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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur genus skapas och upprätthålls inom skol- och 

fritidshemsverksamhet. Detta med fokus på hur det uttrycks språkligt. Studien besvaras med 

följande frågeställningar: Hur kommer föreställningar och förväntningar om hur man kan och bör 

vara som flicka/pojke till uttryck på fritidshemmet? Hur formar och formas genusnormer i 

skolan/fritidshemmet genom vårt språkbruk? 

I studien så lyfts både nationell och internationell forskning som berör genuskonstruktion, både mer 

generellt men även med fokus på språk.  

Studien har haft en kvalitativ ansats med metoden deltagande observation för att utforska elevers 

språkbruk som har direkt koppling till genus. Tre klasser i årskurs tre har observerats. Dessa klasser 

sammanslogs till ett fritidshem på eftermiddagarna. Materialet har analyserats genom tematisk 

analys. De övergripande temana är 'Sådana är flickor – sådana är pojkar' som tar upp situationer där 

elever uttrycker hur  pojkar och flickor är/bör vara. Temat 'Distansering / Rivalitet' tar upp 

situationer där elever på något vis visar distansering och/eller rivalitet till motsatta könet. Det sista 

temat 'Förhandla normer' handlar om situationer där elever bryter mot rådande normer. 

Resultatet i studien visar att elevers språkliga delaktighet i genuskonstruktion gick att observera. 

Eleverna uttryckte på olika sätt hur de upplever att pojkar och flickor är/bör vara. En stor del av 

studiens resultat gick i linje med rådande normer men det uppkom även exempel där elever bryter 

dessa.   
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Förord  

Jag vill kortfattat men helhjärtat tacka fyra individer, samt det fritidshem som välkomnade mig. 

Först vill jag tacka Marcus som hjälpt mig att hitta inriktningen på denna studie och som ständig 

samtalspartner vad gäller jämställdhetsfrågor. Ett tack går till mina föräldrar för att de har deltagit 

och stått ut med mitt eviga ältande av att hitta struktur i arbetet. Sist men inte minst vill jag tacka 

min handledare som hållit god kontakt trots min utdragna arbetsprocess och alltid levererat 

träffsäker feedback som hjälpt arbetet framåt.  



3 

Innehåll 

1. Introduktion ...................................................................................................................................... 4 

1.1 Tidigare forskning .......................................................................................................................... 5 

1.2 Problemformulering ....................................................................................................................... 8 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................... 8 

1.3.1 Frågeställningar ........................................................................................................................... 8 

2 Teoretiska begrepp och utgångspunkter ........................................................................................... 9 

2.1 Poststrukturalism ............................................................................................................................ 9 

2.2 Tvåkönsmodellen ........................................................................................................................... 9 

2.3 Performativitet ............................................................................................................................. 10 

2.4 Diskursbegreppet ......................................................................................................................... 10 

3 Metod .............................................................................................................................................. 11 

3.1 Vetenskaplig ansats ...................................................................................................................... 11 

3.2 Deltagande observation ................................................................................................................ 11 

3.3 Urval............................................................................................................................................. 11 

3.4 Genomförande & Bearbetning ..................................................................................................... 12 

Förarbete/tillträde till verksamheten .................................................................................................. 12 

Observationer och bearbetning .......................................................................................................... 12 

3.5 Forskningsetik .............................................................................................................................. 13 

3.6 Analysmetod ................................................................................................................................ 13 

4 Analys ............................................................................................................................................. 15 

4.1 Sådana är flickor - sådana är pojkar ............................................................................................. 15 

4.2 Distansering / Rivalitet................................................................................................................. 18 

4.3 Att bryta normer ........................................................................................................................... 21 

5 Diskussion ....................................................................................................................................... 24 

5. 1 Vidare forskning ......................................................................................................................... 25 

Referenser .......................................................................................................................................... 26 

Bilaga 1. Informationsbrev ................................................................................................................ 28 

  



4 

1. Introduktion 

Vi har alla växt upp i ett samhälle präglat av mer eller mindre synliga 

föreställningar om könen – Svaleryd, 2002, s.30. 

Barndomen är en viktig tid vad gäller människans identitetsskapande. Genom vårt sätt att förhålla 

oss till normer skapar vi stereotypa bilder om hur vi ska vara – ibland på grund av det kön vi råkade 

födas med. Vi faller in i traditionella mönster som stämmer överens med rådande normer. Skolan 

och fritidshemmet är en plats där i princip alla barn sammanstrålar. Det är en miljö där barn enligt 

lag kommer att befinna sig, därför är det också en plats för skapande, omskapande och 

upprätthållande av genusnormer. Jag vill med denna studie undersöka hur denna konstruktion 

uttrycker sig i skolan och fritidshemmet. 

1995 så framförde Regeringen en preposition som talar för att jämställdhetsarbetet i skolan går 

långsamt och att flickor och pojkar bemöts olika på grund av stereotypa föreställningar (prop, 

1994/1995:164). Efter detta så har skolans olika styrdokument förändrats för att förtydliga 

jämställdhetsarbetet. Det verkar heller inte gå mycket mer framåt då det presenteras i SOU 

(2009:64) att skolan fortfarande har svårt att nå jämställdhetsmålen. Rapporten lyfter bland annat 

brister kring lärares insikt i sitt egna förhållningssätt. Året därpå framlades rapporten Att bli 

medveten och förändra sitt förhållningssätt – Jämställdhetsarbete i skolan (Frånberg, 2010). Den 

tar upp att ett fungerande jämställdhetsarbete i skolan kräver hög grad av kunskap inom ämnet och 

medvetenhet om målen och syftena med genusmedveten undervisning från pedagogerna. Rapporten 

rekommenderar fortbildning av pedagoger och ett lyft i lärarutbildningen. Även vikten av att skapa 

en gemensam modell för jämställdhetsarbetet lyfts då för ett mer konsekvent arbete. I en studie av 

Shuttsa, Kenward, Falkc, Ivegranc och Fawcettc (2017) visar det sig att barn på förskolor med en 

tydlig inriktning på att inte bekräfta könsnormer visade barnen större intresse för att leka med barn 

av motsatt kön och hade mindre könsstereotypa åsikter. 

Ordet könsroll har varit det rådande begreppet i skolvärlden. Detta begrepp kan dock vara 

problematiskt då fokus på individen kan bli för stort vilket medför att maktskillnaden mellan könen 

kan förbises (Svaleryd, 2002). I och med LGR11 så har dock begreppet könsroll minskat i sin 

omfattning och nämns idag endast under kursplanerna för de olika skolämnena samt i 

fritidshemmets egna del. Under kapitlet ’Värdegrund och uppdrag’ omnämns istället könsmönster. 

Mer specificerat så ska skola och fritidshem idag främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. De sätt som elever bemöts och bedöms, vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

är bidragande faktorer som påverkar elevernas bild av vad som är kvinnligt respektive manligt. 
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Skolan och fritidshemmet ska därför ge varje individ utrymme att utveckla sin identitet oavsett 

könstillhörighet (Skolverket, 2016). 

SOU (2009:64) påvisar att jämställdhetsarbetet i skolan har varit svåruppnåeligt. Detta i 

kombination med det tydliga uppdraget i LGR11 som senare kom ut väckte mitt intresse kring hur 

genuskonstruktionen yttrar sig i skol- och fritidshemsmiljön.  Jag vill undersöka hur elever och 

lärare är delaktiga i den genuskonstruktion som sker på skola och fritidshem. 

1.1 Tidigare forskning 

Här kommer tidigare forskning som är relevant till området genuskonstruktion i skol- och 

fritidshemsmiljö att presenteras. 

Forsberg (2002) har undersökt sex olika klasser från förskoleklass till årskurs sex i skolan för att se 

hur eleverna utvecklar sina identiteter och där i också genustillhörighet. Vad hon kom fram till var 

att eleverna var delaktiga till att producera en dualistisk hierarkisk struktur där män står som 

överordnade. Det manifesterade sig dels genom att flickor och pojkar särskilde sig rent fysiskt och 

att de ägnade sig åt olika aktiviteter. Denna fysiska distansering understryker även Thorne (1993) 

som menar att detta yttrar sig exempelvis när elever ska ställa upp på led, då de väljer att ställa sig 

bredvid samkönade elever. Vidare framför Forsberg (2002) att pojkarnas maktutövning syntes 

genom att de tar för sig på ett självklart och uppmärksamhetkrävande sätt. Det syntes också genom 

trakasserier och fysiska angrepp. Motstånd från flickorna skedde, men i liten utsträckning. Även 

inom pojkgrupperna så upptäcktes tydliga maktrelationer, då främst mellan grupperna hon kallar 

'machokillarna' och 'mjukiskillarna'. Denna maktrelation ansågs uttryckta sig allt starkare med 

stigande ålder. Hon menar att 'machokillarna' troligtvis har svårt att byta position då de har visat en 

så tydlig dominant stil och att avvika från den rollen skulle riskera att släppa en maktposition. 

Maktrelationerna flickorna emellan menar hon var svårare att se. Denna maktrelation mellan flickar 

och pojkar är något som Elvin-Nowak och Thomsson (2005) också lyfter fram, att pojkar ofta tar 

sig en mer dominant roll och är mer fysiska. Pojkarnas överordning ifrågasätts heller inte i någon 

större utsträckning, på det sätt som flickorna i Forsbergs (2002) studie. 

Genusforskaren Davies (2003) menar att vårt språk är ett redskap som ger oss möjligheten att 

utvecklas men också begränsar oss som människor. I och med de regler som bygger och begränsar 

språket så bevaras strukturer inom samhället. När barn växer upp och lär sig språket så lär de sig 

språkets förmedling av vad som är kvinnligt och manligt och därigenom hur de förväntas vara som 

flicka respektive pojke. Vårt språk ger en tydlig tudelning vad gäller kön, baserat på de kön som vi 

föds med. Einarsson och Hultman (2001) lyfter fram att det är viktigt att inte glömma att barn själva 

är medvetna om de förväntade krav som ställs på dem i förhållande till deras kön och att de hjälper 
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till att försöka bevara de upplevda roller som finns. Vidare menar de att vi oftast är omedvetna hur 

vårt språk hjälper att konstruera vårt genus då det ofta är väldigt subtilt och bara uppmärksammas 

vid grova uttalanden. I Einarsson och Hultmans (2001) studie framhåller de att elever lär sig hur de 

förväntas bete sig redan innan skolstarten. Under barnens uppväxt så bemöts de på olika sätt; flickor 

bemöts med mjukare tonfall och något barnsligare röst samtidigt som pojkar bemöts med vuxnare 

och robustare tilltal. Detta gestaltas när de kommer till skolan genom att pojkarna tar upp 

talutrymmet och flickorna är mer avvaktande. 

Barnombudsmannens (2016) intervjustudie Barns röster om jämställdhet understryker barns 

medvetenhet kring hur en pojke respektive flicka förväntas vara. Barnen beskriver pojkar med att de 

pratar rakt ut i klassrummen, spelar fotboll, är starka och bråkiga. Flickor beskrivs med att de leker 

med dockor, är duktiga, lyssnar på vuxna och är intresserade av sitt yttre. Dock invänder barnen 

ofta med att det inte behöver vara på detta sätt, exempelvis att bråkighet bland pojkar egentligen 

handlar om några få barn. De äldre barnen i studien är även tydliga med att beskriva dessa bilder är 

vad som förväntas av pojkar respektive flickor. 

Månsson (2000) genomförde en studie där hon undersökte pedagogers föreställningar om hur 

flickor och pojkar 'är'. Det framkommer där att pojkar ges större utrymme och får mer 

uppmärksamhet än flickor. Detta antas pedagogerna göra omedvetet. Hon menar vidare att denna 

uppmärksamhet stärker pojkarnas självbild och gör dem på sikt till individualister och flickorna i 

sin tur till kollektivister. Wahlström (2003) lyfter att vuxna har ordrikare samtal med flickor och att 

samtalen med pojkar är mer fåordig och därmed ger pojkar mindre samspel med vuxna och leder till 

att pojkar i större grad är individualister. Elvin-Nowak och Thomsson (2005) tar upp att vi i 

kommunikation med flickor oftare ger kommentarer som berör deras yttre. Jones och Dindia (2004) 

påpekar liknande utfall i en metaanalys av 32 studier, att lärare bidrar till att upprätthålla 

traditionella könsmönster genom att bemöta flickor och pojkar på olika sätt. Pedagoger ger pojkar 

mer uppmärksamhet och tilltalar dem oftare. Viktigt att tillägga till detta är hur de bemöttes; även 

om pedagoger tilltalade pojkar oftare så var denna kommunikation i större utsträckning av negativ 

typ medan samtalen med flickorna oftast var positiva. 

Många tidigare studier har inriktat sig på just hur pedagoger bemöter elever. Eidevald (2009) 

beskriver hur förskolelärare talar om sitt jämställdhetsarbete i väldigt övergripande och generella 

termer men har väldigt svårt att säga hur de konkret skulle arbeta. Vid direkta frågor så blev de 

antingen tysta eller framförde att uppgiften är svår då eleverna blir påverkade av bl.a. massmedia 

och föräldrar. I SOU (2009:64) så problematiseras detta då de skriver att skolan inte lyckas i sitt 

jämställdhetsarbete. De framför att pedagoger har bristande insikt i det egna förhållningssättet där 

två vanliga påståenden bland pedagoger är ”Jag behandlar redan alla barn likadant” och ”jag 
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behandlar alla barn som individer och tänker därför inte på vilket kön de har” (SOU 2009:64, s. 

154). Utbildningsdepartement lyfter att det är bra att skolor arbetar individinriktat men att det kan 

utgöra risk för att pedagogerna blir blinda för de strukturer som finns i skolan. En uppföljning på 

denna rapport pekade på samma spår där jämställdhetsarbetet i skolan endast kan nå goda resultat 

om pedagoger är medvetna om målen och syftena med genusmedveten undervisning (Frånberg, 

2010). Rapporten menar att det krävs bättre utbildning av pedagoger samt en gemensam modell för 

jämställdhetsarbetet, den lyfter även att olika projekt kring jämställdhet i skolan ofta står och faller 

på några få eldsjälar. 

En studie av Shuttsa et al (2017) styrker bilden av att en medvetenhet kring genusmedveten 

undervisning är viktig i skolans jämställdhetsarbete. I studien jämfördes fyra förskolor där en av 

dessa hade en inriktning på genusneutralitet. Studiens resultat visade att eleverna på den 

genusneutrala förskolan  visade större intresse för att leka med elever av motsatt kön och visade sig 

även ha mindre könsstereotypa åsikter. Vidare menar Shuttsa et al (2017) att även om pedagogiken 

på den genusneutrala förskolan visade sig ha effekter på hur de tänker och känner kring elever av 

det motsatta könet så tycktes den inte påverka eleverna i att spontant ange andra som pojke eller 

flicka. I studien lyfter Shuttsa et al (2017) att även om elever går på en genusneutral förskola så kan 

de omöjligt komma undan de intryck som övriga samhället ger och kan därigenom bilda sig mer 

stereotypa bilder av könen. 

I kontrast mot de studier som pekar mot att pojkar skulle ta större utrymme för uppmärksamhet och 

tal i skolan så har bland annat Öhrn (2002) och Holm (2009) som menar att det har skett en viss 

förskjutning. Idag så har flickor blivit allt synligare som aktörer i skolan. De menar inte att flickor 

som grupp blivit en synligare aktör utan att det numera finns fler flickor som tar den rollen, 

samtidigt som de gamla mönstret finns kvar. Holm (2009) lyfter också från sin enkätundersökning 

att även om rollen för flickor har skiftat något så har samtidigt gamla föreställningar om 

maktpositioner förstärkts där enkätsvaren påvisar att uppfattningen att det är bättre att vara 

pojke/man  än att vara  flicka/kvinna har stärkts över tid. 
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1.2 Problemformulering 

Skolan har idag uppdraget att arbeta för kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter 

(Skolverket, 2016). För att möjliggöra detta så måste elever i skolan ges möjligheten att bryta 

könsmönster för att inte styras in i givna roller. Utbildningsdepartementet framlägger dock att 

skolan inte lyckas nå detta mål (SOU 2009:64), ett potentiellt problem de lyfter är att pedagoger har 

bristande insikt i sitt egna förhållningssätt i jämställdhetsarbetet. 

I och med detta uppdrag så är det viktigt att undersöka och lyfta fram företeelser där genus 

konstrueras i skolan och fritidshemmet. Detta med tanken att detta är en viktig förkunskap för att 

kunna möjliggöra jämställdhetsarbetet. 

1.3 Syfte 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur genus skapas och upprätthålls i skolan samt 

fritidshemmet. Fokuset kommer att ligga på det verbala språket. Studien syftar till att lyfta 

situationer där elever och lärare uttrycker tydliga disponeringar för hur flickor/pojkar är, får vara 

och inte vara, vad de får göra och inte göra. 

1.3.1 Frågeställningar 

• Hur kommer föreställningar om hur man kan och bör vara som flicka/pojke till uttryck på 

fritidshemmet? 

• Hur formar och formas genusnormer i skolan/fritidshemmet?  
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2 Teoretiska begrepp och utgångspunkter 

Nedan kommer jag att presentera de teoretiska perspektiv och begrepp som står som utgångspunkt 

för min analys. 

2.1 Poststrukturalism 

Ett utgångsperspektiv för denna studie är den poststrukurella synen på identitetsskapande. Detta 

innebär att en persons identitet inte är förutbestämt. Personens identitet skapas (och omskapas) i 

kontexter där personen är aktiv i detta skapande. Samhällets strukturer tvingar oss inte in i roller 

utan det är de rådande diskurserna som styr oss mot vad som anses eftersträvansvärt. På grund av 

personens egna aktiva roll i sitt identitetsskapande så har denne också möjlighet att bryta mot den 

aktuella diskursen (Davies, 2003). 

2.2 Tvåkönsmodellen 

Normer är det samlingsbegrepp av allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och 

förväntningar på beteenden som anses önskvärda eller icke önskvärda. De är som ett system som 

styr individer att bete sig mer enhetligt med en homogen grupp. Våra normer påverkar hur vi ser på 

saker och ting, vad vi tänker om oss själva och andra. De skapar även en gemenskap, en tillhörighet 

till en grupp och då också en relation till andra grupper (Thornberg, 2006). 

Kopplat till genus så menar Hirdman (2001) att mannen är normbärare, som kvinnor i sin tur mäts 

mot. I och med att mannen ses som normbärare, en sorts standard så kan kvinnan inte fullt ut uppnå 

denna standard. Hirdman (2001) menar att vi skapat ett genussystem där kvinnor och män är på 

olika sätt; genom naturaliserade synsätt på könen. Vår kollektiva medverkan i att hålla fast i detta 

system har fått det att verka som elementärt, och i sin tur alienera de som går utanför detta system. 

Hirdman (2001) menar att en grund som vårt genussystem bygger på är att vi ser på man och kvinna 

som motpoler, kallat tvåkönsmodellen. Detta isärhållande (dikotomi) är en av modellens 

grundprinciper. Modellen syftar inte endast till att människor är uppdelade i två separerade kön utan 

att samhället i stort, skapar kategorier för manligt och kvinnligt genom bland annat yrken, kläder, 

intressen och känslor. Den andra principen i modellen menar att denna strukturering av samhället 

har sin utgångspunkt i att mannen ses som normen. Samhället är alltså strukturerat hierarkiskt där 

maskulinitet värderas högre än feminitet. Eftersom detta system konstant formar och omformar vad 

som är kvinnligt och manligt så är det viktigt att förstå att våra genusnormer sett olika ut genom 

tiderna och kommer fortsätta att förändras. Synen på manliga och kvinnliga egenskaper var förr inte 

samma som dagens och dagens syn kommer med största sannolikhet förändras i framtiden. Vad 
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som är ihållande för denna modell är separeringen mellan man, kvinna och att dessa jämförs som 

motpoler till varandra. 

2.3 Performativitet 

Även om vi i samhället använder oss av begrepp som man/kvinna och separerar på kvinnliga och 

manliga egenskaper så betyder det inte att dessa egenskaper är av naturligt slag. Hirdman (2001) 

menar att våra sätt att bete oss kräver fostran och träning. Butler (2006) använder begreppet 

performativitet för att förklara detta görande. Vi är inte man eller kvinna utan gör oss till dessa 

genom att härma och att upprepa beteenden; genom performativa handlingar. Butler (2006) menar 

att våra biologiska kön som vi förstår dem till vardags är något som skapats genom performativitet; 

kvinna och man är skapta begrepp och idéerna om hur dessa ska vara är också skapta av oss. 

Könsbaserade egenskaper existerar inte som en grundläggande sanning i sig utan de existerar för att 

vi har skapat dem genom våra handlingar; d.v.s. inga naturliga (sanningar) egenskaper utan 

naturaliserade (sanningar) egenskaper.  

2.4 Diskursbegreppet 

Denna uppsats är inspirerad av diskursanalys i den mening att jag i första hand har fokuserat på det 

verbala språket och hur det skapar oss, vår (kontextuella) verklighet. Barn och vuxna inom 

skolväsendet uttalar sig om flickor och pojkar, de gör de på olika sätt och det formar vår verklighet 

av hur vi ser på vad flickor och pojkar är. 

Inom konstruktionismen så finns det ingen entydig oberoende verklighet eftersom all kunskap 

skapas socialt. Detta utesluter inte existensen av sociala fenomen, de är dock avgränsade och bör 

förstås inom sin egna kontext (Börjesson & Palmblad, 2007). 

När vi använder vårt språk så skapar vi verklighet; vi namnger saker, grupperingar, händelser o.s.v.. 

Språkets huvudfunktion är att representera något annat och därigenom är det diskurser som 

namnger och sätter världen. Genom diskursernas sanningseffekter så skapas samtidigt gränser om 

vad som är tänkbart. På grund av detta så styr också diskursen vårt handlande (både begränsande 

och öppnande). Vi följer dessa (kontextuella) sanningar och bryter dem på de sätt som de möjliggör 

(Börjesson & Palmblad, 2007). 
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3 Metod 

I denna del så kommer jag att redogöra för mitt arbetssätt kring studiens metodval. Detta för att ge 

läsaren en inblick i hur arbetet tog sin form; hur jag har resonerat och motiverat mina val.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Studiens forskningsansats är kvalitativ. Bryman (2011) lyfter fram innebörden hos kvalitativ 

forskning som att den lägger fokus på ord, meningar och utsagor som informanterna förmedlar. I 

denna studie gick detta ut på att jag undersökte hur elever och lärare på ett fritidshem uttryckte sig 

om hur flickor/pojkar bör vara och hur dessa uttryck hjälper att skapa och omskapa deras roller. 

3.2 Deltagande observation 

Jag har valt att använda mig av deltagande observationer för att få en inblick i deltagarnas vardag i 

fritidshemmet. Med detta menas att jag deltar i verksamheten som jag undersöker (Bryman, 2011). 

Graden av deltagande kan påverka resultaten, Alvehus (2013) påpekar att deltagarna i en 

observationsstudie möjligtvis skulle agera annorlunda om observatören inte var där. Mitt beslut 

landade i att vara deltagande i verksamheten då jag ansåg att det är vanligare för elever på 

fritidshem att ha en extra lärare i sin verksamhet än en fullständig observatör som befinner sig i 

periferin. 

3.3 Urval 

Mitt urval skedde relativt naturligt då mitt mål var att till så stor utsträckning som möjligt fånga den 

vardagliga kommunikationen på fritidshemmet. Mitt val var att undersöka ett fritidshem som jag 

sedan tidigare var bekant med. Dels för att jag till en viss utsträckning kände till eleverna och 

lärarna och dels för att de kände till mig. Därigenom skulle min närvaro inte påverka verksamheten 

i så stor utsträckning. Detta kan på samma gång vara en nackdel. Bryman (2011) menar att man kan 

”go native” om forskaren är för bekant med de deltagare som observeras och då gå miste om sådant 

som vore intressant för studien men som inte uppfattats eftersom det blivit för vardagligt för 

forskaren.  

3.4 Genomförande & Bearbetning 

Förarbete/tillträde till verksamheten 

För att få tillträde till verksamheten så kontaktade jag dem via mail. I mailet så informerade jag om 

studiens syfte samt bifogade ett informationsbrev (se bilaga 1) riktat för eleverna och deras 
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vårdnadshavare. Brevet informerade om vad studien syftade till, att deltagandet var frivilligt och att 

de när som helst under studiens gång kunde ta beslutet att avstå från att medverka. 

Observationer och bearbetning 

När fritidshemmet startade efter att skolan slutade vid klockan halv två så skulle barnen vara 

utomhus i ca: en timme fram till mellanmålet om vädret tillät. Alla dagar jag var där så var vädret 

strålande vilket medförde att observationerna fram till mellanmål skedde utomhus. Skolgården och 

det område som eleverna fick röra sig på var relativt stort och eleverna var väldigt utspridda. På 

grund av detta fick jag ta beslut om vilka av dessa mindre grupper jag skulle observera. Av all data 

så var det endast en situation som upptäcktes under denna tid. All annan data samlades in i samband 

med att barnen samlades för mellanmål samt inomhus under och efter mellanmålet. 

När jag observerade så försökte jag hålla mig i rum där större grupper av elever höll hus för att ha 

uppsikt över så många röster som möjligt. När jag väl uppfattade konversationer som var anknutna 

till mina frågeställningar så förde jag direkt ned fältanteckningar. Eftersom studien har ett fokus på 

språk så valde jag att föra vad Bryman (2011) kallar fullständiga fältanteckningar. Vid dessa så är 

det viktigt att anteckna det med så verklighetsnära detaljer som möjligt. Detta innebär att man vid 

observationer skriver ned händelseförloppet så detaljerat som möjligt så tätt inpå situationen som 

det går. Även om jag i huvudsak fokuserade på det talade språket så antecknades också annat som 

karaktäriserar fältanteckningar så som miljön och mina egna reaktioner. 

Ett dilemma som jag upptäckte vid mina observationer var den att min avsikt var att lyfta vardagliga 

situationer som de var, men samtidigt så var det svårt att inte ingripa för att få deltagarna att 

utveckla sina tankar. Detta har medfört att vissa situationer inte kan ses som vardagliga (ur 

deltagarnas synpunkt), vilket jag senare har lyft i analysen att jag skapar en annan typ av situation 

med mitt ingripande. 

Inledningsvis förde jag anteckningar öppet då jag önskade anteckna situationerna så detaljerat som 

möjligt simultant som de skedde. Jag märkte snabbt att detta inte var en bra metod då eleverna 

gjorde en sorts lek av detta. De skapade en rollek där jag var en spion som ”skrev ned allt de 

gjorde” och de blev väldigt nyfikna om vad jag skulle skriva så fort jag tog fram mitt block. För att 

deltagrna inte ska känna sig observerade så menar Bryman (2011) att man inte bör föra 

anteckningar synligt för deltagarna. Med det i tanke så började jag att gå undan för att anteckna 

vilket kan ha medfört att senare anteckningar inte nödvändigtvis är lika ordagrant korrekta, men  

ändå lyfter det väsentliga i huvudsak. 
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3.5 Forskningsetik 

De etiska överväganden som gjorts i studien har sin förankring i Vetenskapsrådet (2011). Jag har 

följt riktmedlet att informera deltagarna i förväg vad som skulle studeras och hur det skulle göras. 

Först meddelades personalen på fritidshemmet och elevernas klasslärare via e-post. Personalen 

skickade sedan vidare ett informationsbrev till elevernas föräldrar (se bilaga 1) via e-post vilket var 

fritidshemmets vanliga informationsväg. I informationsbrevet framgår det vad studien syftar till 

samt möjligheten att avstå från deltagande (från både elevens och dess vårdnadshavares sida). Vid 

första dagen på fältet så presenterade jag muntligt för alla elever om studien och att det var frivilligt 

att deltaga. 

Den insamlade datan behandlades konfidentiellt, det vill säga att den skyddats från att obehöriga får 

ta del av datan. Endast jag och arbetets handledare har tagit del av datan. Under fältanteckningarna 

anonymiserats deltagarna genom att beteckna personer med nummer samt P, för pojke, F för flicka 

och L för lärare (i kombination med P och F, exempelvis LF = kvinnlig lärare). Innan data 

presenterades så slumpades namn fram för de observerade personerna. 

3.6 Analysmetod 

Insamlad data har analyserats med hjälp av tematisk analys. Fördelen med denna metod är att den är 

flexibel då den inte har några fasta regler, vilket kan vara en fördel när en ska identifiera teman, 

mönster och för att organisera empirin (Bryman, 2011). 

Jag har arbetat induktivt när jag utarbetade studiens teman d.v.s. att teman har skapats utefter 

innehållet i den insamlade datan. Många situationer gick att placera under flera teman och mycket 

arbete gick åt att arbeta fram ett mer begränsat antal teman som hade en tydlig struktur. Jag har 

analyserat på en latent nivå vilket innebär att jag inte bara presenterat vad som sker (semantisk nivå) 

utan jag har också lagt fram tankar om vad som kan ligga bakom det som sker. Braun och Clarkes 

(2006) menar att denna inriktning kan kallas för 'tematisk diskursanalys'. Diskursanalys vilket är en 

analysmetod som jag dragit stor inspiration ifrån i detta arbete med dess inriktning på språkets 

betydelse i skapandet av vår verklighet, men jag har istället arbetsmässigt utgått från en tematisk 

analys. För att tangera diskursanalys än mer så har min analys en  konstruktionistisk utgångspunkt i 

vilket jag fokuserar på vilken verklighet det är som skapas genom den insamlade datan. 

Arbetsmässigt har jag har valt att utgå från Braun och Clarkes (2006) sex faser i bearbetningen av 

insamlad data. Första fasen går ut på att göra sig väl insatt i insamlad data och notera initiala tankar. 

Fas två handlar om att koda datan. Det innebär att en delar in datan under betydelsefulla etiketter 

(koder), som en hjälp för att kunna hitta samband i datan. Under denna del så antecknade jag bland 
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annat om det var flickor som yttrade sig om pojkars normer och vice versa eller om det var riktat 

mot det egna könet. Jag antecknade även om normerna lyftes som positiva, negativa eller neutrala. 

Den tredje fasen syftar till att hitta teman. Ett tema syftar till ett koherent mönster i datan som 

knyter an till studiens frågeställningar. Tanken här är inte att datan i sig innehar vissa teman utan 

det är forskaren som skapar teman, där datan passar in. Detta steg torde sig en svår uppgift då 

många situationer hamnade under flera teman. I steg fyra blev det ännu svårare när temana skulle 

gås igenom. Här går en igenom ifall teman stämmer bra överens med innehållet, om det ger en bra 

bild av helheten. Temana bör även ställas mot varandra och studiens syfte för att se om de är 

enhetliga. Här kan teman strykas, läggas till, ställas som underrubriker till andra teman o.s.v.. Jag 

hitta många teman som stämde överens med studiens syfte men det som var svårt var att få temana 

enhetliga. Det stora arbetet i detta steg var att få ned antalet teman där alla situationer ändå passade 

in. Detta för att ha så många situationer som möjligt inom varje tema för att enklare kunna jämföra 

dem inom sitt givna tema och inte göra jämförelser med situationer utanför valt tema. Den femte 

delen i denna metod går ut på att  definiera teman och namnge dem. Vilket skedde i samverkan med 

tidigare steg. Teman definierades flera gånger för att hitta tydliga mönster. Främst valdes teman 

bort om de kunde täckas av mer övergripande teman. Jag eftersträvade några få övergripande teman 

för att lättare kunna ställa situationer mot varandra utan att behöva göra det över temagränser. Det 

slutade i tre teman som täckte en stor del av den insamlade datan. Slutligen så skrevs datan samman 

under dessa teman och kopplades till relevant litteratur.  

Braun och Clarke (2006) framhäver att även om det finns numrerade faser för metoden så ska den 

inte ses som en linjär modell där steg ett till sex utförs i kronologisk ordning. En fas behöver inte 

slutföras för att nästa ska kunna påbörjas, hela denna analysmetod bör ses som en konstant 

bearbetning och omarbetning. Detta gjorde sig tydligt i mitt arbete då många situationer platsade 

under många teman och temana bytte flera gånger namn för att ge en tydligare bild av dess innehåll.  
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4 Analys 

I denna del så kommer jag att presentera min analys. Den kommer att lyfta situationer och ge korta 

reflektioner kring dessa. Tre olika teman kommer att tas upp. Det första temat ('Sådana är flickor – 

Sådana är pojkar') tar upp situationer där deltagarna direkt uttalar någon om hur de upplever att 

pojkar och/eller flickor är eller bör vara. Det andra temat ('Distansering/Rivalitet') lägger fokus på 

situationer där deltagarna lyfter någon sorts distansering mot det (enligt tvåkönsmodellen) motsatta 

könet. Det tredje och sista temat ('Förhandla normer') handlar om situationer där deltagarna på 

något vis förhandlar kring rådande normer. 

4.1 Sådana är flickor - sådana är pojkar 

Under detta tema så kommer jag att exemplifiera olika situationer som på olika sätt är kopplade till 

yttranden om hur flickor och pojkar uppfattas vara. Det handlar om påstådda egenskaper som 

flickor/pojkar sägs ha, vad de sägs uppskatta och hur de beter sig.  

Fritidshemmet hade en dag arrangerat ett disco på sin avdelning. De ringer de andra avdelningarna 

för att bjuda in dem. Eleverna på det fritidshem som jag deltog i tog sig an lite olika roller i 

arrangeringen; vissa hade hand om musik, andra om biljettillverkning, andra om pyntning, andra 

styrde aktiviteter under discots gång. En pojke (Aron) som är med och styr aktiviteter går runt i 

lokalen. När han går förbi två flickor i klassen så säger den ena flickan (Paula) till sin kompis: 

Paula: Killar alltså. 

Aron vänder sig mot dem, höjer sin röst och säger: Killar alltså?! Då kan ni dra!. 

En lärare uppmärksammar situationen och undrar varför Aron hetsat upp sig så. 

Aron responderar med: De säger att killar är dumma!. 

Jag tolkar att han blir sur och går sedan ut ur rummet, men kommer snart in igen och 

tycks ha släppt den tidigare situationen. 

Vad jag ser som intressant i situationen är att flickorna uppfattat något hos Aron som de anser 

typiskt pojkaktigt. Aron tycktes gå runt i lokalen som en sorts vakt; han cirkulerade och observerade 

vad som hände. Vid lekar när det inte gick som planerat så var han snabb med att göra sig hörd om 

hur de skulle reda ut det – han var mycket mån om att vara delaktig i hur discot skulle utspela sig. I 

ovan nämnda situation så uppskattade inte Aron Paulas anmärkning och ber då henne och hennes 

kompis att gå därifrån. Mer intressant är det hur Aron förklarar varför han blev upprörd av Paulas 
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kommentar; han tolkade det som att Paula anser att pojkar är dumma. Paula säger inte att pojkar 

skulle vara dumma, ändå är det var Aron tar till sig. 

Arons beteende är inget nytt inom genusforskning. Svaleryd (2002) skriver om de genusrelaterade 

normer som finns i vår vardag, däribland att pojkar tar sig dominerande roller och ställer sig i 

centrum för att synas och höras. Något som detta exempel visar tydligt är dessa elevers återspegling 

av Hirdmans (2001) tvåkönsmodell; att det finns kvinnor och män och att dessa är motpoler. Paula 

anser Arons beteende som typiskt för pojkar och ställer då också gruppen flickor utanför detta 

beteende. Egenskapen att pojkar skulle vara dumma är dock något som Aron tolkar ur Paulas 

kommentar och själv tillämpar på gruppen pojkar. Denna typ av separering mellan könen tycks vara 

djupt förankrad och har kommit till uttryck på olika sätt genom alla kommande exempel. 

En liknande observation gjordes när två flickor sitter och viker origamikaniner i ett av de klassrum 

som ligger i samma byggnad som fritids. Jag hade vid ett tidigare tillfälle vart inne och observerat 

deras arbete och märkt att de varit väldigt flitiga i sitt skapande. Jag gick därför dit igen senare för 

att se deras framsteg: 

Jag: Hur många har du gjort nu? 

Ejvor: Sex stycken, och en morot. Tre killar och tre tjejer. 

Jag: Vad är det för skillnad mellan killarna och tjejerna? 

Ejvor: Tjejerna är glada, och killarna, lite sura. 

Efter en liten stund så säger hon till flickan hon pysslar tillsammans med: 

Ejvor: Det är ju lätt att se skillnad på dem, tjejerna är glada, för tjejer är gladare, och 

killar är suriga. 

Killkaninerna hade mungipor som gick snett ned från deras nos och flickkaninernas mungipor gick 

uppåt i ett leende. Flickkaninerna hade dessutom ögonfransar. Två av kaninerna var större, en av 

vardera sort. Utöver de visuella skillnaderna som Ejvor ger kaninerna så uttrycker hon också två 

huvudegenskaper; killkaninerna är sura och flickkaninerna glada. Detta går i samma spår som våra 

genusnormer talar för, att män ska vara torra och känslokalla och kvinnor i motsats till detta 

(Hirdman 2001). En annan viktig punkt i denna situation är hur Ejvor också har utformat kaninerna 

i likhet med den traditionell heterosexuella kärnfamiljen. En stor kvinnlig och manlig kanin samt 

fyra små lika fördelade mellan flickor och pojkar. En av de visuella skillnaderna som Ejvor ger 

kaninerna är att flickkaninerna har ögonfransar. Under barns uppväxt så är flickor ofta vana vid att 

höra kommentarer om sitt yttre (Elvin-Nowak & Thomsson 2005). 
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En viktig aspekt att ta upp i denna situation är att jag blir en del av genuskonstruktionen när jag 

efterfrågar skillnaden mellan flickkaninerna och killkaninerna. Detta gör jag i situationen 

omedvetet, som Einarsson och Hultman (2001) lyfter fram; att vi ofta är omedvetna om våra bidrag 

till genuskonstruktionen då de ofta är subtila. Vad jag gör här är att be eleverna implementera deras 

redan (omedvetna eller medvetna) etablerade tankar kring hur pojkar och flickor är och fastställa de 

än mer genom den verbala diskursen. 

Tanken om att flickor är måna om sitt yttre kan vi se i nästa exempel när en grupp elever i 

fritidshemmet ska pyssla med papier-maché. När eleverna ska sätta igång och hämta de olika 

redskapen så ställer sig en pojke upp och säger till en stor grupp flickor som satt sig vid ett bord 

bredvid ”Hallå, tjejer! Nu får ni inte tapetklister i håren!”. Han visar här en föreställning om att 

flickorna har ett intresse av att bibehålla sina frisyrer som de är. Ett liknande exempel kan vi se när 

fritidshemmet står uppställda för att gå och äta mellanmål i matsalen. Rutinen för detta är att de tre 

klasser som fritidshemmet innehar ställer upp sig separat och får gå när alla i klassen är samlade. 

Vardera klass har en representant som checkar av att alla är där. En dag så ropar Tyko upp sin klass, 

högt. Han ropar efter en flicka som inte är där. Då säger John som står bredvid Tyko ”Hon är inte 

här... hon är en sån där trög tjej, hon gör sig i ordning där inne.”. I detta exempel finns en viktig 

språklig skillnad mot tidigare exempel, vare sig medveten eller omedveten. I detta exempel så 

specificerar John att det finns en grupp flickor som är måna om att ”göra sig i ordning” och inte att 

gruppen flickor som helhet gör detta. 

I likhet med hur eleverna yttrar sig om hur flickor och pojkars egenskaper så har de även uttryckt 

vad de ska uppskatta i medier. Ett exempel som förstärker tidigare syn på att flickor ska besitta en 

sorts prydhet uppkom en dag när skolan precis slutat. Eleven Hemming kommer in i fritidsrummet 

för att checka in på fritids. Han har också med sig en bok som han vill visa upp. Han har nämnt 

boken tidigare för mig när vi tittat på böcker i en katalog från Akademibokhandeln. Boken är 

'Dagbok för alla mina fans: Den bistra sanningen'. Han slår upp ett avsnitt i boken för att visa:  

Hemming: Det här är jätteroligt! Men jag tror mest killarna tycker att det är roligt. 

Jag: Varför tror du det? 

Hemming: Jo han går genom kloakerna för att komma undan en kille och det är ju lite 

äckligt. 

Här uttrycker Hemming att pojkar tycker att 'äckligt' är roligt och att det är något som flickor inte 

uppskattar. Som i tidigare exempel kring origamikaninerna så har jag här en roll i 

genuskonstruktionen där jag ber eleven att stärka varför boken skulle vara till för killar. Även denna 

gång gör jag detta omedvetet. 
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Det uppstod även en annan situation som beskriver vad flickor respektive pojkar får uppskatta, 

denna gång var Pippi Långstrump i fokus. I fritidsrummet sitter en grupp flickor och målar när 

pojken Bo kommer in och börjar prata med flickan Vera som sitter och målar en bild som 

efterliknar Pippi Långstrump. 

Bo: Har du gjort den? 

Vera: Ah... 

Bo: Gillar du Pippi Långstrump? 

Vera: Ne, min bror gör. 

Bo börjar då skratta och frågar vidare: 

Bo: Gillar din bror Pippi?! 

Vera: Ha, ja och han är sjutton år. 

Bo fortsätter att skratta. 

Vera: Ne, skoja bara. Den är till min lillebror. Han gillar nog Pippi, tror jag... kanske. 

Jag uppfattar Veras svar som stakande och osäkert, hon verkar inte riktigt veta vad hon ska svara. 

Bo visar med sina skratt att det hör till det onormala att pojkar skulle gilla Pippi Långstrump. Vera i 

sin tur visar förståelse för detta och skojar om att hennes bror är betydligt äldre än dem och att det 

skulle vara än mer onormalt. När Vera sen försöker säga hur det ligger till så börjar hon staka sig 

och det verkar som att hon rättar sig själv för att inte få hennes bror (eller hon själv) att verka 

onormal. 

4.2 Distansering / Rivalitet 

Detta tema har många likheter med det tidigare temat 'Sådana är flickor – Sådana är pojkar'. Vad 

som särskiljer detta tema är dock att jag vill belysa en rivalitet som tycks finnas eleverna emellan, 

vars grund ligger i deras upplevda könstillhörighet. Eleverna i dessa exempel talar för aktiva val att 

ta avstånd från det motsatta könet. Detta tar sig uttryck på olika sätt, exempelvis att inte vilja umgås 

med elever av det andra könet, placera sig uppdelat, på något vis förtrycka det andra könet och/eller 

höja sitt eget. 

När jag sitter i fritidshemmes rum (som också är ett sorts personalrum och extralokal för skolan) så 

kommer det in fem elever för att syssla med skolarbete. De har en lärare med sig. Elevera har satt 

sig så att två flickor sitter på en sida av bordet och två pojkar på andra sidan. Läraren kommer för 

att sätta sig ned. 
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Lärare: Ja, vart ska jag sitta då? 

Micke: Är du en man eller mus? 

Han tycks syfta till att tjejerna sitter på en sida och killarna på den andra och att läraren då får välja 

om hon ska vara en "man" eller "mus", beroende på vart hon sätter sig. Läraren hör inte eller väljer 

att inte besvara elevens fråga. För detta exempel så tror jag att det är viktigt att inte lägga fäste vid 

idiomets ursprungliga mening utan vad det verkar betyda för Micke. Han presenterar det som att 

pojkarna vid bordet är männen och flickorna är möss. Flickornas könstillhörighet byts ut mot något 

annat (mus) till skillnad från mannens som står utan ifrågasättas. Exemplet kan ses som en  

nedvärdering genom dehumanisering. I exemplet kan vi också se hur de fem eleverna (precis som 

Micke på ett sätt påpekar) har valt att sätta sig könsuppdelat. Något som Forsberg (2002) och 

Thorne (1993) också uppmärksammar i sina studier, hur flickor och pojkar väljer att fysiskt 

distansera sig från varandra. Ett annat exempel av detta sker när en grupp elever fått möjlighet att gå 

iväg till en närliggande lokal för att spela pingis. Vid tillfället så var där nio elever som spelade 

rundpingis. Av dessa nio så var fyra flickor och fem pojkar. Vid starten av en ny omgång så har alla 

flickor ställt sig i ett led på ena sidan, och fyra killar i ett led på den andra sidan. En sista pojke, 

Micke, ska ställa sig i ett av leden och det står fyra på vardera sida, så det spelar för reglerna ingen 

roll på vilken sida han ställer sig. Han börjar gå mot ledet där flickorna  står, väl framme så utropar 

han ”Meh, nej, jag vill inte stå på tjejsidan!”. Han går till andra sidan rummet för att ställa sig i det 

led som de andra pojkarna stod i. Micke visar här tydligt att han vill distansera sig från flickorna. 

Senare vid samma pingissession så har alla flickor utom Linn gått där ifrån. Linn, kommer fram till 

mig och säger: 

Linn: Jag vill gå ned till fritids. 

Jag: Vadådå? 

Linn: Ne asså, jag vill inte vara kvar, det är bara pojkar här. 

Jag: Okej, ska jag ta ditt racket? 

Linn: Mm. 

Hon lämnar ifrån sig sitt racket och börjar gå tillbaka till fritids. När Linn förmedlar anledningen 

varför hon vill gå tillbaka så är det inte för att hon tröttnat på att spela eller dylikt. Anledningen hon 

ger är att det bara var pojkar där, förutom hon själv. 

Dessa exempel har påvisat en aktiv roll hos eleverna att vilja särskilja sig från det motsatta könet 

genom att ta fysiskt avstånd (att inte vilja vara med de andra) och/eller förlöjliga det andra könet. I 
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nästa exempel kan vi se en tydligare form av distansering genom att styrka sin egna 

könstillhörighet.  

I ett klassrum intill fritids lekrum brukar barnen ofta lyfta in ett bordshockeyspel. Det är två flickor 

och två pojkar där som turas om att spela. I rummet sitter också en lärare en bit bort och arbetar. 

Rebecka ska just inleda ett spel mot Rakel, som är erkänd på fritids som en duktig spelare. Rebecka 

är nybörjare och inleder matchen med att säga: 

Rebecka: Jag är jättedålig, men aja, girlpower. 

Lärare: Helt rätt! 

Axel som sitter bredvid och väntar på sin tur undrar: Boypower då? 

Lärare: Det låter inte lika bra. 

Rebecka: Ne, boypower är som en svettig handduk typ. 

Deras diskussion slutar där och de fortsätter spela. Här tas begreppet 'Girlpower' upp som positiv  

och 'Boypower' som negativ. Mycket av genusforskning har en grund i att kvinnan står underordnad 

mannen och mannens status ifrågasätts inte (Hirman 2010,  Elin-Nowak & Thomsson 2005). I 

exemplet så lyfts flickornas status genom att uppmuntra 'Girlpower'. Samtidigt som relevansen i 

begreppet 'Boypower' ifrågasätts. Till en början påvisar läraren att 'Boypower' inte skulle ha samma 

slagkraftiga klang som 'Girlpower', som Rebecka fångar upp och likställer 'Boypower' med ” en 

svettig handduk”. Vad Rebecka åsyftar är svårt att säga, men det gör sig tydligt att mannens status 

ifrågasätts i detta sammanhang i kontrast mot tidigare genusforskning. 

Under ett annat tillfälle vid bordshockeyspelet så utspelade sig en situation som har likheter med 

exemplet ovan. I detta exempel framträder också en ingrodd norm kring att kvinnor skulle vara 

mindre kapabla i spel/sport, likt exemplet ovan så uppmuntras här en flicka att kämpa emot 

pojkarna i spelet. Leo och Rakel står och spelar bordshockey. En lärare kommer in och frågar: 

Lärare: Vinner du Rakel? 

Leo: Nej det gör jag. 

Lärare: Men Rakel, helt oacceptabelt, vi bestämde ju med pappa att du inte fick förlora mot 

killar. 

Rakel: Meh, jag brukar vinna. 

Både läraren och Rakel har glada tonfall och det tycks vara ett äldre internskämt som kommer fram. 

Att Rakel var duktig på bordshockey verkade vara allmänt känt i de tre klasserna. Här lyfts hon 
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fram som ett exempel för att visa att flickor kan vara duktiga på ett grabbigt spel. Vad språket 

riskerar göra här är att hålla fast vid fördomar om att flickor skulle vara sämre på detta spel genom 

att ställa Rakel i en situation där hon inte får förlora mot just pojkar. Det verkar ligga en 

underförstådd konsensus att pojkar skulle vara bättre på bordshockey. 

4.3 Förhandla om normer 

Här kommer jag att presentera fyra exempel där genusnormer på olika sätt förhandlas. Även om alla 

fyra exempel har detta gemensamt så har de några väsentliga olikheter. 

Likt exemplet där Rakel är duktig på ett spel som anses vara dominerat av pojkar så är detta ett 

exempel där en flicka visar sig duktig inom en sport som anses vara för pojkar. På en fotbollsplan 

alldeles intill fritids så spelar en grupp elever fotboll. Av dessa var en flicka. När flickan slår en 

pass så påpekar en pojke ”Pernilla är ju bra!”, en annan pojke svarar då ”Ja, hon går ju på fotboll”. 

Under spelets gång så får Pernilla ofta komplimanger om att hon spelar bra. 

Pernilla ses här som ett undantag, hon går emot vad pojkarna förväntat sig. Vad som sägs om och 

till Pernilla är av uppmuntrande art, men här är det viktigt att kolla på det som inte sägs. Ingen 

annan spelare får komplimanger om sitt spel, deras förmåga bekräftas inte – tas den som en 

självklarhet?. Föreställningarna om att flickor skulle prestera sämre i fotboll förstärks än mer när 

två elever tillkommer. En flicka och en pojke. De väljer att börja om och göra nya lag som delas in 

slumpvis. När indelningen är klar så säger en pojke ”Vi måste dela om! En tjej måste vara i andra 

laget, båda kan inte vara i vårt!”. De andra spelarna instämmer och de gör om den slumpade 

indelningen. Denna gång hamnar de två flickorna i varsitt lag och alla tycks vara nöjda - det är i alla 

fall ingen som protesterar. Komplimangerna kring Pernillas spel upphör när de börjar spela igen. 

Pernillas status som fotbollsspelare skiftar genom situationens förlopp. Situationen är en 

förhandlingsprocess där Pernillas skicklighet först uppmärksammas för att sedan åsidosätts när 

gruppen ska dela in nya lag. Hon bryter mot normen genom att visa sig duktig i något hon inte 

förväntas vara duktig. Detta markeras i pojkarnas kommentarer. Samtidigt håller eleverna fast vid 

föreställningen att flickor som grupp skulle vara sämre på fotboll. Det yttrar sig när de delar in nya 

lag och antyder att ha de två flickorna i samma lag skulle resultera i ett obalanserat lag. 

En annan situation där en flicka går utanför genusnormerna sker i matsalen när alla elever är 

samlade för att äta mellanmål. Det är ganska högljutt och eleverna sitter och pratar i små grupper. 

Två pojkar vid ett av de mittersta borden börjar köra armbrytning och idén sprider sig över bordet 

och till några elever vid borden intill. Vid ett bord sitter Rebecka som vill köra mot sina 

bordsgrannar. Det är slutet av mellanmålet, då är det meningen att alla barn ska sitta lugnt och tyst 
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innan de går. De som skött sig bäst enligt lärarna får gå först. Rebecka och hennes två bordsgrannar 

fortsätter med armbrytning trots att det ska vara lugn och tyst. Vid det första bordet som får gå sitter 

alla flickor förutom Rebecka, hon anmärker då med en förundran: 

Rebecka: Alla tjejer får ju gå...!? 

Roland: Det är för att jag täcker dig. 

Roland säger det samtidigt som han försöker skymma henne. En liten stund går, sedan nämner 

läraren det bord som Rebecka sitter på och de får lämna matsalen. Rebecka säger då ”Äntligen får 

jag gå.”. 

Enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2005) så dessa beteenden stereotypiska; att flickorna är tysta 

och försiktiga samtidigt som pojkarna tar för sig och har lekar åt det fysiska hållet. Här är det dock 

en flicka som bryter mönstret och deltar i pojkarnas lek och kraftmätning. När Rebecka påpekar att 

alla tjejer får gå så visar hon att hon just då utesluts ur gruppen flickor. Hon deltar i en aktivitet som 

anses pojkaktig men verkar uppfatta sig som en av flickorna. 

Tidigare så har alla situationer som har med gränsövergångar av genusnormer att göra haft en flicka 

som representant. I detta exempel så är det istället en pojke. Vid ett bord sitter fyra elever och viker 

lådor av kartong. Pojken Bo har gjort en låda, men vill också rita något på den. Han diskuterar med 

flickan Mirjam om vad han ska rita. Samtidigt som de pratar så bläddrar han i en uppslagsbok med 

Star wars-karaktärer. Han slår upp en sida och säger: 

Bo: Men Han Solo är ju snygg. 

Två flickor nickar tyst samtidigt som de koncentrerar sig på sina lådor. 

Bo: Alltså det är jättesvårt att välja. 

En liten stund går. Sedan säger han. 

Bo: Det är det som är grejen, Anakin är så svår att rita, han har snyggt hår, han är snygg, men 

svår att rita. 

Han riktar sig sedan till Mirjam som han diskuterat med tidigare och frågar: 

Bo: Visst, visst är han snygg? 

Mirjam: Na... 

Bo: Jomen, hans hår, kolla. 

Han pekar på bilden och Mirjam kollar. Han tar sedan fram en annan bild på samma karaktär: 
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Bo: Titta! 

Mirjam ger en likgiltig min och ser inte intresserad ut, sedan nickar hon och fortsätter med sin 

låda. 

Detta är det enda exemplet som tar upp sexualitet i den mån att en elev visar tycke för en samkönad 

(fiktiv) person. Eleven bryter här mot samhällets heteronorm. I situationen så ifrågasätts inte detta. 

Varför går inte att svara på, de kan vara ointresserade, de kanske inte ser något konstigt i det, 

kanske inte vågar eller vill ifrågasätta. Det kan också vara så att Mirjam fick fram allt hon ville 

säga, det vill säga att hon inte ansåg att Anakin på bilden var snygg. 

Till sist vill jag ta upp ett exempel där förhandlingen av genusnormer sker i öppen diskussion. Runt 

ett bord sitter en grupp elever och gör lerfigurer. Samtidigt diskuterar vilka kanaler de följer på 

Youtube. De kommer in på diskussionen om vad för typer av kanaler som är för pojkar och vilka 

som är för flickor. 

Micke: Jag kollar på kanaler med tjejer. 

Rosa: Ja, alltså man får ju kolla på vad man vill. 

Solveig: Fast alltså, vissa är ju för tjejer och så. 

Micke: Men man får ju se på vad man vill. 

Flera instämmer med ett "Mmm!". 

Solveig: Fast vissa är ju till för tjejer. 

Micke: Alltså bara för att det är för tjejer så betyder det inte att killar kan kolla... bara för att en 

tjej har kort hår så betyder det inte att hon är kille. 

I diskussionen så lyfter de främst två olika saker. De lyfter att man oavsett kön får kolla på vad man 

vill som finns på Youtube. Majoriteten i gruppen instämmer med detta. Solveig är den röst som inte 

helt stämmer överens med detta, hon menar att det finns kanaler på Youtube som är riktade åt ett 

visst kön. Dock säger hon inte att man som användare av Youtube måste följa detta. Micke tar 

också upp ett exempel som för diskussionen utanför Youtube; att en persons frisyr inte avgör ens 

könstillhörighet. Likt studien av Barnombudsmannen (2016) påvisar barnen här stor medvetenhet 

kring genus, där de kan diskutera vad som förväntas av pojkar respektive flickor och samtidigt lyfta 

att bara för att något förväntas behöver det inte uppfyllas. 
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5 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur elever och lärare i skola och fritidshem konstruerar 

och upprätthåller genus med fokus på språk. Observationerna skedde under elevernas tid på 

fritidshemmet och även till viss del under deras skoltid.  

Studien påvisade många situationer där elever och pedagoger var med och konstruerade genus. Jag 

valde att dela in analysen i tre huvudteman, vilket var en av de svårare uppgifterna i denna studie då 

många av exempelsituationerna spann över flera temaområden. Det första temat handlade om 

situationer där det beskrevs på ett eller annat sätt hur de uppfattar att pojkar och flickor är eller bör 

vara. Det vill säga naturaliserade sanningar. I dessa exempel uppkom bland annat att elever 

uppfattar flickor som gladare än pojkar, att flickor skulle vara mer måna om sitt yttre, att pojkar 

tycker om 'äcklig' humor mer än flickor och till min förvåning fick jag uppleva en situation där en 

elev skrattade för att en pojke skulle uppskatta Pippi Långstrump. Situationerna visar tydligt att 

elever har uppfattningar om hur flickor samt pojkar bör vara. Som Einarsson och Hultman (2001) 

lyfter är barn medvetna om de förväntade kraven som ställs på dem beroende på deras kön. Den 

medvetenheten leder till att de handlar performativt. Butler (2006) menar att performativa 

handlingar bygger hur vi uppfattar könsbaserade egenskaper. Exempelvis uttryckte en flicka hur 

flickor är glada och killar är sura, egenskaper som för henne hade blivit naturaliserade. I exemplet 

som rör pojken som skrattar för att en klasskamrats bror skulle visa uppskattning för Pippi 

Långstrump framkommer det även tankar om att ju äldre pojken var desto mindre acceptabelt skulle 

det vara. De förväntade kraven på pojkar och flickor går alltså att problematisera även djupare om 

man lägger till parametern ålder. 

Under det andra temat så framlades situationer där eleverna på något sätt påvisade en vilja att 

distansera sig från det andra könet och/eller påvisa en sorts rivalitet. Här framkom exempel där 

elever väljer att ta fysiskt avstånd till det motsatta könet som både Forsberg (2002) och Thorne 

(1993) påvisat tidigare. Detta gestaltades i form av att sitta vid en viss del av ett bord, att inte vilja 

stå vid en viss sida när de spelar pingis eller helt lämna pingisspelet. Det framkom även intressanta 

dialoger som berörde hur flickor uppmuntrades i spel som i detta sammanhang tycktes ha fått en 

uppfattning som grabbiga spel. Det uppstod en dialog om 'Girlpower' och 'Boypower', där det 

tidigare tydligt hade mer slagkraft i denna situation. Under situationen så ifrågasätts även varför 

’Boypower’ inte uppmuntras. Sett till Hirdmans (2001) tvåkönsmodell där mannen ses som 

normbärare så kan avfärdandet av begreppet ’Boypower’ bero på att mannens status redan är 

normaliserad och inte behöver uppmuntras. Det sker en förhandling av normer här där pojken i 
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situationen vill lyfta ’Boypower’, även om mannen ses som normbärare på samhällsplan i 

tvåkönsmodellen så behöver individer känna det som självklart.  

Det sista temat bestod av situationer där det sker förhandlar kring genusnormer. Dessa situationer 

skilde sig betydligt mer från varandra än situationerna under de andra temana. Även här är det 

intressant att koppla till performativitet vilket handlar om att härma och upprepa beteenden och 

därigenom skapa våra normer. När dessa bryts så påbörjas en förhandling om våra normer och 

fortsätter dessa avvikande handlingar att upprepas så kan de på sikt omforma våra normer. 

Två av situationerna tar upp elever som är med på aktiviteter som blivit kopplade till det motsatta 

könet. Ett exempel visar hur en flicka ges komplimanger om sin skicklighet i fotboll men när nya 

lag ska göras så yttrar gruppen att de två deltagande flickorna inte kan vara i samma då det skulle 

göra ett sämre lag. I första skedet av situationen så sker en förhandling om flickans status som 

fotbollsspelare. I andra skedet när de nya lagen ska delas in så visar gruppen på en tydlig 

performativ handling då de upprepar den normaliserade tanken om att flickor som grupp skulle vara 

sämre fotbollsspelare; vilket går emot det positiva som pojkarna tidigare sagt om flickans skickliga 

spel. Ett annat exempel tar upp tillhörighet där en flicka sitter med en grupp pojkar i matsalen och 

sysslar med armbrytning. Här har en flicka brutit normer dels genom att fysiskt placera sig själv 

bland pojkar och att ägna sig åt fysisk kraftmätning genom armbrytning. När alla andra flickor får 

gå från matsalen för att de skött sig bra i matsalen uppmärksammar flickan att alla andra flickor får 

gå, men inte hon. Det uppstod en situation där en pojke bryter mot heteronormen genom att påvisa 

tycke för en samkönad persons utseende; att denne skulle vara ”snygg”. I situationen så söker han 

bekräftelse hos två flickor som väljer att inte svara honom. Den sista situationen som tar upp 

brytande av normer är en situation där en grupp elever öppet diskuterar om det är okej att titta på 

vilka youtube-kanaler en vill oavsett om den är riktad till flickor eller pojkar. Det är en tydlig, 

öppen diskussion där genusnormer förhandlas. En kraftig majoritet av grupper uttrycker att vilket 

kön youtube-kanalen riktar sig till inte har någon betydelse; de menar att en får kolla på vad det som 

passar en själv oavsett. Eleverna visar en medvetenhet om hur media riktar sig till olika målgrupper 

men uttrycker tydligt att deras kön inte bör vara ett hinder för vilken media en väljer att konsumera. 

Även om många situationer påvisar performativa handlingar som upprepar rådande genusnormer så 

visas det i flera situationer att ett förhandlande sker. Å ena sidan visas föreställningar upp om hur 

pojkar och flickor ska vara som stämmer överens med tidigare studier å andra sidan så uppstår 

situationer där förhandlingar kring genusnormer sker, både i bakgrunden och i direkt diskussion.  

Avslutningsvis vill jag lyfta min delaktighet i genuskonstruktionen. I två av de situationerna som är 

med i denna studie har jag uppmuntrat elever till att framlägga sina förutfattade tankar kring hur 
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män/pojkar och kvinnor/flickor förväntas vara. Detta skedde omedvetet, liksom Einarsson och 

Hultman (2001) lyfter att genuskonstruktion ofta är. Bristerna hos pedagoger som omnämns i SOU 

(2009:64) gör sig även relevanta i denna studie. Det fanns även situationer där pedagoger på 

fritidshemmet var delaktiva i genuskonstruktionen. Exempelvis genom att uppmuntra ’Girlpower’, 

avfärda ’Boypower’ och ha överenskommelse med en flicka om att hon inte får förlora i 

bordshockey mot pojkar. Här är pedagogerna tydliga medskapare av genus som uttalar att 

flickor/kvinnor behöver kämpa för att nå upp till pojkars/männs status, vilket stämmer överens med 

den tvåkönsmodell som Hirdman (2001) menar råder i vårt samhälle. Dessa exempel har gått helt 

emot Skolverkets (2016) uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Det är med andra ord 

väldigt viktigt att vara medveten om hur denna konstruktion påverkas av ens egen delaktighet i 

interaktionen, vilket Frånberg (2010) och Shuttsa et al. (2017) påvisat.  

5. 1 Vidare forskning 

I denna studie var syftet att undersöka hur elever och pedagoger i skola och fritidshem konstruerar 

och upprätthåller genus med ett fokus på språk. Studien har visat flera olika exempel på hur detta 

kan se ut. Då SOU (2009:64) visat att pedagoger saknar insikt i sitt arbete med jämställdhet och att 

det nämns i Frånbergs (2010) uppföljning som ett viktigt utvecklingsområde så anser jag att det är 

viktigt att forska vidare i pedagogers roll i genuskonstruktion. I och med de positiva resultat som 

Shuttsa et al. (2016) visat kring genusneutral pedagogik så tror jag att en ingångspunkt kan vara att 

jämföra hur pedagoger på vanliga skolor arbetar och hur pedagoger på  genusneutrala skolor 

arbetar. Exempelvis genom en intervjustudie där pedagogernas medvetenhet (eller avsaknad av) i 

genuskonstruktionen lyfts. En annan ingångspunkt kan vara att fokusera på eleverna i genusneutrala 

skolor i jämförelse i elever på vanliga skolor; ser genuskonstruktionen olika ut? I och med att 

Shuttsa et al. (2016) resultat berör förskolan så är det också viktigt att forska vidare i hur en 

genusneutral pedagogik påverkar i längden; håller de positiva resultaten sig kvar även när elever 

närmar sig slutet av grundskolan? Hur påverkar samhällets normer som de möter utanför skolan?   
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

 

Hej barn och vårdnadshavare! 

 

Jag heter Adam och utför mitt avslutande examensarbete på grundlärarprogrammet med inriktning 

fritidshem vid Linköpings universitet. Studieort Norrköping. 

I mitt examensarbete så kommer jag att studera hur vi språkligt uttrycker förväntningar på hur 

pojkar och flickor ska vara i vår vardag. För att undersöka detta så kommer jag att vara med i 

klassen/fritids vid olika tillfällen för att observera om sådana situationer uppstår och hur de i sådana 

fall ser ut. 

I uppsatsen följs uppställda forskningsetiska krav, vilket innebär att jag kommer att behandla alla 

uppgifter kring eleverna konfidentiellt. Konkret innebär det t.ex. att jag kommer byta ut alla elevers 

namn i uppsatsen och ingen specifik skola kommer att anges. 

Att vara med i studien är frivilligt för eleverna. Om du som vårdnadshavare har frågor som berör 

studien så går det bra att kontakta mig. Önskar du att ditt barn avstår från att delta så ska ni meddela 

mig. 

 

Namn: Adam Ek 

Telefonnummer: 07X-XXX XX XX 

e-postadress: XXXXXXXX@student.liu.se 

 

Du kan också kontakta min handledare på universitetet som är ansvarig för uppgiften 

Eva Bolander 

Universitetslektor, FD i pedagogiskt arbete 

Campus Norrköping, Linköpings universitet 

011-36 35 46 , eva.bolander@liu.se 
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