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Det tillåtande och det begränsande

En studie om pojkars syn på studier och 
ungdomars normer kring maskulinitet

Att pojkar generellt presterar sämre än flickor i skolan har ofta hävdats ha en relation 
till normer kring maskulinitet. Normer kring maskulinitetens negativa inverkan på 
studievanor har observerats på skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en 
dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. Vidare har det på dessa 
skolor uppmärksammats att denna typ av normer även har en negativ inverkan på 
flickors möjligheter att prestera i skolan. Denna avhandling har sitt fokus på frågan 
om pojkars syn på studier har en relation med normer kring maskulinitet, samt om 
förmågan att studera är könad. Dessa frågor har undersökts utifrån en etnografisk 
ansats på en högstadieskola. 

Den valda skolan skiljer sig mot skolor med en dominerande ”antipluggkultur” 
eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur”, då en ”pluggkultur” istället 
dominerar bland pojkarna. Inom denna ”pluggkultur” reproduceras normer som är 
mer tillåtande vad gäller flickors och pojkars studerande. Att pojkarna anser att man 
ska studera ambitiöst medför att handlingen ”studera ambitiöst” inte ses som feminin 
och därför behöver inte pojkarna iscensätta sin maskulinitet genom att ta avstånd från 
studier, något som är fallet inom exempelvis en ”antipluggkultur”. Dock visar studien 
att ”pluggkulturen” till trots, reproduceras samtidigt parallella och motsägelsefulla 
normer som könar förmågan att studera, det vill säga normer som begränsar pojkars 
möjlighet att studera ambitiöst. 
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