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Abstract 
 
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur killar i åldrarna 11 och 14 ser på sig själva och 
sin psykosociala utveckling. Vad påverkar killars syn på sig själva i sin psykosociala 
utveckling i åldrarna 11- och 14 år? Har killar i dessa åldrar behov av samtal om sin 
psykosociala utveckling? Genom enskilda intervjuer fick killarna berätta om sina 
personliga upplevelser och erfarenheter. Resultatet visar att familjen och främst mamman 
är viktig för killarna. Kompisar är även viktiga för killarna.  
 
Ämnesord: killgruppen, psykosocial utveckling, mamma, prestation och känslor   
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Förord 
 

För att kunna genomföra ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen 

är det nödvändigt att kunna erhålla stöd och hjälp från informanter, 

handledare, kolleger, släkt och vänner. Vi vill här tacka de killar som så 

välvilligt ställt upp och tålmodigt svarat på våra frågor. Vi vill framföra ett 

stort tack till vår handledare för råd och hjälp att hålla oss på rätt spår. De 

kolleger som varit till stor hjälp ute på skolorna vill vi också rikta ett tack till. 

Utan er hjälp hade arbetet varit svårare att genomföra. Till våra familjer vill vi 

bara säga: Tack för att ni har stått ut med oss! 

 

Tyringe hösten 2007 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 

I samhällsdiskussionen uppfattas ofta killar som busiga, högljudda och att de tar mycket plats. 

”Pojkars mer tuffa och individualistiska framtoning leder ofta till att man glömmer att det 

”under ytan” döljer sig en längtan efter närhet” (Bolin & Lövgren 1995, s. 44). När det 

forskas om killars utveckling, fokuseras det ofta på patriarkat i betydelsen fadersvälde (SAOL 

2003), förtryck, makt och hegemonisk manlighet (Johansson 2000). Med hegemonisk menar 

vi herravälde (SAOL 2003). Männen tillskrivs makt enligt den samhällsnorm som anses råda i 

många samhällen världen över: att män är dominanta och kvinnor är underordnade (Connell 

1999). Killar har, precis som tjejer, funderingar om sig själva och andra, de har behov av att 

få utlopp för detta i interaktion med sin omgivning. I deras psykosociala utveckling, i 

betydelsen killars utveckling i relation med familj, skola och fritid, kretsar många funderingar 

kring existentiella frågor som: vem är jag? var passar jag in? Barn och ungdomar brottas med 

de här frågorna för att bli bekräftade. Den forskning som finns idag om killars psykosociala 

utveckling fokuserar ofta på förhållandet mellan tjejer och killar. Idag finns det lite skrivet om 

förhållandet mellan killar och killar vid jämförelse. Därför finns det ett uppdämt behov av att 

se på killars psykosociala utveckling ur killars synvinkel. Behovet av att forska om killarnas 

”mjuka” sidor är därför stort. 

 

I vår B-uppsats utgick vi från att killar ofta framställs som vi ovan beskrivit: busiga, 

högljudda och platstagande. Forskningen fokuseras ofta på förhållandet mellan tjejer och 

killar. Vi ville i vår uppsats inrikta oss mer på killarna och deras syn på sexualitet, utifrån det 

perspektiv som personal på skola och ungdomsmottagning hade. Resultaten från vår uppsats 

visade att det var skillnad på killar i åldrarna 11- och 14 år. När vi frågade personal inom 

skolan som var involverade i elevvårdsverksamheten, kurator och skolsköterska samt kurator 

och sköterska på ungdomsmottagningen, talade 11 åringar vitt och brett om sin syn på 

sexualitet. När sedan killarna närmade sig 14 år förändrades sättet att se på sexualitet och de 

blev mera slutna och tysta. Vi ställde oss då frågan: vad är det som påverkar killarna att 

förändras och utvecklas på detta sätt? Det visade sig vidare att tjejer utnyttjade de kanaler som 

fanns, för samtal kring sin psykosociala utveckling mer än dubbelt så ofta som killar.  
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Den största andelen av killarna talade aldrig med någon om sina innersta tankar runt sin 

psykosociala utveckling och sin sexualitet. I kontakt med personal inom 

elevvårdsverksamheten och ungdomsmottagningen visade killarna ett behov av att samtala 

kring sin sexualitet. Killarna använde ord som de ville ha en förklaring på, såsom könsord och 

andra ord kring sexualitet. Samtidigt hade de behov av bekräftelse på att deras kroppsliga 

utveckling låg inom normen för killar åldrarna 11- och 14 år. För att killarna skulle ges en 

möjlighet att få svar på dessa frågor, var det viktigt att de vuxna som kom i kontakt med 

killarna, skulle ha en öppen dialog med dem och en samlad kunskap om deras psykosociala 

utveckling. Resultaten från vår B-uppsats har varit utgångspunkt i detta arbete som är vår 

examensuppsats inom lärarutbildningen. Vi har nu gått vidare med nya funderingar om killars 

psykosociala utveckling. Vi drog slutsatsen av vår tidigare studie att vidare forskning var av 

betydelse för att utröna hur killar såg på sin psykosociala utveckling och om de hade behov av 

att samtala om detta. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur killar i åldrarna 11- (skolår 5) och 14 år (skolår 8) 

ser på sig själva och sin psykosociala utveckling. Vi har också intentioner att se om killarna 

har möjligheter att samtala om frågor som rör deras psykosociala utveckling och i så fall när, 

var och hur de samtalar, samt vem de samtalar med.  
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2 Forskningsbakgrund 
 

Här redovisas killars psykosociala utveckling med utgångspunkt i den psykodynamiska 

traditionen som kan förklaras med att individer, här i betydelsen killar, styrs av sina tidigare 

erfarenheter och upplevelser i sin utveckling. Hur föräldrar uppfattar och uppfostrar sina barn, 

i det här fallet killarna, påverkar och formar dem under barndomen såväl som tonårstiden. Vi 

börjar med att beskriva synen på manlighet, maskulinitet i ett historiskt perspektiv. Manlighet 

och maskulinitet har samma betydelse. Vidare beskrivs killars psykosociala utveckling från 

småbarnstid till adolescensen (tonårstiden). 

 

2.1 Historik  
 

Maskuliniteten är inte statisk utan den förändras med tiden. Enligt Connell (1999), professor i 

sociologi vid University of California, Santa Cruz, har fyra historiska samhällsförändringar i 

västvärlden bidragit till maskulinitetens utformning sedan mitten av 1400-talet och fram till 

1700-talet. Under 1800-talet utvecklas den syn på maskulinitet och manlighet som präglar vår 

moderna uppfattning idag. Den första förändringen skedde under reformationen då 

katolicismen gick tillbaka till förmån för protestantismen. Prästerna hade inte längre 

ensamrätt till kontakten med Gud. Enligt protestantismen hade varje individ, i betydelsen 

man, en egen vilja och självbestämmande rätt över sitt eget liv. Även munkarna fick tillstånd 

att gifta sig. Denna förändring ledde till att förstärka en manlig individualism och bekräftade 

patriarkatet. Kolonisationen var den andra förändringen under vilken ett flertal europeiska 

länder började kolonisera andra världsdelar. Genom denna kolonisation befästes männens 

position ytterligare. De flesta kvinnor som följde med männen till de nya världsdelarna var 

fruar och tjänare till de härskande männen. I kolonierna fanns det män som uppträdde 

våldsamt och med stor grymhet. Detta har bidragit till bilden av det manliga förtrycket. Den 

tredje förändringen var uppkomsten av handelsstäder, där männen styrde den ekonomiska 

handeln. De stora krigen i Europa var den fjärde förändringen, där orsaken till krigen främst 

var religion och maktbegär. Det var männen som drog ut i krig och kvinnorna som stannade 

kvar och tog hand om hemmet och barnen.  

 

Under 1700-talet stabiliserades genusbegreppet och maskulinitet kom att definieras ”genom 

sin motsatsställning till feminitet” (Connell 1999, s.188). Detta underlättades av att Europa i 
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början av 1800-talet var ett bondesamhälle där kvinnor och män, gamla och unga, samt 

barnen hade sina tydliga roller. Männen tog de tyngre arbetsuppgifterna inom jordbruk och 

skogsbruk samt ansvarade för pojkarnas fostran in i vuxenlivet. Kvinnorna tog hand om de 

mindre barnen och flickorna samt hemmet och hade i hushållet ansvar för att till exempel 

väva tyger, göra kläder och så vidare (Chodorow 1988). Under industrialismen och 

kapitalismen förändrades till en början främst männens ställning i samhället, eftersom deras 

arbetskraft först behövdes inom en framväxande industri. Men snart började även barnen och 

sedan kvinnorna arbeta inom industrin (Connell 1999). Männen tog ofta med familjens 

förstfödde, i betydelsen son, för att arbeta i fabriken. Kvinnorna tog hand om hemmet med 

hjälp av familjens äldsta dotter (Utrio 1985). I takt med att masstillverkningen på fabrikerna 

ökade, minskade produktionen av hushållsprodukter i hemmet. Hemmet var inte längre ett 

ställe där man fick hela sin inkomst. Detta ledde till att familjebilden ändrades. Männen tog 

mera ansvar för ekonomin och blev familjeförsörjare medan kvinnorna hade ansvar för 

hemmet, barnen och uppfostran (Chodorow 1988).  

 

Västvärlden gick från att ha varit hushållsekonomi, där inkomsterna kom från produkter 

tillverkade i hemmet, till marknadsekonomi där inkomster kom från produkter tillverkade 

inom industrin. Fram till idag har familjen sett ut på detta sätt.  Inkomsterna kommer utifrån, 

med den förändringen att kvinnorna i större utsträckning arbetar utanför hemmet och söker 

högre utbildningar men ”den tid kvinnan är i hemmet har hon fortfarande nästan hela ansvaret 

för barnen” (Chodorow 1988, s. 15). Detta gäller även svenska förhållanden idag, enligt 

statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB 2006). Mannens roll är fortfarande densamma, att 

vara familjeförsörjare genom att arbeta utanför hemmet. Medan kvinnans roll är att vara 

familjeförsörjare genom arbete både utanför hemmet och i hemmet. För att få en jämnare 

fördelning av arbetsbördan utanför och i hemmet menar Chodorow (1988) att det är av vikt att 

båda föräldrarna tar lika stor del i ansvaret för barnen från spädbarnsåldern.  

 

2.2 Preoidipal period 0-5 år 
 

Idag står mamman för den största delen av uppfostran (Gens 2003, SCB 2006). Mamman och 

familjen uppfostrar sina barn utifrån de normer som råder i samhället kring kvinnligt och 

manligt (Chodorow 1988). Denna uppfattning är att redan tidigt, i spädbarnsåldern, uppfattas 

killen som auktoritär och tillerkänns makt. Enligt psykodynamisk utvecklingsteori kan man 
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förstå killars psykosociala utveckling som att han frigör sig vid tre års ålder ifrån sitt 

förhållande till mamman, som kan förklaras med en kärleksrelation. Frigörelsen från 

mamman innebär, i de flesta fall, att killar ser könsskillnader tydligare mellan mamman och 

sig själva. Pappan representerar för killar världen utanför hemmet, samtidigt som han i deras 

fantasi framstår som en idealbild av manligheten, och en sådan människa som de själva skall 

bli när de blir stora (Chodorow 1988, Ekman 1995).  

 

När killarna är små relaterar de sin syn på sig själva i förhållande till mamman. I 

spädbarnsåldern är mamman den som är närmast killarna, eftersom hon är den utav 

föräldrarna som oftast är hemma med barnen. Medan pappan kommer hem till familjen och 

gör, kan det tyckas, sporadiska gästspel där. När killarna växer upp börjar de mer och mer 

söka sig mot det som är maskulint och manligt i förhållande till mamman, pappan och 

killgruppen. När det gäller förhållandet till mamman handlar det om frigörelse från det 

kvinnliga. I förhållande till pappan kan det röra sig om identifiering, killarna kan se en möjlig 

väg till manlighet. Killgruppen kan användas för att killarna skall kunna hitta sin position 

bland dem som de är lika och om möjligt hitta sin plats i hierarkin (Bjerrum-Nielsen & 

Rudberg 1991, Gens 2003 ). I killgruppen kan killarna formas och utvecklas till den bild av 

det manliga idealet som de ser hos pappan och andra män i samhället. Samtidigt söker killarna 

bekräftelse på den bilden av maskulinitet och manlighet de fått av sin mamma (a.a.).  

 

2.3  Latensperiod 5-11 år 
 

Under latensperioden ser den psykosociala utvecklingen enligt Bjerrum-Nielsen & Rudberg 

(1991) ut så här: mellan ca sex och elva år söker sig killarna ofta utåt från den trevande 

killgruppssammanhållningen till väldig aktivitet och en övertro på sin förmåga att klara av 

allt. Killar sysslar med ett flertal olika fritidsaktiviteter som idrott, friluftsliv och aktiv lek. De 

söker även kunskap som är så exotiskt som möjligt. Det killarna intresserar sig för är sådant 

som har med prestation att göra såsom: idrottsrekord, extrema bilar, bästa elektroniken och så 

vidare (a.a.) 

 

Samtidigt som killarna agerar utåt kan de ha behov av att samtala kring sina upplevelser och 

erfarenheter. I hemmet kvarstår möjligheten, om behovet uppstår, att få samtala kring sin 

psykosociala utveckling med mamman och pappan. De respekterar auktoritära vuxna 
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samtidigt som de ser ner på de vuxna som inte håller måttet. När det gäller gränssättning ser 

killarna oftast det som ett tecken att de vuxna bryr sig. Killar söker sig till killkompisar för att 

få bekräftelse på att deras syn på manlighet är den rätta. I killgruppen kan killarna finna 

tillhörighet och göra sig synliga genom att utöva fysiska aktiviteter. Allt som killar gör visar 

de att de ingår i den manliga gemenskapen. På detta sätt kan de bli accepterade i gruppen och 

härigenom tillhör de den manliga gemenskapen (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991). Killar 

utvecklar härmed manliga förmågor som de kan få nytta av senare i livet. Dessa förmågor är 

bland annat självständighet, kontroll av känslor, hantering av konflikter och teamkänsla (a.a.).  

 

Killar i denna ålder kommunicerar ofta med högt ljud och uttrycker sig kroppsligt med vida 

gester och när de skall berätta något skall det helst överträffa andra (Bjerrum-Nielsen & 

Rudberg 1991, Gens 2003, Steenberg 1997). Killar tillåts ofta av lärare och andra vuxna (som 

även de följer en vedertagen norm om manlighet) att ha detta beteende i klassrummet och i 

samhället. Killarna kan även se att tjejer kan och får prata med läraren om saker som rör 

intimitet och relationer. Detta kan ses som ett sätt för tjejerna att ställa sig in hos läraren, 

vilket kan uppfattas som orättvist av killarna. När det gäller konflikter visar killar oftast sitt 

beteende mer utåtriktat än tjejer (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991). På detta sätt lär sig killar 

att framföra sina åsikter offentligt, som enligt Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1991) ”tar formen 

av en hierarkisk struktur, där kvinnor underordnas män” (s. 195). När det gäller synen på 

skolan tycker många killar att det är ett tvång att gå i skolan och ha läxor (Bjerrum-Nielsen & 

Rudberg 1991). 

 

2.4  Preadolescens 11-tonår 
 

Preadolescensen hos killar inträder kring 11 årsålder. Viktiga kännetecken är beroende av 

kamratrelationer med samma kön, bruk av snuskiga ord, sökande efter spänning samt ett totalt 

avståndstagande från tjejerna och allt som är kvinnligt (Bolin & Lövgren (red.) 1995). 

Manlighet förknippas oftast med den egna kroppen och utforskning av den egna sexualiteten 

påbörjas. Många killar bygger upp den ”hårda” kroppen genom olika aktiviteter. Killarna har 

ofta en bild av att de syns när deras kropp syns, ”jag syns alltså existerar jag” (Johansson 

2000, s. 102). Det finns hos en del killar även inslag av så kallad ”spänningskriminalitet, det 

vill säga snatteri och andra småkriminella aktiviteter” (Bolin & Lövgren (red.) 1995, s. 31). 

Avsikten med dessa aktiviteter är oftast i första hand spänning och inte att stjäla något. 



 

9 

Killarnas känslor mot mamman, i denna ålder, kan vara kluven. Detta kan visa sig när killar 

gör uppror mot mamman genom att till exempel avskärma sig från allt som är kvinnligt. 

Samtidigt kan killar ofta känna en längtan efter närhet till mamman, liknande den närhet som 

de ofta har i småbarnsåren (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, Bolin & Lövgren (red.) 1995).  

 

Killar under preadolescensen söker sig ofta till sina killkamrater för att få utlopp för det som 

de känner att de inte kan få tillsammans med vuxna. De kan både vara högljudda och ha ett 

ovårdat språk. Under denna period kretsar ofta samtal och aktiviteter kring kroppsljud och 

språk som rör till exempel kiss och bajs (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991). 

 

2.5 Adolescens period tonårstiden 
 

Tonårskillar beskrivs ofta som: de umgås det mesta av sin tid med killkompisarna, växlar 

känslolägen, ena dagen glad och andra dagen arg. De har ofta ett övervärderat fadersideal, i 

betydelsen dels att killar ofta behöver relatera sin egen syn på manlighet gentemot fadern och 

dels deras behov av stöd och intimitet i sin psykosociala utveckling. När killar blir överdrivet 

manliga är det för att visa att de är okvinnliga. De har ibland också en stor rädsla för 

homosexualitet samt en stor rädsla för att vara utanför killgruppen, som varit så viktig för 

många killar under barndom och ungdomstid (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, Bolin & 

Lövgren (red.) 1995, Gens 2003). 

 

För killar är det oftast det fysiska utseendet som präglar deras självbild. Detta innefattar bland 

annat kroppslängden och hur mycket muskler de har samt storleken på penis och hur den ser 

ut (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, Bolin & Lövgren (red.) 1995, Connell 1999, Gens 

2003, Johansson 2000). Killar i denna ålder har ett stort intresse för det motsatta könet men 

samtidigt har de en rädsla för att inte ses som en man och då bli avvisade. Känslan av att inte 

räcka till kan vara stor och problematiskt för killar. Allt som killar går igenom i sin utveckling 

för att bli man kan slås till spillror om han ses och uppfattas som otillräcklig i det som anses 

typiskt manligt, till exempel bli kallad bög (Gens 2003).  

 
Självbilden och identiteten formas med andra ord genom ett intensivt samspel med olika 
referensgrupper – dvs. grupper av människor som används som riktmärke för vad som är den 
goda smaken, det rätta beteendet och de rätta attityderna – och med den inre och inbillade 
publiken. (Bolin & Lövgren (red.) 1995) 
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Killar söker sig ofta till sina killkompisar för att kunna relatera sina reflektioner om hur det är 

att vara kille (Huebner 2000). De gör detta troligtvis för att veta att de är på rätt väg att 

utveckla sin manliga identitet. I umgänget mellan killkompisar råder det ofta hierarki. Killar 

söker ofta bekräftelse genom att hävda sig i jämförelse med sina kamrater, ”pojkarna blir 

sedda genom vad de gör, inte genom vad de är” (JÄMFO 1985, s. 28). Det tycks finnas en 

inbyggd rädsla i killarna att inte vara en del av gruppen; känslan av tillhörighet. Samtidigt 

som killarna kan vilja ta avstånd från sina föräldrar har de ofta behov av att veta att de kan 

komma tillbaks till familjen (Bolin & Lövgren (red.) 1995, Huebner 2000, Ungdomsstyrelsen 

2007). 

 

Killar kan ha ett säkrare jag, i förhållande till tjejer, i och med att de tidigt har separerat sig 

från mamman, vilket kanske inte tjejerna ännu ha gjort. Killarna kan börja se pappan som en 

idealbild som måste problematiseras, menar Chodorow (1988). Från att i den oidipala fasen 

ha trotsat mamman, övergår killar nu till att testa sin manlighetsbild gentemot pappan. Här 

kan bilden av manligheten ta sig uttryck i våld och hot om våld (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 

1991).   

 
Utöver underkastelsen under fadern i dessa hierarkier kan man känna igen de goda känslor som 
pojken har för honom och som gjorde den manliga lösningen möjlig. Bland pojkarna finns 
minsann inte bara stenhård hierarki och förtryck utan också värme och solidaritet, tanken om en 
för alla, alla för en… (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, s. 257-258).   
  

 

Under tonårstiden brukar de flesta killars vardag till en del bestå av spänning och äventyr. 

Förväntningarna från omgivningen och sig själva är att de skall vara bäst på allt. Till exempel: 

cykla i terrängen, träna styrka och tävla om allt (Bolin & Lövgren (red.) 1995, Gens 2003). 

Behovet av att söka spänning och ta risker hänger ofta samman med att killar vill finna sin 

kropps begränsningar. Men det kan också finnas killar som känner en stor press på sig själva i 

gänget. De kan känna sig tvingade att medverka i aktiviteter som de inte vill vara med i. 

Killkamrater, och kanske andra vuxna, kan ge dem en känsla av press. Detta kan ge dem en 

känsla av vanmakt och misslyckande (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991).  

 

Killar i denna ålder har ofta en positiv bild av skolan. Ett forum där de får träffa kompisar 

samt får en möjlighet att skaffa en utbildning. De är ofta medvetna om utbildningens 

betydelse för deras framtida yrkesroll (Jönsson m.fl. 1993). Samtidigt kan killar uppleva 
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skolans krav på kunskap och utveckling som stressande, vilket kan leda till att de mår dåligt 

(Ungdomsstyrelsen 2007). Synen på lärare är att de skall visa hänsyn, vara rättvisa och vara 

auktoritära inom rimliga gränser. Killar menar att lärare skall se till att alla i klassen hänger 

med och förstår, se till varje individs inre kapital och inte favorisera någon samt sätta gränser 

och bibehålla en god ordning i klassen (Jönsson m.fl. 1993).  Även i skolan visar killarna ofta 

att de vill vara bäst, genom att prestera, eller det omvända: vara bäst på att inte göra det som 

läraren säger. Detta beteende handlar om att killar kan lära sig hantera sina konflikter genom 

att agera utåt (Bolin & Lövgren (red.) 1995, Gens 2003). 

 

När det gäller synen på framtiden visar killar en uppfattning om att utbildning är viktigt och 

att ett bra jobb är ett måste. Arbetet skall oftast vara välbetalt och utmanande (Jönsson m.fl. 

1993). I valet av yrke speglar killar en realistisk syn på arbetslivet (Bjerrum-Nielsen & 

Rudberg 1991, Jönsson m.fl. 1993). I deras värld är man ”hantverkare, advokater och 

direktörer” (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, s. 294). Vidare ser killar på framtiden och hur 

de kommer att leva då som en kalkering av hur de ser på sina föräldrar och sin familj. Såsom 

de lever nu vill de leva i framtiden (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, Jönsson m.fl. 1993).  

 

Idrott ingår som en naturlig del i killars fritidssysselsättningar. Historiskt sett har idrotten varit 

en viktig del av killarnas fostran till att bli män. I början var idrotten menad som träning inför 

jakt och för överlevnad, för att sedermera ge uttryck åt manlighet (Bolin & Lövgren (red.) 

1995). Fotboll är idag den absolut vanligaste idrotten som killar i dessa åldrar utövar på 

fritiden (Barnombudsmannen 2004).   

 

Killar visar ett stort intresse gällande tv- och dataspel, tv, video och Internet. Dessa medier 

använder killarna till att relatera sina psykosociala livserfarenheter. Killarna kan i spelen 

hantera sina upplevelser genom att leva sig in i de roller som ingår i spelen och genom rollen 

bearbeta sina känslor och kanske inre och yttre konflikter (Bolin & Lövgren (red.) 1995). 

Enligt Ungdomsstyrelsens rapport (2007) är Internet ett vanligt forum där unga, även killar 

ges möjlighet att få ge uttryck för sina tankar. De mest använda nätgemenskaperna är MSN 

och Lunarstorm.  
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2.6  Mansrollen 
 

Att utvecklas från kille till man är att separeras från de första åren av gemenskap med 

mamman. Vid denna tid är pappan den som oftast lämnar hemmet, medan mamman är hemma 

och har en större möjlighet att bygga upp en relation med sina barn. Men idag förvärvsarbetar 

både mamman och pappan utanför hemmet, vilket kan leda till att förhållandet mellan barn 

och båda föräldrar blir sämre (Chodorow 1988, SCB 2006). När killar är ungefär tre år gamla 

och upptäcker att de inte är lika mamman, i förhållande till kön, söker de likheter på annat 

håll och börjar leta efter killgrupper där alla oftast är av samma kön. I killgrupperna finns det 

en stark hierarki där maktspel råder och killarna tränas i att ta för sig och bibehålla sin 

maktställning i förhållande till både killar och tjejer (Gens 2003). Mamman ger sitt tillstånd 

och låter killens ”löplina” bli längre så att han kan söka sig utåt. Killar har förväntningar på 

sig från föräldrar, andra vuxna och även barn, alltså sin omgivning, att söka sig utåt och 

relatera sin syn på manlighet med andra killar. Med synen på manlighet menas den syn av 

manlighet som killar har fått i sin uppfostran, av främst sin mamma (Chodorow 1988).  

 

Genom hela sin uppväxt försöker killar att sträva efter och befästa sin bild av manlighet i 

förhållande till pappan. Detta gör killar genom att bekräfta sin position i killgruppen, vara så 

manliga som möjligt, det vill säga visa fysisk styrka och ta avstånd från sådant som är 

kvinnligt (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, Bolin & Lövgren (red.) 1995, Gens 2003). Som 

vi tidigare nämnt har idrotten varit en viktig del av killarnas fostran till att bli män. Det som 

tidigare tränades för överlevnad, använder killar idag för att uttrycka manlighet (Bolin & 

Lövgren (red.) 1995).  

 

Den bilden av manlighet som oftast förevisas i mansforskningen visar en man som är 

frånvarande i barnens uppfostran. Även killarnas bild av sina pappor, behandlar känslor av 

frånvaro, saknad och besvikelse. Dessa känslor kan betyda att killarna har behov av manlig 

närvaro och när detta behov inte tillgodoses kan det innebära en problematisering av den 

psykosociala utvecklingen. Men på senare tid har en del mansforskning börjat inrikta sig på 

de ”mjuka” sidorna av manligheten, där en del män tar mer ansvar i hemmet och i omsorgen 

och vårdnaden av killarna (Chodorow 1988, Connell 1999, Ekman 1995, Gens 2003, 

Johansson 2000).     
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2.7 Problemformulering 
 
Vad påverkar killars syn på sig själva i sin psykosociala utveckling i åldrarna 11- och 14 år? 

Har killar i dessa åldrar behov av samtal om sin psykosociala utveckling? 

När samtalar de om sin psykosociala utveckling? 

Var samtalar de om sin psykosociala utveckling? 

Hur samtalar de om sin psykosociala utveckling? 

Med vem samtalar killar i åldrarna 11- och 14 år om sin psykosociala utveckling? 
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3 Empiri 
 

3.1 Metod 
 

Vårt arbete utgick från kvalitativa intervjuer.  Målsättningen var att ”identifiera och bestämma 

ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder.” 

(Starrin & Svensson (red.) 1994, s. 23). Utgångspunkten var att försöka förstå ur killarnas 

egna perspektiv. Vår strävan var att fånga upp deras subjektiva uppfattning, det vill säga de 

11-åriga och 14-åriga killarnas, hitta essensen, i deras upplevelser och erfarenheter, en 

fenomenologisk ansats (Kvale 1997, Olsson & Sörensen 2001, Starrin & Svensson (red.) 

1994). Med fenomenologi menas att få insikt i och försöka förstå individens värld och 

livserfarenheter utifrån dennes personliga uppfattning av företeelser (a.a.). Detta gör vi genom 

att låta killarna berätta om sin psykosociala utveckling med egna ord utifrån en öppen 

övergripande fråga. Våra följdfrågor anpassades till killarnas svar och begreppsvärld (bilaga 

1). 

 

3.1.1 Intervju 
 

Syftet med intervjuerna var att komma nära killarnas egna upplevelser och uppfattningar. Vi 

utgick från en semistrukturerad intervjuguide. De teman som intervjuerna skulle kretsa kring 

var kompisar, killar och tjejer, känslor, utseende, fritid, skola och vuxna. Med 

semistrukturerad intervju menas att det inte finns någon fast frågeplan som vi strikt följer 

under intervjun, utan det finns möjlighet att anpassa frågorna efter killarnas berättelser för att 

nå så utförligt resultat som möjligt (Denscombe 2000). Till våra teman hade vi frågor till stöd 

för intervjuns kontinuitet.  

 

3.1.2 Urval 
 

Vi valde att intervjua killar i åldersgrupperna 11 år i skolår 5 och 14 år i skolår 8 från fyra 

olika skolor i en medelstor sydsvensk kommun. I kommunen valde vi därefter två tätorter, en 

tätort med invånarantal över 15 000 som vi kallar för tätort I och en tätort med invånarantal 

under 3 000 som vi kallar för tätort II (SCB 2005). Anledningen till valet av tätorter styrdes 
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av möjligheten att kunna applicera resultatet på kommuner av liknande storlek och 

tätortssammansättning. Varje åldersgrupp bestod av tio killar, sammanlagt intervjuade vi 20 

killar. Antalet killar valdes enligt följande: 

 

• Tätort I   Skolår 5: fem killar 

   Skolår 8: fem killar 

 

• Tätort II  Skolår 5: fem killar 

   Skolår 8: fem killar 

 

I skolår 5 var urvalet av killar färre. På den skola vi valde i tätort I fanns det endast en klass i 

skolår 5. I denna klass gick det nio killar. Tätort II fanns det två klasser i skolår 5 med totalt 

19 killar. Vi lämnade medgivandebrev direkt till samtliga killar i de tre klasserna. 

 

I skolår 8 bistod de biträdande rektorerna på skolorna med att ta fram urvalet från det totala 

antalet killar som gick på respektive skolor. På skolan i tätort I gjorde biträdande rektor och 

skolvärd utlottningen på detta sätt: skolvärden hade klasslistor från samtliga klasser i skolår 8 

framför sig. Biträdande rektor hade ett anteckningsblock där denne skulle skriva ner de 

utvalda killarna. Sedan pekade skolvärden, samtidigt som denne blundade, på klasslistorna. 

De namn, på killar, som skolvärden pekade på blev nedskrivna på anteckningsblocket av 

biträdande rektor. Förfarandet avslutades när biträdande rektor hade skrivit ner namn på tjugo 

killar. Samtliga tjugo killar fick med sig hem ett brev till föräldrarna där dessa skulle ge sitt 

medgivande till intervjun (bilaga 2).  

 

På skolan i tätort II skickades medgivandebrev till intervjun till samtliga killar i skolår 8. 

Dessa medgivandebrev skulle sedan snarast medtagas till skolan. Av de medgivandebrev som 

killarna tagit med tillbaks till skolan, lottade vi sedan fram de fem killar som vi skulle 

intervjua på varje skola enligt följande:  

 

Lottningen genomfördes på så sätt att vi plockade bort pappren med negativt svar, det vill 

säga där föräldrarna avböjt. För varje skola i skolår 5 respektive skolår 8 samlade vi samtliga 

medgivandepapper med positiva svar, där föräldrarna givit sitt medgivande, i en hög. Denna 

hög vände vi upp och ner så att baksidan kom uppåt. På detta sätt doldes namnen för oss. På 

det översta papperet skrev vi siffran ett och på det understa skrev vi siffran två. Detta var de 
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två första utvalda som vi skulle intervjua. Vi lade sedan dessa två papper i en hög där de som 

skulle intervjuas skulle ligga. Efter detta fortsatte vi med att ta bort det översta papperet från 

högen med medgivanden därefter skrev vi siffran tre på det papper som nu blev överst. Denna 

procedur utfördes sedan på samma sätt med papper där vi skrev siffrorna fyra och fem. För att 

försäkra oss om att vi vid intervjutillfället skulle ha fem utvalda killar, fortsatte vi proceduren 

och skrev reserv ett och två på baksidan av ytterligare två papper.   

 

3.1.3 Genomförande 
 

De enskilda intervjuerna genomfördes i skolans lokaler. Det var killarnas välkända miljö och 

vi såg oss som gäster. Vi försökte på så sätt att skapa en förtroendeingivande miljö för våra 

killar under intervjuerna. Vi började varje intervjutillfälle med att hälsa på killarna och 

presentera oss. Vidare fick killarna besked om vem av oss som skulle leda intervjun och vad 

den andra av oss skulle göra. Vi valde att utföra varannan intervju vardera. Den av oss som 

inte intervjuade skulle observera och föra kompletterande anteckningar under intervjun. På 

medgivandepapperet där föräldrarna gav sitt tillstånd till intervjun, framgick det att vi var två 

stycken som skulle utföra intervjun med deras barn.  

 

Innan de enskilda intervjuerna startade fick killarna information om att intervjuerna skulle 

spelas in digitalt och att resultatet skulle behandlas konfidentiellt. Vi presenterade teman om 

vad intervjuerna skulle innefatta, på en tankekarta (bilaga 3). Detta gjorde vi för att killarna 

skulle känna sig trygga med att veta vad intervjuerna innehöll (Denscombe 2000, Olsson och 

Sörensen 2001). På tankekartan utgick vi från den psykosociala miljön killar vistas i. Här 

menar vi: familjer, skolan och fritiden. Killarna upplystes om att om de under intervjuns gång 

inte skulle vilja fullfölja intervjun, fick de avbryta utan påföljder. 

 

De frågor som vi ställde under intervjuerna hade vi arbetat fram mot vår forskningsbakgrund. 

Vi startade de enskilda intervjuerna med att ställa en övergripande huvudfråga (bilaga 3). 

Sedan fortsatte vi med att ställa enklare frågor till exempel: vad gör du på din fritid? Längre 

fram i intervjun ledde vi in samtalet mot känsligare frågor till exempel: när mår du bra? 

(Olsson och Sörensen 2001). Mot slutet ställde vi återigen frågor som vi ansåg, killarna skulle 

kunna ha lättare att besvara, frågor som rör deras omgivning. Intervjun avslutades efter 
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kompletterande frågor från den som fört anteckningar under intervjun. Vi tackade för 

intervjun och killarna fick återgå till den lektion de hade lämnat. 

 

3.1.4 Etiska överväganden 
 

När det gäller de forskningsetiska principerna utgick vi från Vetenskapsrådets mall. 

• Informationskravet  

Vi talade om för killarna och deras vårdnadshavare syftet med vår undersökning i det 

medgivandebrev som killarna fick med sig hem.  

 

• Samtyckeskravet 

Medgivandebrev skickades med killarna till deras vårdnadshavare. Innan de enskilda 

intervjuerna genomfördes informerade vi killarna att om de av någon anledning inte ville 

fullfölja intervjun fanns det möjlighet för dem att avbryta utan konsekvenser. 

 

• Konfidentialitetskravet 

Killarnas uppgifter skulle behandlas anonymt i den mening att ingen skulle få veta vem av 

killarna som hade sagt vad, i enlighet med Starrin och Svensson (1996) som menar med 

anonymitet, ”att en person som deltar i ett forskningsprojekt måste kunna lita på att 

hans/hennes identitet skyddas i alla tänkbara situationer”. 

 

• Nyttjandekravet 

Killarna och deras vårdnadshavare informerades om, i medgivandebrevet, att all information 

som framkommit vid intervjuerna skulle raderas och förstöras efter slutfört arbete med vår 

undersökning. 

 

Med tanke på att vi som intervjuare var kvinna och man förstod vi att med hänsyn till våra 

respondenter, som var killar, kunde svaren påverkas. Men vi kunde inte veta om en del killar 

skulle vara mera förtrogna med att tala med en man medan en del kunde tänkas föredra en 

kvinna.  
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3.2 Resultat och analys  
 

Vårt syfte var att ta reda på hur killar i åldrarna 11- (skolår 5) och 14 år (skolår 8) såg på sig 

själva och sin psykosociala utveckling. Samt att försöka se om killarna hade möjligheter att 

samtala om frågor som rörde deras psykosociala utveckling och i så fall när, var och hur de 

samtalade samt med vem. Utifrån detta syfte redovisas hur det är att vara kille i skolår 5 och 

skolår 8 under följande rubriker: kompisar, känslor, utseende, samtal, skolan och framtiden, 

fritid och vuxna. Skolår 5 och skolår 8 redovisas var för sig. I analysen klargörs skolåren var 

för sig samt skolår 5 i förhållande till skolår 8 och vice versa. Killarna kategoriseras enligt 

följande:  

 

• De killar som bor i tätort I får beteckningen kille A för skolår 5 och kille C för skolår 8. 

Till exempel: kille 2A/2C 

• De killar som bor i tätort II får beteckningen kille B för skolår 5 och kille D för skolår 8. 

Till exempel: kille 1B/1D 

 

3.2.1 Kompisar 
 

Skolår 5 

En kompis skall vara snäll, omtänksam och rolig. Vidare skall denne vara hjälpsam, pålitlig 

och ställa upp när det behövs, enligt killarna. Pålitligheten består i att man kan bevara 

hemligheter. Motsatsen är när någon är elak, taskig, falsk och självisk. Killarna anser även 

att en kompis inte skall vara dum, lögnare eller svikare. Med falsk menar kille 2A ”en som 

låtsas att han är snäll mot en men gör massa rykten om en och säger massa dumma saker som 

man tror på det” (2007-11-15).  

 

Vid frågan om hur killarna ser på killar och tjejer säger de att killar och tjejer är lika mycket 

värda.  Som kille är det tillåtet att ha tjejkompisar och tvärtom. När killarna är tillsammans 

med sina killkompisar samtalar de bland annat om sport, spel, fritid och skolan. Vidare pratar 

killar med killkompisar om tjejer eller vad de har gjort på helgen. Samtal om tjejer handlar 

om ”vem man kanske gillar och så” (Kille 2C, 2007-11-19). Tillsammans med sina 

tjejkompisar samtalar killarna om vad de tycker är roligt att göra, om skolan och fritid eller 

om andra tjejer. Killarna talar oftare med tjejer om tjejer än de talar med killar om tjejerna.  
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Skolår 8 

Enligt killarna är en bra kompis någon som är omtänksam, pålitlig, snäll och lojal. Vidare 

skall en kompis vara hjälpsam och schysst. En dålig kompis är någon som är dum, taskig och 

inte bryr sig samt lögnare, uppkäftig eller säger fula ord.  

 

Den övervägande delen av killarna ser olika på tjejer vid jämförelse av killar och tjejer. 

Vidare är tjejerna mer klädmedvetna enligt killarna. Det flesta killar ser jämlikt på killar och 

tjejer. De tycker att killar och tjejer har samma egenvärde men intressen, samtalsämnen och 

utseende är olika. Killarna säger att som kille kan de ha tjejkompisar och vice versa. När det 

gäller skillnader mellan killar och tjejer är det enligt en av killarna så att killar är mer 

praktiska och tuffa och inte bryr sig mycket om utseendet. Killen menar att tjejerna är mer 

lämpade för hushållsarbete och att de är ”snällare av sig” (5D, 2007-11-16). 

 

Killarna samtalar med sina killkompisar om spel och hobby, världshändelser och ”om det är 

nån man är på G med” (Kille 5B, 2007-11-20). Vidare pratar killarna med sina tjejkompisar 

om skola och fritid och lite om andra tjejer, hur de är och vad de gör. 

 

Analys 

Killarna oavsett ålder menar att killar och tjejer har olika intressen, de bryr sig olika mycket 

om sitt utseende och samtalar om olika saker. Men när det gäller personligt värde anser 

killarna i båda åldersgrupperna att killar och tjejer har ett lika stort egenvärde. En annan sak 

som är lika mellan skolår 5 och skolår 8 är att de ofta talar med tjejer om andra tjejer istället 

för med killar om tjejer. 

 

3.2.2 Känslor 
 

Skolår 5 

Orsakerna till att killarna mår bra och är glada är när deras kompisar är snälla. När de är i 

skolan och hemma och har hjälpt någon samt själva fått hjälp, känner de glädje. De blir 

också glada när de får beröm och när de gjort något roligt. Även fysiska aktiviteter är källor 

till glädje för killarna. Det finns även killar som mår bra av att få samtala med någon om sin 

livssituation.  
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När killarna mår dåligt är orsakerna att de inte har något att göra eller om någon har varit 

elak mot dem. Samma känsla har de när de har gjort något som de ångrar och känner sig 

utanför eller hamnar i bråk. Känslorna som killarna visar när de mår dåligt är tristess, ilska, 

ångest, surmulenhet och en känsla av att vara ”nästan inget” (Kille 4A, 2007-11-15).  

 

Killarna känner sig rädda när det är mörkt och de är ensamma hemma, går i skogen, är på 

väg hem och känner sig förföljda eller att någon skall ta dem och skada dem.  

 

Skolår 8 

Killarna känner glädje och mår bra när det går bra i skolan. Att vara med kompisar är annan 

källa till glädje liksom att lyckas med till exempel prov i skolan. När de utövar sport efter eget 

intresse som kan vara fotboll, ishockey etcetera, gillar killarna också när andra är glada och 

när de är tillsammans med familjen.  

 

Faktorer som påverkar killarna när de mår dåligt är när de känner sig stressade i skolan, om 

något händer någon närstående eller när någon har varit elak mot dem. De mår även dåligt när 

de har gjort något som de ångrar och vid kränkningar och orättvisor, till exempel när de blir 

anklagade för att ha gjort något de inte har gjort. Killarna har känslor av stress, ilska, oro, 

osäkerhet och ångest när de mår dåligt. Känslor av svek kan även få killarna att må dåligt.  

 

Att bli indragen i något som de inte kan hantera, mörkret, döden och vara ute på fritiden och 

slåss är sådant som killarna känner rädsla inför. Annat som ger killar en känsla av rädsla är 

fobier, till exempel rädsla för spindlar och tillståndet i världen. 

 

Analys 

Det är viktigt för båda killgrupperna att få beröm för något som de presterar. De känslor som 

är lika för grupperna är ilska och ångest. I skolår 5 är rädslorna personliga men i skolår 8 kan 

rädslorna innefatta både killarna själva och andra. Kränkningar i skolår 5 är ofta individuella, 

de duger inte och får inte vara med och leka eller spela till exempel fotboll eller bandy. I 

skolår 8 är kränkningarna mer riktade mot manligheten med ord som till exempel ”bög”.  
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3.2.3 Utseende 
 

Skolår 5 

Vid frågan om utseendet säger killarna att det inte är viktigt hur man ser ut ”bara man är en 

bra kamrat” (Kille 4C, 2007-11-19). När det gäller kläder menar killarna att de skall vara 

sköna, rena och hela samt att färgerna skall passa ihop. Kläderna skall vara i rätt storlek, 

varken för stora eller för små. I övrigt lägger killarna inte mycket tid på sitt utseende. De 

tvättar sig och kammar håret. Det är endast när de skall iväg till fest eller liknande de lägger 

ner mer tid på håret.  

 

Skolår 8 

Killarna anser att utseendet inte är det viktiga utan det är insidan som räknas. Det är hur man 

är som person som är det essentiella. Vidare säger killarna att kläder skall vara hela, rena och 

sköna. Kläder skall passa deras personlighet, det skall vara deras stil. När det gäller frisyren är 

det den egna stilen som spelar roll. Killarna lägger inte ner mycket tid på sitt utseende.  

 

Analys 

Inom både skolår 5 och skolår 8 anser killarna att det är hur man är som person som är det 

viktiga. Med tanke på kläder ser de passform och bekvämlighet som det viktiga samt att de 

skall vara hela och rena. I skolår 8 är det viktigt med att ha en personlig stil, vad gäller kläder 

och frisyr. 

 

3.2.4 Samtal 
 

Skolår 5 

När killarna har behov av att prata om företeelser som rör deras vardag, såsom: känslor, 

relationer, kränkningar och så vidare, söker de sig till föräldrarna och då i första hand till sin 

mamma. Orsaken till detta kan vara att ”hon reagerar bra, hon reagerar att jag är ledsen och 

sårad” (Kille 4A, 2007-11-15). Flera av killarna har även samtal med något äldre syskon. 

Under skoltid kan killarna samtala med lärare, biträdande rektor, fritidspersonal, 

skolsköterska, kurator, socialsekreterare samt övrig personal på skolan. Killarna vet om att 

yrkesgrupperna skolsköterska, kurator och socialsekreterare har tystnadsplikt. Killarna kan 
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även prata med sina kompisar då handlar det om samtal som rör situationer och relationer 

killar emellan.  

 

Skolår 8 

Vid behov av att samtala gör killarna detta med i första hand kompisar. Därefter täcks behovet 

upp av föräldrarna, först och främst av mamma. Killarna pratar även med äldre syskon och då 

i första hand med sina äldre bröder. När killarna samtalar med sina syskon handlar det om 

jämförelser mellan syskonens skoltid och deras egen. De talar även om tiden efter 

grundskolan. På skolan är kompisarna de viktigaste samtalspartnerna. I övrigt vet killarna om 

vart de kan vända sig vid behov av samtal, såsom skolsköterska, kurator och lärare. Vid 

gemensam diskussion i klassrummet, som leds av lärare, där både killar och tjejer medverkar 

har vissa lärare en tendens att vrida över diskussionen mot tjejerna. ”Dom pratar och tittar mer 

på tjejerna” (Kille 2D, 2007-11-16).   

 

Analys 

Killarna i skolår 5 pratar i första hand med sina föräldrar, främst mamma, när det gäller sin 

psykosociala utveckling. I skolår 8 kommer föräldrarna i andra hand efter kompisar men 

precis som i skolår 5 är mamma viktigast. I övrigt har killarna i båda åldersgrupperna en klar 

bild över vart de kan vända sig till om de har behov av att samtala.  

 

3.2.5  Skolan och framtiden 
 

Skolår 5 

Det som är bra med skolan enligt killarna är att det är roligt, de får träffa kompisar, lärare 

samt att de får nya kunskaper. Killarna förstår även att de är i skolan för att lära sig. När det 

gäller läxor finns det killar som anser att de får för många. Det killarna säger är dåligt med 

skolan gäller oftast bråk eller mobbning samt rädsla för att byta till en annan skola i början 

av ett nytt skolår, till exempel mellan skolår 5 och 6. Killarnas framtidsvisioner innefattar att 

bli fotbollsproffs och tennistränare. Vidare ingår familj, barn och bra jobb samt rättvisa och 

trygghet i deras bild av framtiden. 
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Skolår 8 

Att gå i skolan tycker killarna är roligt, kunskapsbyggande och utvecklande. Den sociala 

samvaron är också viktig för killarna, tillsammans med kompisar och bra lärare. Övervägande 

delen av killarna har inget negativt att säga om skolan men det som de ändå tar upp är att det 

är stressigt när det är mycket läxor och prov. De yrken killarna vill ha är till exempel 

lantbrukare, byggnadsarbetare, bilmekaniker, lärare eller mc-förare. Killarna ser familj, barn 

och bra jobb som en viktig del i framtiden.   

 

Analys 

Samtliga killar i båda skolåren är positivt inställda till framtiden. Men det finns killar i båda 

skolåren som inte har funderat över framtiden, utan de är fullt upptagna med att leva i nuet. 

 

3.2.6 Fritid 
 

Skolår 5 

De vanligaste sporter som killarna utövar är fotboll, ishockey och innebandy. Det finns även 

de som skjuter luftgevär, spelar tennis, tränar karate och kör cross. En del av killarna utövar 

inte sport i någon organiserad verksamhet men de är ändå aktiva. Dessa aktiviteter är bland 

annat fotboll och bandy samt cykla tillsammans med kompisar. Killarna i skolår 5 tillbringar 

en stor del av sin fritid med kompisar samt utövar fysiska aktiviteter. Det är ingen av killarna 

som inte sysslar med någon form av fysisk aktivitet. Detta visar att killar i skolår 5 är aktiva 

inom idrott och rörelse samt att de tillbringar en stor del av sin fritid tillsammans med 

kompisar. Aktiviteter på fritiden som beskrevs ovan är fotboll, bandy och cykling utomhus 

tillsammans med kompisar.  

 

Scouterna är ännu en organiserad aktivitet som en del av killarna deltar i. För övrigt gör 

killarna även på sin fritid sådant som att spela spel på datorerna, vara ute på Internet, spela 

kort, spela tv spel och titta på tv. De spel som killarna spelar på datorn är bland annat olika 

bilspel och Internet spel, som Pinball. Ett annat spel är Counterstrike, som kille 1A menar 

”är ett skjutarspel” (2007-11-15). När killarna är ute på Internet, chattar de med kompisar på 

MSN och tittar på filmklipp på Youtube. De program som killarna ser på tv är allt från 

tecknade filmer till polisdokumentärer som Cops.  
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Skolår 8 

Fotboll är den vanligaste organiserade sporten som killarna utövar. Andra organiserade 

sporter som de sysslar med är boxning, brottning och ishockey. De killar som inte utövar 

någon sport spelar bland annat trummor och cyklar med kompisar i skogen. På sin fritid spelar 

killarna på dator och tv spel. Dessa spel är bland annat Counterstrike, World of Warcraft, 

Oblivion och olika bilspel. Enligt kille 1D är spelet Counterstrike ”ett lagspel som man ska 

komma till ett visst ställe” (2007-11-16). Killarna är även inne på hemsidor som Travian, 

Blip, Spel.se och MSN. Där de kan spela spel och samtala med kompisar. Bland killarna finns 

det även de som lyssnar på Death Metal, som är en musikstil, eller kör traktor hemma på 

gården.  

 

Analys 

I skolår 8 har killarna ofta renodlat sin fritidssysselsättning, de håller oftast på med en 

organiserad sport eller sysselsättning. I skolår 5 är antalet organiserade sporter som killarna 

utövar ofta fler. Killarna i skolår 8 spelar avancerade spel på dator och spelkonsoler, såsom 

Xbox och Playstation. Dessa spel kräver mer av användarna, då de behöver leva sig in i 

rollerna för att kunna gå vidare i spelet. I skolår 5 spelar killarna vanligtvis inte dessa typer av 

spel. Det spel som spelas av killar i båda skolåren, Counterstrike spelas med olika 

utgångspunkt där killar i skolår 5 menar att det är ett skjutarspel och killar i skolår 8 att det är 

ett lagspel. Internet används av samtliga killar som intervjuades och de är inne på liknande 

hemsidor. 

 

3.2.7 Vuxna 
 

Skolår 5 

Killarnas syn på vuxna är att dessa skall vara snälla, lyhörda och hjälpsamma. Vidare skall 

vuxna vara gränssättare, pålitliga, rättvisa och ansvarsfulla. När killarna blir vuxna själva (i 

framtiden) vill de vara snälla, lyhörda, hjälpsamma, glada, gränssättare och ”jag vill vara 

man, vältränad och snäll mot barn och inte röka, snusa och inte dricka mycket alkohol alls” 

(Kille 2A, 2007-11-15).  
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Skolår 8 

Den vuxne skall vara snäll, lyhörd, finnas till hands och hjälpsam. Att de skall vara 

gränssättare, pålitlig, tålmodig och tolerant. Killarnas bild av sig själva som vuxna är att de 

skall vara snälla, omtänksamma, finnas till hands, lyhörda, hjälpsamma, gränssättare, 

ordningsamma, pålitliga och kunna ”ta barns åsikter före vuxna… se det från olika 

perspektiv” (Kille 4C, 2007-11-20).    

 

Analys 

Synen på de vuxna speglas av killarnas uppfattning av vuxna i sin omgivning. I skolår 5 vill 

killarna ha en vuxen att lita på men i skolår 8 skall den vuxne förstå. Killarna framför enbart 

positiva egenskaper hos vuxna.   
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4 Diskussion 
 

Syftet med detta arbete var att ta reda på hur killar i åldrarna 11- och 14 år såg på sig själva 

och sin psykosociala utveckling. Vi försökte också se om killarna hade möjligheter att samtala 

om frågor som rörde deras psykosociala utveckling och i så fall när, var och hur de samtalade 

samt vem de samtalade med. Resultatet av vår studie diskuteras nedan under dessa tre 

områden: familj, skola och fritid i förhållande till vårt syfte och vår forskningsmetod. Vidare 

fortsätter vi med slutsatser, metodanalys, konsekvens för vår yrkesroll samt avslutar med 

förslag på vidare forskning.  

 

 4.1 Familj 
 

Killarna i vår studie menade att det är mamman som stod dem närmast. Hon var den vuxna 

personen som de hade och hade haft den mest nära relationen med. Mamman var den vuxna 

personen som de kunde prata med och diskutera sina tankar med, ”hon reagerar bra, hon 

reagerar att jag är ledsen och sårad” (Kille 4A, 2007-11-15). Enligt Chodorow (1988) 

förmedlar mamman den uppfostran som bygger på relationer och närhet som hon själv fått av 

sin egen mamma. Detta gör att kvinnor oftare har lättare för att prata om sina känslor, närhet 

och relationer. I våra resultat kan vi se att detta tycks stämma även i förhållande till våra 

killar. 

 

Enligt killarna i åldern 11  i vår studie pratade de främst med mamman när det gällde 

relationer och närhet.  Detta förhållande beskrivs av Chodorow (1988) och Ekman (1999).  De 

anser att mamman är den som killarna samtalar med medan pappan representerar en idealbild 

av manligheten, i betydelsen, fysisk aktivitet och styrka. Detta stämmer överens även med 

resultatet i vår studie om killar i åldern 14. De utövar olika organiserade sporter för att följa 

det manliga idealet; att uppvisa ett vältränat yttre.  

 

Killarna i vår studie tyckte att vuxna skulle sätta gränser för att de skulle veta att de var på rätt 

väg. Ett sätt för killar att pröva gränser kan vara att de testar sin manlighetsbild mot vuxna. 

Killar söker bekräftelse på hur långt de kan gå i sina handlingar. När de vuxna sätter gränser 

visar de auktoritet och att de bryr sig, vilket kan vara det som killar nu eftersöker (Bjerrum-
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Nielsen & Rudberg 1991, Bolin & Lövgren (red.) 1995, Chodorow 1988, Gens 2003, 

Johansson 2000).  

 

Om vi ser på framtiden så hade killarna i vår studie en positiv syn. De var inga drömmare som 

svävade ut i tal om lyxliv utan det verkar som om de står stadigt med båda fötterna på jorden. 

Det framtidsliv de eftersträvade var i mångt och mycket det liv deras föräldrar levde, ett liv 

med familj, barn och bra jobb. Familjen var viktig för killarna som vi intervjuade. 

     

Synen på manlighet i det samhället man lever i präglar barnen. När det gäller sättet att 

uppfostra killarna, som Connell (1999) visat, har manlighet haft en exklusiv och dominerande 

roll i samhället. Mannen har sen det moderna samhällets uppkomst varit den som ägt 

beslutanderätten utåt i samhället medan kvinnan tog hand om hemmet och barnen. Detta 

förhållande är i stort sätt bestående än idag. Mannen är nästan uteslutande familjeförsörjare i 

meningen att han tjänar mest pengar och mycket lite deltar i uppfostran av barnen och 

hemmets skötsel. Men idag har kvinnan oftast ett arbete utanför hemmet. För kvinnor 

kombineras detta arbete, som Chodorow (1988) menar, med att hon tar det största ansvaret för 

hemmet och barnen. Idag är det fler och fler män som utnyttjar sin rätt till föräldraledighet. 

Beslutet om vem som skall vara hemma hos barnet med föräldraledighet har oftast med 

ekonomin att göra. Kvinnorna tjänar oftast mindre än männen på grund av att de ofta arbetar 

deltid och har lägre lön än männen (SCB 2006). 

 

När det gäller fostransrollen är mamman den som genomför barnuppfostran i praktiken. I den 

händelse att pappan är hemma med sonen under föräldraledighet har han ofta samma bild av 

uppfostran som mamman till sonen har. Denna bild av uppfostran är i sin tur formad enligt 

normen om hur killar skall fostras i samhället. Det finns även pappor som har 

uppfostransansvaret till exempel om de är ensamstående. Samtidigt uppfostrades dessa pappor 

av sina mammor och fick då den bild av manlighet som deras mammor hade enligt den 

samhällsnormen som rådde.  

 

4.2 Skolan 
 

För killarna i vår studie, representerade skolan ett ställe där de kunde knyta kontakter och få 

möjlighet till utbildning. Samtidigt framkom det att de kunde ha en rädsla för att bli utsatta för 
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kränkningar. I skolår 5 oroade killarna sig ofta för att bli offer för mobbning och/eller för att 

inte tillhöra gruppen med en känsla av att vara ”nästan inget” (Kille 4A, 2007-11-15). I 

litteraturen beskrivs ofta att grupptillhörigheten spelar en viktig roll för killar. Att inte tillhöra 

den manliga gruppen kan för killarna betyda att de inte ingår i den manliga gemenskapen 

(Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, Huebner 2000). 

 

För killarna i skolår 8 kunde kränkningar som kopplas till det som representerar manlighet 

upplevas som angrepp på personligheten, såsom att till exempel bli kallad ”bög” (Kille 4D, 

2007-11-16). Gens (2003) skriver att inte bli bekräftad som man, kan ge killar en känsla av 

otillräcklighet. Ordet bög kan vara mycket känsloladdat för killar under adolescensen, då det 

syftar till att visa fram den kvinnliga sida killarna så kategoriskt fjärmar sig från.  

 

Killarna i vår studie i skolår 5 menade att skolan kunde upplevas rolig men också krävande 

när de fick för många läxor. En av orsakerna till att killarna tyckte sig få för många läxor 

kunde vara att de hade för många aktiviteter utanför skolans verksamhet. Det som de kunde 

tycka var roligt med skolan var att umgås med sina kompisar. Bjerrum-Nielsen & Rudberg 

(1991) skrev att killar utvecklas vid 11 årsåldern psykosocialt i interaktion med andra. 

 

För killar i skolår 8 i vår studie kunde skolan vara påfrestande i den meningen att de kunde 

känna ett prestationskrav som kunde bestå i att de ofta fick krävande läxor och prov. På detta 

sätt kunde kravet leda till att killarna kunde få prestationsångest. Kraven från både hemmet 

och skolan kunde för killar i denna ålder verka övermäktiga. Som Bolin & Lövgren 

(red.1995) menar kan killar ha ett prestationsbehov i den meningen att killar kan ha en vilja 

att klara av så mycket som möjligt. Killar i denna ålder kan ha en vilja att klara av allt, vara 

omnipotenta.  

 

När det gäller skolans personal, såsom lärare, kurator, skolsköterska och fritidspersonal, hade 

killarna i vår studie en klar uppfattning om var de kunde få stöd och hjälp om de behövde. 

Skillnaden bestod i att killar i skolår 8 använde sina kompisar som samtalspartners i större 

utsträckning än killar i skolår 5. För killar under adolescensperioden kan kompisarna vara de 

personer som killarna umgås med det mesta av sin tid. Sammantaget visar detta att det runt 

killarna i vår studie kan finnas fungerande socialt skyddsnät där de kan få stöd och hjälp i sin 

psykosociala utveckling. 
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I vårt resultat framgick det att det kunde finnas lärare som tenderade att, vid samtal om till 

exempel relationer och utseende, föra över samtalet mot tjejers intressen. Detta går emot det 

faktum att killar i adolescensen vill att lärare skall ha ett klassrumsklimat där rättvisa råder 

(Jönsson m.fl. 1993).   

 

4.3 Fritid    
 

Som vi tidigare sagt, angående killar i skolår 5, så kan de ha många olika organiserade 

aktiviteter. Detta kan till stor del bero på att de har en övertro på sin förmåga att klara av allt 

och därigenom provar de på så många organiserade aktiviteter som möjligt (Bjerrum-Nielsen 

& Rudberg 1991). Valet av organiserade aktiviteter kan påverkas av deras bild av typiska 

manliga aktiviteter. I skolår 8 har ofta antalet olika organiserade aktiviteter minskat, men 

träningsfrekvensen har ökat. Tiden killarna i båda åldrarna lägger på organiserad aktivitet kan 

i stort sett vara lika mycket (Barnombudsmannen 2004). Alla killar i vår studie håller inte på 

med organiserade aktiviteter, vad gäller sport, utan de kan ha helt andra fritidsaktiviteter. 

 

På sin fritid använder många killar i vår studie den moderna tekniken när de till exempel 

spelar tv spel och är ute på Internet. Ett av de tv spel som killar i båda åldrarna spelar är 

Counterstrike, ett spel med en rekommenderad ålder från 16 år. Killarna i skolår 5 spelar 

troligtvis detta spel för att de söker spänning på gränsen till det otillåtna. Medan killarna i 

skolår 8 mer lever sig in i rollen och kan bearbeta sina upplevelser och erfarenheter. Samtidigt 

söker även killarna spänning på gränsen till det otillåtna (Bolin & Lövgren (red.) 1995).  

 

På nätgemenskaper, så kallade communities, som MSN, kan killarna i vår studie träffa 

kompisar och knyta nya kontakter. De kan föra konversationer genom att skriva och skicka 

meddelanden till varandra. Här kan killar täcka en del av sina behov av viktiga 

samtalspartners att relatera sina upplevelser och erfarenheter samt få utlopp för sina tankar 

och känslor (Ungdomsstyrelsen 2007). Med tanke på att killarna inte kan vara helt säkra på 

vem det är de samtalar med finns det risker att deras integritet kan bli kränkt. 

 

De killar vi intervjuade berättade att deras kompisar, värderas utifrån lojalitet och pålitlighet. 

Killar skall kunna lita på sina kompisar. De lägger ofta stor vikt vid förtroende. Detta har sin 

grund i att killar särskilt under adolescensen har en rädsla i att bli avvisade och inte tillhöra 
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killgruppen (Bolin & Lövgren (red.) 1995, Gens 2003, Huebner 2007, Ungdomsstyrelsen 

2007). I sina tjejkompisar kan de finna den relation och intimitet som de tidigare haft med 

mamman. Samtidigt kan killar vara intresserade av tjejer i syftet att skapa relationer (Bolin & 

Lövgren (red.) 1995). 

  

Killarna i vår studie idrottar mycket men på samma gång menar de att utseendet inte har så 

stor betydelse, utan det är hur man är som person som är det viktiga; det inre. Detta kan leda 

till en inre konflikt hos killarna. Samtidigt som killar i vår studie bygger upp sin kropp med 

olika fysiska aktiviteter, enligt det manliga idealet som råder i samhället, kan deras syn på 

utseende, att det är det inre som är viktigt, komma i konflikt med detta manliga ideal.  

 

De flesta av killarna i vår studie menar att tjejer och killar pratar om olika saker. Killarna 

pratar om sport och spel med killar medan med tjejerna pratar de om vad de gör på sin fritid 

och på skolan. De visar en bild av att vara säkrare på vad de kan prata med killar om, tjejers 

intressen har killar inte så bra grepp om. När det gäller jämlikhet ser inte killarna någon 

skillnad mellan tjejer och killar, alla har lika värde. Det är personligheten som är det viktiga.  

 

4.4 Slutsatser 
 

Utifrån vårt syfte som var att ta reda på hur killar i åldrarna 11 (skolår 5) och 14 (skolår 8) såg 

på sig själva och sin psykosociala utveckling och att se om killarna hade möjligheter att 

samtala om frågor som rörde deras psykosociala utveckling och i så fall när, var och hur de 

samtalade samt vem de samtalade med, drar vi slutsatserna att killarna som vi intervjuade 

sade att: 

 

• De har ett mer jämlikt könstänkande än samhället i övrigt. 

• Det är viktigt för dem att vara sig själva. 

• De har behov av samtal och de samtalar med kompisar och föräldrar samt med skolans 

elevvårdsteam. 

• De inte är bara tuffa och hårda utan har en sida som visar på ett behov av relation och 

närhet. 
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4.5  Metodanalys 
 

Urvalet av killarna som vi intervjuade bottnade i att vår B-uppsats visade att killar i åldrarna 

11- och 14 år, talade olika mycket med vuxna i sin omgivning. Vårt urval av tätorter och 

skolor, där vi valde att intervjua killar i åldrarna 11- och 14 år, var relevant för att uppnå vårt 

syfte. Med tanke på kontinuiteten i våra intervjuer, när den av oss som inte ledde intervjun 

förde kompletterande anteckningar, ledde detta till att vi som intervjuare blev säkrare och 

tryggare i utförandet av intervjun. Frågorna blev efterhand mer relevanta i förhållande till 

syftet. Även om vi som intervjuare är av olika kön, anser vi att resultatet inte har blivit 

lidande med tanke på till exempel synen på killar och tjejer. Killarna svarade på frågorna på 

liknande sätt oavsett om det var en kvinnlig eller manlig intervjuare. Samtidigt är vi medvetna 

om att resultatet kunde ha pendlat åt båda håll, om vi som intervjuare varit av samma kön.   

 

4.6  Konsekvens för yrkesrollen 
 

I klassrummet råder samma syn på manlighet och hur killar skall vara som i samhället i 

övrigt. Även i skolan uppfostrar kvinnor killar. Skolan är en arbetsplats där de flesta anställda 

är kvinnor (Skolverket 2007-12-20). Detta kan leda till att killar har ofta en större möjlighet 

att ta för sig i klassrumssituationen. De syns och hörs ofta medan tjejerna oftast är mer 

passiva ( Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, Gens 2003, Steenberg 1997). I vår studie 

berättade killarna att lärare kan tendera att i klassrummet vinkla över samtalet mot ämnen som 

kan vara mer intressanta för tjejer under diskussioner och samtal. Läraren ser kanske inte 

killarnas behov av att prata om och diskutera det som kan vara viktigt för dem, eftersom 

läraren kan ha en känsla av att killarna får mer utrymme och därför låter läraren tjejerna prata. 

Samtidigt kan läraren glömma bort att även killar kan ha ett stort behov av att samtala och 

diskutera.  

 

4.7 Förslag på vidare forskning 
 

När det gäller jämlikhet mellan könen visar vår studie att killarna ser egenvärdet i varje 

individ utan könstillhörighet. Detta ser vi som en möjlig utgångspunkt för vidare forskning. 

Finns det en förändring när det gäller synen på manlighet och kvinnlighet i samhället? Detta 

är värt att undersöka. 
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5 Sammanfattning 
 
 
Detta examensarbete ger läsaren en bild av hur killar i åldrarna 11 och 14, ser på sig själva 

och på sin psykosociala utveckling. För killar, i en mellanstor svensk kommun, i 11-och 14 

årsåldern visade det sig i denna intervjustudie att familjen och omgivningen är viktiga i sin 

psykosociala utveckling. När det gäller manlighet har killar många förebilder såsom pappa, 

killgruppen och lärare. Om killar behöver samtala kring sin psykosociala utveckling finns det 

då personer i omgivningen dit de kan vända sig? Killar i åldrarna 11- och 14 år berättar fritt 

om sina upplevelser och erfarenheter kring sin psykosociala utveckling. Under intervjuer ger 

de sin bild av vardagen med inslag av med och motgångar, tvång och drömmar och kanske en 

ljusning i framtiden.  
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Intervju                                                                                                       Bilaga 1 
 
Förhållningssätt för oss:  Neutral 
  Inga värderingar i frågorna 
 
(Papper med tema ligger framför informanten) 
 
Huvudfråga: Om det skulle startas en killgrupp på skolan, vad skulle du vilja prata om? 
 
Vad skulle du vilja fråga om? 
Är det någonting du går och funderar på? 
Hur är det att vara kille? 
 
Tema  Våra stödfrågor/följdfrågor  
 
Fritiden:  Vad gör du på din fritid? 
  Vad gör du efter skolan? (Vad är ingenting för dig?) 
   
Skolan: Hur tycker du det är att gå i skolan? 

Vad är det som är bra/dåligt med skolan? 

Kompisar:  Hur är en kompis? Hur är inte en kompis? 

Killar och tjejer: Hur ser du på killar och tjejer? Kan killar ha tjejkompisar? el. vice 
versa? (varför inte?) 

 
Vuxna:  Hur är en vuxen för dig? Hur vill du vara som vuxen?  

Utseende:   Vad är utseende för dig? Hur ser du på ditt utseende?  
  Lägger du ner mycket tid på ditt utseende? För vem? 
Känslor   

Må bra:  När mår du bra? När mår du dåligt? (Hur känner du dig då?)  
  Finns det något/någon som får dig att må bra/dåligt? 
 
Glädje:  Vad gör dig glad? 

Rädsla:  Vad gör dig rädd? 

Vad gör dig arg? 

Vad gör dig ledsen? 

 

Hur ser du på framtiden? 

Hur är det att vara kille? 
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Brev till förälder/målsman            Bilaga 2            
Till förälder/målsman för 
 
Barn:………………………………… 

 

Vi är två lärarstudenter på Högskolan Kristianstad och vi går vår sista termin. Under denna 

skall vi göra ett examensarbete. Vårt examensarbete skall beröra killars behov av samtal 

under sin utveckling. Den undersökningsmetod vi anser vara bäst till att få svar på våra frågor 

är att göra enskilda intervjuer.  

 

Vi kommer att spela in intervjuerna för att sedan skriva ut dem. Efter att vårt arbete är slutfört 

kommer vi att radera banden och förstöra det nedskrivna, detta gör vi för att garantera ert 

barns anonymitet och integritet. Vi kommer att prata med vår handledare om resultatet av 

intervjuerna men denne kommer aldrig att veta vilka barn det gäller. I uppsatsen kommer det 

inte att framgå varifrån uppgifterna kommer. 

 

Alla killar kommer inte att intervjuas utan vi kommer att lotta fram vilka som skall intervjuas. 

 

Hälsningar 

Per-Johan Ljungbäck och Margie Andersson 

0732-00 67 02                  0701-49 70 70 

 

 

Tillåter Ni att Ert barn intervjuas?            Ja                 Nej 

 
 
Datum_____________________ 
 
Namn______________________________________ 
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                                                                                                                                         Bilaga 3 

 

 
HUR ÄR 

DET 
ATT 

VARA 
KILLE?

UTSEENDE 

KILLAR 
OCH 

TJEJER 

VUXNA 

KOMPISAR

SKOLA 

FRITID 


