioner 

som förknippas med det motsatta könet, eftersom dessa maskulint kodade beteenden 

och praktiker enligt henne är mer statusladdade. I den av mig genomförda 

undersökningen förekommer inga som helst informantutsagor som beskriver hur 

coola killar uppvisar feminint kodade beteenden och egenskaper, eller för den delen 

att dessa individer deltar i feminint kodade aktiviteter. Här verkar det som att det går 
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att skönja tecken på hur, som Nordberg (2005:123-124) framhåller, ramarna för det 

som kan anses vara tillåtet för positionen pojke är snävare än ramarna för positionen 

flicka. Med andra ord finns det, när denna undersökning ses i ljuset av existerande 

genus- och maskulinitetsforskning, tecken på att begreppet cool som 

personbeskrivande uttryck såväl för pojkar som för flickor verkar innefatta en 

förväntan av egenskaper och praktiker som är maskulint kodade – även då uttrycket 

används om flickor.  

 

5.2.8 Den pedagogiska situationen 

När Connell (2005:169) talar om skolans roll för maskulinitetsskapande, framhåller 

han som ovan nämnt hur själva skolämnena är könskodade. Han menar att praktiska 

ämnen som teknik och barnkunskap är kulturellt könskodade, samt att detsamma 

gäller akademiska ämnen som språk och naturvetenskapliga ämnen. Därutöver visar 

Connell hur detta förstärks genom att lärarnas arbetsområden följer samma mönster. 

Detta behandlades inte i denna undersökning, men det är i detta sammanhang 

ändock värt att notera den betydande övervikt av kvinnliga lärare som finns inom 

förskolan och grundskolans tidigare år. Det skulle därmed kunna hävdas att själva 

skolmiljön under de tidigare skolåren är feminint kodad. Larsson (2005) uttrycker 

hur skolämnet Idrott och Hälsa är starkt maskulint kodat, vilket är något som man 

kan finna stöd för i utsagorna från denna undersöknings informanter. Cool ses som vi 

har sett som framför allt positivt laddat och som nära samhörande med könsnormer, 

och ämnet idrott förknippades av pojkarna i intervjun med cool. Likaledes framkom i 

denna undersökning en del tecken på att andra skolämnen inte var lika attraktivt att 

vara bra på, utan tjänade snarare som en källa till hån och förakt. I ett sådant fall 

skulle det definitivt kunna hävdas att detta får följder för den pedagogiska 

verksamheten och mer specifikt för lärarens möjligheter att skapa förutsättningar för 

en jämlik undervisning för pojkar och flickor. Just dessa slutsatser får dock mer 

beskrivas som skönjbara indikationer än som absoluta sanningar, men är hur som 

helst som intressanta att ta upp utifrån mina forskningsfrågor. 

 Hos pojkarna i Nordbergs undersökning framträder redan bland unga pojkar, men 

i ökande grad hos äldre pojkar, den negativt värderade tolkningen av cool som 

beskrivande en aggressiv och konfliktsökande maskulinitet som i skolan ofta 

kännetecknas av ett utlevande och auktoritetsutmanande beteende mot lärare. Några 
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av Nordbergs manliga informanter i gymnasieåldern (2006:9) målar upp hur yngre 

killar, i deras ögon, tolkar begreppet cool på ett i deras ögon felaktigt sätt – ett sätt 

där cool handlar om att vara stöddiga, att ifrågasätta lärare och att imponera på 

kamrater och flickor. I denna undersökning gav både pojkar och flickor uttryck åt en 

uppfattning att (framförallt) pojkar ofta ”gör” positionen cool genom att försöka 

utmana lärares auktoritet och genom detta vinna kamraternas respekt. I viss mån 

verkade detta faktiskt vara ett socialt premierat beteende, men generellt gav det 

upphov till negativa reaktioner och attityder hos kamraterna – speciellt i de fall när 

detta beteende blev alltför överdrivet. 
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6 Avslutning 

Efter att ha genomfört denna undersökning kan det konstateras att begreppet cool 

som personbeskrivande uttryck för såväl pojkar som flickor till största delen är 

positivt värdeladdat, men att begreppet hos informanterna verkar ha flera innebörder 

som existerar parallellt och som delvis är kontrasterande. 

 Cool verkar såväl kunna beteckna en attraktiv social position, som på många sätt 

verkar synonym med popularitet bland kamrater, som en negativt laddad position 

som kännetecknas av ett socialt icke-premierat beteende. Cool verkar hos 

informanterna i skilda utsträckningar vara knutet till såväl egenskaper (både inre 

egenskaper och faktorer som rör utseendet), som till beteende och praktiker. 

Begreppet cool verkar inte vara explicit könskodat i den bemärkelsen att det är en 

exklusiv markör för det ena könet, men det syns som om detta begrepp dock är laddat 

med innebörder kring egenskaper, beteende och praktiker som i sin tur kan påstås 

vara könskodade. Därutöver verkar det som att dessa egenskaper, beteenden och 

praktiker i större utsträckning är maskulint kodade än feminint kodade.  

 Positionen cool verkar också för pojkar vara nära förbundet med skapandet av 

könsidentiteter, och vara närliggande den av Connell (1996:58, 100–105) beskrivna 

hegemoniska maskuliniteten – samt genom detta förhålla sig som en åtråvärd 

position till alternativa, mindre socialt premierade maskuliniteter. Vidare verkar cool 

vara en position som iscensätts eller görs, i det att denna position verkar kunna 

uppnås genom aktiva beteenden och handlingar utöver besittandet av rena 

egenskaper.  

 Det verkar finnas svaga men ändå skönjbara indikationer på att heterosexuell 

framgång är positivt knutet till uppnåendet av det prestigefyllda cool. I och med att 

cool värderas som en attraktiv maskulin position, kan det påstås att skapandet av 

denna position innesluts av de ramar som det heteronormativa genusmönstret utgör. 

 Det sätt på vilket pojkar uttalar sig om egenskaper, beteenden och praktiker som 

endera associeras med positionen cool eller som fungerar som omöjliggörande för 

uppnåendet av denna position, skulle kunna hävdas vara i linje med den process som 

Kimmel (1994:128,131) betecknar homosocialitet – män och pojkar speglar sig i 

varandra när de positionerar sig och iscensätter maskulinitet, och utstakar genom 

hånfulla eller föraktfulla uttalanden var gränserna går för det som är acceptabelt för 
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positionen pojke eller man. De faktorer som verkar falla utanför dessa gränser kan i 

många fall tolkas som upplevda tecken på omognad eller på feminint kodade 

egenskaper, beteenden eller praktiker. 

 Det verkar också finnas en koppling mellan positionen cool och att som pojke ha 

en stark och vältränad kropp, samt att i stor utsträckning bedriva idrott och då 

framförallt lagsporter. Kopplingen till idrott framträdde tydligt i såväl pojkarnas som 

flickornas utsagor, medan kopplingen till kroppen i princip endast gjordes av 

pojkarna själva.  

 Avslutningsvis ser jag skäl till att hävda att begreppet cool och skapandet av denna 

position, genom begreppets nära koppling till en åtråvärd maskulinitet, kan få 

konsekvenser för den pedagogiska situationen. Dels mer indirekt genom 

skolämnenas könskodning och hur individer av de båda könen förhåller sig till detta 

och till hur de värderar att vara mer eller mindre framgångsrik i dessa ämnen, och 

dels mer direkt genom ett sätt att tolka och iscensätta cool som innebär att uppvisa 

ett konfliktsökande och auktoritetsutmanande beteende mot lärare som medel för att 

vinna prestige hos kamraterna. 

 De rådande läroplanerna ålägger skola och förskola uppdraget att motverka 

traditionella könsmönster, samt att säkerställa att dessa skolformer förmedlar alla 

människors lika värde. I det sammanhanget framträder, sett i ljuset av denna 

undersökning och tidigare maskulinitetsforskning, ett synnerligen motstridigt 

förhållande – skolan som ska motverka reproduktionen av dessa könsmönster och 

förmedla alla människors lika värde är, som vi har sett, en institution som fortfarande 

genomsyras av heteronormativa värden och är därutöver en social arena där vissa 

former av maskulinitet värderas högre än andra. När jag som lärare strävar efter att 

ge varje elev de bästa möjliga förutsättningarna att lära och forma sin identitet, blir 

det onekligen problematiskt att det utrymme som finns för pojkar att röra sig utanför 

de givna ramarna för sitt kön förefaller så begränsat. Om skolan som institution 

bidrar till att bevara detta förhållande, ges inte alla pojkar samma möjlighet att 

utvecklas som individer – vilket således strider mot läroplanernas uttryckliga mål. 

Detta har gjort mig än mer medveten om vikten av att jag som lärare aktivt strävar 

efter att uppvärdera alternativa uttryck för maskulinitet och att odla ett accepterande 

klassrumsklimat som tillåter alla individer att närma sig positioner som faller utanför 

de normativa ramarna för deras kön. 
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 Efter att ha genomfört min undersökning upplever jag att jag på ett 

tillfredställande sätt lyckats besvara mina forskningsfrågor. Syftet var hela tiden att 

utifrån genus- och maskulinitetsteori analysera och som forskare aktivt tolka hur en 

viss grupp elever förhöll sig till begreppet cool – vilket jag känner att jag 

framgångsrikt gjort. Något som jag under forskningsprocessen blivit intresserad av 

att studera vidare i en framtida undersökning är den roll som idrott och mer specifikt 

lagidrott spelar för formandet av pojkars och unga mäns identiteter, samt för deras 

tolkning och iscensättande av maskulinitet. 
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Bilaga 1 - Enkät 

1. Kille   

Tjej  

 

2. Årskurs 5   

Årskurs 6 

 

 

3. En av dina kompisar säger att en annan elev är cool. Vad tycker DU, är det något bra 

eller dåligt att vara cool?  

Ja, det är bra att vara cool. 

Nej, det är dåligt att vara cool. 

Svårt att säga, det beror på situationen.  

 

4. Vad tror du att de flesta andra barn tycker?  

De tycker att det är bra att vara cool. 

De tycker att det är dåligt att vara cool. 

Det beror på situationen.  

 

5. Vem kan vara cool? 

Jag tycker att man bara kan säga cool om en tjej. 

Jag tycker att man bara kan säga cool om en kille. 

Man kan säga cool om både tjejer OCH killar. 

 

6. Tror du att det spelar någon roll hur man ser ut för att andra ska tycka att man är 

cool? Kryssa för det du tycker stämmer. 

Ja, jag tror det spelar roll. 

Nej, jag tror inte att det spelar någon roll. 

 

 



 

  

7. Vilka egenskaper tror du att en kille ska ha för att man ska tycka att han är cool? 

Skriv och berätta. (Han ska vara…) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Vilka egenskaper tror du att en tjej ska ha för att man ska tycka att hon är cool? Skriv 

och berätta. (Hon ska vara…) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Tänk dig att ni har lektion i klassrummet med er lärare. Hur ska en kille vara på 

lektionerna för att andra ska tycka att han är cool?  

Skriv och berätta. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Tänk dig att ni har lektion i klassrummet med er lärare. Hur ska en tjej vara på 

lektionerna för att andra ska tycka att hon är cool?  

Skriv och berätta. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 Tack för din medverkan! /Marcus Hultman 

11. Vad gör ”coola” killar på rasten, och vad är INTE coolt för en kille att göra på rasten? 
Skriv och berätta.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Vad gör ”coola” tjejer på rasten, och vad är INTE coolt för en tjej att göra på rasten? 
Skriv och berätta.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13.  Vi håller alla på med olika aktiviteter på vår fritid: Skriv fem aktiviteter som ”coola 
killar” gör, och fem aktiviteter som coola killar INTE gör på fritiden. 

Aktiviteter som är coola  Aktiviteter som INTE är coola

    

1 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14.  På samma sätt: Skriv fem aktiviteter som ”coola tjejer” gör, och fem aktiviteter som 
coola tjejer INTE gör på fritiden. 

Aktiviteter som är coola.  Aktiviteter som INTE är coola

    

1 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5 ……………………………………………………………………………………………………………………… 


