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Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka hur pojkar i årskurs tre, som är aktiva inom lagidrotten 

fotboll, talar om fotboll. Studiens syfte är också att analysera pojkarnas tal utifrån ett 

genusperspektiv samt utifrån teorier om maskulinitet. Studien ger läsaren en uppfattning 

om hur skolans fotbollsplan är bidragande för en viss syn på genus och 

maskulinitetsskapande.  

En kvalitativ intervjustudie används för att få fram ett resultat. Resultatet har 

sedan analyserats utifrån en diskursanalys. Intervjuerna utförs på en skola i Uppsala 

kommun med sex stycken pojkar som alla har ett särskilt intresse för fotboll.  

Resultatet visar att pojkarna tar fotboll på stort allvar och att sporten betyder 

mycket för dem. Fotbollsspelandet får även stort utrymme på skolgården. Gällande 

genus ser pojkarna fotboll som en pojksport där det krävs en viss attityd och samtliga 

pojkar har stora ambitioner för att utvecklas. Resultatet visar även att pojkarna tenderar 

att bli begränsade i rollen som pojkar då fotbollen sätter regelverk för hur känslor och 

bråk hanteras samt hur makt fördelas.  

Vidare visar resultatet att fotbollsplanen blivit en plats där det indirekt blivit 

accepterat för pojkar att bråka och använda ett nedsättande språkbruk. Detta tenderar att 

bidra till snäva maskulinitetsnormer där pojkarna är begränsade i sitt identitetsskapande. 
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1. Inledning  
Varför jag valt detta ämne till min uppsats har många orsaker. Jag har ett stort intresse 

för hur samhället formar människor och våra beteenden. Jag har själv funnit förståelse 

för min egen uppväxt och människor omkring mig med hjälp utav feminism och 

genusvetenskap. Även om Sverige är ett av världens mest jämställda länder råder det 

fortfarande ekonomiska, politiska och sociala skillnader mellan könen. I mitt möte med 

barn på skolor har jag många gånger upplevt en struktur som inte är jämställd. Jag kan 

se hur pojkar, som knappt kan skriva eller läsa, redan börjat manifestera sina privilegier 

som pojkar vilket syns i att de generellt sett tar mest plats. Denna maktordning visar sig 

inte enbart mellan pojkar och flickor. Jag kan också se hur lärare allt oftare riktar 

uppmärksamhet mot pojkar än mot flickor.  

Av erfarenhet från mina praktiktillfällen på Grundlärarprogrammet, har jag 

upplevt fotbollsplanen som en plats dominerad av pojkar. Fotbollsplanen är en central 

del av skolgården och utifrån min erfarenhet, en uppmärksamhetskrävande plats. Det 

diskuteras mycket om vilka insatser och regler som ska förbättra stämningen på 

fotbollsplanen samt hur flickor ska motiveras till att vara med och spela fotboll. Inte så 

ofta hör jag lärare problematisera vad som egentligen sker inom pojkgruppen på 

fotbollsplanen. Skolan har i uppgift att verka för jämställdhet vilket innebär att skolan 

ska arbeta aktivt för att pojkar och flickor ska ha samma rättigheter och möjligheter. 

Skolan har därmed ett ansvar att motverka traditionella könsmönster och öppna upp för 

utrymme så eleverna kan testa och utveckla sina förmågor och sina intressen oberoende 

könstillhörighet. Detta är i sin tur viktigt för att varje elev ska ha möjlighet att finna sin 

unika egenart (Skolverket, 2011, s.7-8).  

Min uppfattning är att skolan brister i jämställdhetsarbetet, då jag upplevt att det 

råder strikta normer för hur pojkarna på fotbollsplanen ska bete sig. Med detta 

resonemang som grund ser jag det högst relevant att undersöka pojkar och deras tal om 

fotboll och därmed arbeta för ett mer tillåtande klimat där manliga normer breddas. 

Slutligen vill jag avsluta detta kapitel med ett citat från författaren Chimamanda 

Ngozi Adichie ”Masculinity is a hard, small cage and we put boys inside this cage”. 
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2. Bakgrund 
I en artikel från Uppsala Nya Tidning debatterar genusforskaren Anneli Häyrén 

Weinestål och Aage Radmann, forskare i fotbollsvåld och huliganism, för att det finns 

en koppling mellan våld och maskulinitet (Kihlberg, 2014). Under år 2013 var 94 % av 

dem som dömdes för våldsbrott män. Häyrén Weinestål menar att detta till viss del kan 

bero på “manliga könsnormer”. Vidare menar hon att det finns ett samband mellan den 

våldspräglade maskuliniteten och hur vi uppfostrar våra barn. Pojkar lär sig att inte 

känna rädsla eller smärta utan ska istället visa sig starka och tuffa. Grupptrycket på 

fotbollsplanen uppmuntrar ofta denna attityd vilket även spär på våldskulturen inom 

fotbollen, menar Häyrén Weinestål. Många duktiga idrottsmän är genom tufft och 

aggressivt spel också våldsutövare vilket sänder skeva signaler till unga pojkar. 

Radmann tillägger att idrott bekräftar unga killar och är viktig för dem i deras 

identitetsskapande i att formas till män. Denna identitet innebär ofta att man ska visa sig 

stark och aldrig svag påstår Radmann.  

Fotbollsarenan är en plats där gemenskap, kärlek och känslor är tillåtet. Det är 

dock ofta de negativa känsloyttringarna och våldet som får mest uppmärksamhet. 

Vidare säger Radmann att det finns både fysiskt och symboliskt våld i fotbollsvärlden 

och att det symboliska i form av hat och glåpord riktat mot motståndaren är vanligast. 

Både Radmann och Häyrén Weinestål anser att den mansdominerade fotbollsvärlden 

måste arbeta för jämställdhet så att pojkar inte fostras till att bli våldsutövande eller 

koppla samman våld med att vara en man (Kihlberg, 2014).    

Då fotbollsplanen i skolan är en populär plats där många pojkar är aktiva kan det 

tänkas att ovan nämnda normer också präglar klimatet på fotbollsplanen. I och med 

skolans ansvar för jämställdhet och motverkande av stereotypa könsroller så blir detta 

även mitt ansvar som blivande lärare. Fotbollsplanen är en del av den pedagogiska 

verksamheten och därmed har skolan skyldigheter att få alla barn att känna sig trygga 

där. Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas till sin unika person.  

Med bakgrund av detta undrar jag om fotbollsplanen är en plats som står för 

trygghet? Eller är fotbollsplanen en plats där stereotypa maskulinitetsnormer 

reproduceras och begränsar unga pojkar i sitt identitetsskapande så som Radmann och 

Häyrén Weinestål menar? Och vad händer när unga fotbollsintresserade pojkar tillåts 

spela fritt utan att spelet är kontrollerat av en domare?      
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3. Tidigare forskning 
I den här delen kommer jag att presentera tidigare forskning som rör mitt valda 

arbetsområde gällande fotboll, maskulinitetsskapande och genus.  

Jesper Fundberg som är universitetslektor vid Malmö Högskola har ett specifikt 

intresse för forskning kring genus och maskuliniteter. En av hans avhandlingar, Kom 

igen, gubbar, handlar om just pojkfotboll och maskuliniteter samt relationen 

däremellan. Fundberg menar att studier som ägnar sig åt barn och ungdomsidrott är ett 

bristande fält. Han anser att detta är märkligt då idrott är en stor del av ungdomars fritid 

och att det därför är viktigt att den både granskas och problematiseras. Med detta som 

utgångspunkt valde Fundberg att problematisera och analysera relationen mellan 

pojkfotboll och maskulinitetsskapande. Studien bygger på ett fältarbete med ett 

pojkfotbollslag under fyra säsonger där både träningar, matcher, turneringar samt 

omklädningsrummet har observerats. I sin avhandling ställer Fundberg frågor kring 

manlig fostran, vad som ingår inom ramen för manlig fostran samt konsekvenserna av 

denna fostran. Han definierar manlig fostran som mötet mellan pojkar och vuxna män 

och den gemenskap som då bildas (Fundberg, 2003, s.173). 

I sin studie kommer Fundberg fram till att det historiska perspektivet är viktigt då 

det visar hur fotboll är en sport skapat av män för män. Män har varit ledare för 

verksamheten och de har även varit de som deltagit i sporten. Kvinnor har varit 

exkluderade från sporten fram tills damfotbollen fick genombrott under 1960 och 1970-

talen. Historiskt sett har fotbollen varit väldigt könssegregerad och det har såklart 

betydelse för hur vi ser på fotboll idag (Fundberg, 2003, s. 47-48). Ett annat 

konstaterande som Fundberg gör med hänsyn till sitt resultat är att pojkfotbollen tar stor 

plats sett utifrån ett familjeperspektiv. Pojkarnas fotbollsspelande hamnade ofta i 

centrum för familjens fritid och pojkarna fick därmed ett givet företräde inom familjen 

(2003, s.192). Över tid har också pojkfotbollen fått en generell ökad status och visats 

sig vara betydelsefull i relationen mellan fäder och söner (2003, s.191). 

När det kommer till hur pojkarna ska agera som fotbollsspelare och 

lagmedlemmar är kontroll en viktig nyckelterm. Fundberg menar att kontroll värdesätts 

inom tre praktiker: rummet, kroppen och subjektet. När pojkarna framträder som subjekt 

görs detta genom att de definierar vem de inte är och jämför sig med icke önskvärd 

praktik. Det innefattar mycket kontroll i att ta avstånd från det negativa vilket ofta är det 

som anses vara feminint (2003, s.193). Att ”spela som en kärring” var exempelvis ett 

frekvent använt uttryck. Fundberg menar att det fanns en tydlig genusordning inom 

laget, där en viss typ av maskulinitet överordnades femininitet, oavsett om det handlade 

om feminina kvinnor eller män. 

Pojkfotbollen innebär en avskild gemenskap där pojkarna umgås både fysiskt, 

psykiskt och socialt nära. Men även denna gemenskap är kontrollerad enligt Fundberg. 

Gemenskapen är präglad av en heteronormativitet där allt för intim samvaro 

kontrollerades och påpekades. I denna gemenskap yttrades även ett sammanhang där 

vuxna män kunde påverka och fostra unga pojkar. Till skillnad från andra sociala 

gemenskaper fanns här ett mönster av en viss jargong. Fundberg hävdar att mycket av 

det verbala och kroppsliga språket utmärktes av teman där manligt-kvinnligt, 
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heterosexualitet-homosexualitet och svenskar kontra invandrares ställdes mot varandra. 

Fundberg menar vidare att detta är ett klassiskt mönster vid enkönade, manliga 

gemenskaper (2003, s.194). Han beskriver det vidare som att laget utvecklade en slags 

hyllning och medskyldighet för hegemonisk maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet är 

något Fundberg definierar som den övre typen av maskulinitet som legitimerar 

patriarkatet, alltså kvinnors och andra minoritetsgruppers underordning (2003, s.25). 

Hans resultat visar på att hegemonisk maskulinitet reproduceras inom pojkfotbollen. 

Vidare menar han att denna reproduktion ses som förlegad då den inte stämmer överens 

med det övriga samhällets strävan efter ökad jämställdhet och breddade 

maskulinitetsnormer (2003, s.197). 

Tidigare forskning om skolgården och rastaktiviteten har också varit betydande 

för min uppsats. Thornes studie Gender play: girls and boys in school från 1993 

fokuserar på barns lek och deras tendenser av genushierarkier i tidig ålder. Thorne 

beskriver skolgården som en plats där lärare har relativt lite makt och kontroll (1993, 

s.49). Poängen med rasten är att barnen ska vara fria i sina val av aktiviteter och 

lekkamrater. Thorne menar att det finns en tydlig könsuppdelning på skolgården och att 

även aktiviteterna, platserna och utrustningen är genusifierad. Exempelvis är de större 

områdena av skolgården, de områden som är ämnade för lagsport, kontrollerade av 

pojkar (1993, s.44-45). Thorne menar att flickorna istället väljer att umgås i homogena 

grupper, där de ofta vandrar omkring på skolgården och samtalar (1993, s.32). Även 

Evaldsson (2004, s.337) håller med om att skolgården är könsuppdelad och hävdar att 

flickor värdesätter samtalet tillsammans med andra flickor istället för att delta i 

sportsliga aktiviteter. 

Koivula som har skrivit en avhandling om genus i sportens värld är också 

betydelsefull för min studie. Hon menar precis som Fundberg att gemenskapen inom 

manlig sport styrs av en viss kontroll. Hon identifierar manlig sport som manlig av 

många olika skäl. De främsta skälen är ofta tydlig tävling, kroppskontakt och att det 

råder en viss attityd. Koivula menar att de sporter som kategoriseras manliga, kräver en 

viss attityd. Män som utövar dessa sporter förväntas vara aggressiva, disciplinerade, 

motiverade, tävlingsinriktade samt vara fysiskt starka (Koivula, 1999, s.26, s.28). 

Vidare talar hon om kontroll då det råder en strikt heteronormativitet inom manliga 

sporter. Sport anses vara manlig om den skapar en känsla av samhörighet bland de män 

som utövar den. Precis som Fundberg menar Koivula att den manliga gemenskapen 

händer då den är distinkt avskild från det kvinnliga könet. Män skapar en egen, manlig 

grupptillhörighet och de socialiseras in i en manlig identitet genom den sport de utövar 

(1999, s.27). Koivula talar även om omklädningsrummen som en indikation för 

heteronormativitet. Här är män och kvinnor strikt åtskilda vilket kan tyda på att 

maskulina sporter utgår från att alla män är heterosexuella. Stämningen i 

omklädningsrummet kontrolleras och hanteras ofta genom aggressivitet, homofobi och 

sexistisk humor menar Koivula. Manlig heterosexualitet blir därmed överordnad både 

kvinnor och allt som anses vara feminint men den står även över homosexualitet (1999, 

s.28). Både aspekten om hur män förväntas vara inom sport samt heteronormen är 

relevanta för min studie då analysen kan se om pojkarnas tal indikerar något av detta. 

Ekenstam har skrivit ett kapitel om mäns känslohantering och menar att det råder ett 
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visst klimat hos män i grupp och att detta klimat styrs av kontroll. Han menar att män i 

regel är mer rädda för att släppa kontrollen än kvinnor (1999, s.159). Kontrollen 

påverkar deras känsloliv och förmåga att släppa fram känslor. Många män har svårt att 

känna empati, har svårt att tala om känslor öppet, är rädda för att misslyckas och de 

tenderar att vara mer aggressiva. Två andra attribut som Ekenstam nämner är 

svårigheter med nära relationer samt ett starkt driv att satsa på karriär. Alla attribut har 

troligtvis en koppling till mäns behov av självkontroll menar Ekenstam (1999, s. 159). 

I min studie kommer jag använda Ekenstams teorier om mäns känslohantering för 

att se om det finns ett samband till pojkarna. Känslohantering är något jag kommer ta 

hänsyn till då jag analyserar pojkarnas tal om fotboll.    
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Min studie syftar till att studera pojkars tal om fotbollsplanen i skolan för att sedan 

analysera detta utifrån teorier om maskulinitet och normer kring maskulinitet. Ett 

genusperspektiv kommer appliceras som en delaspekt av maskulinitetskapandet. Det är 

därför högst relevant att reda ut hur begreppen genus och maskulinitet definieras. 

Perspektiven är användbara genom hela min studie men är främst väsentliga för att 

skapa förståelse för den insamlade empirin. 

  

4.1 Vad är genus? 

Samhället är strukturerat utifrån en binär könsuppdelning. Detta innebär att vi 

automatiskt kategoriserar människor som man eller kvinna, flicka eller pojke. Connell 

talar om vad som ses som stereotypt manligt och kvinnligt och hur detta medför givna 

könsroller samt privilegier för det manliga könet (2003, s.12-13). Globalt sett är 

kvinnan fortfarande ekonomiskt, socialt och politiskt underordnad, även om det är mer 

jämställt i vissa länder och kulturer än andra. Dessa reproducerande mönster bildar det 

moderna samhällets genusordning. Connell fortsätter sitt resonemang och hävdar att 

könsroller skapas tidigt. Pojkar uppmuntras inte till att vara attraktiva i samma 

utsträckning som flickor utan de ska istället vara aktiva och de uppmuntras ofta i skolan 

och i medier att ägna sig år tävlingssporter (2003, s.12-13). Grupptrycket inom 

tävlingssporterna uppmanar unga pojkar att vara hårda, dominerande och tuffa, oavsett 

om de vill eller inte (Connell, 2003, s. 12-13). 

Enligt Connell är skapandet av manligt och kvinnligt ett ständigt pågående arbete, 

en process där femininitet och maskulinitet utvecklas och lär oss att bli antingen kvinna 

eller man. Kvinnliga och manliga attribut är alltså ingenting biologiskt eller medfött 

utan något som människan konstruerar själv. Connell menar att ingen pojke föds 

maskulin - maskulinitet är något de utvecklar och lär sig. Vi blir påverkade av sociala 

samhällsnormer men det är människan själv som intar och förhåller sig till en given 

plats i genusordningen menar Connell (2003, s.15). Oftast placerar sig människan 

frivilligt i ordningen och uppskattar dessutom genuspolariseringen. Problem kan uppstå 

eftersom människan blir värderad efter sina val då manlighet och femininitet väger 

olika. Dessutom försvårar stereotypa genusroller för människor som avviker från 

normen, exempelvis de som identifierar sig som person inom HBTQ-spektret. Hirdman 

som är genusforskare styrker detta då hon hävdar att genussystemet har blivit basen för 

de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna och därför därmed ger de oss olika 

sociala förutsättningar som kvinna eller man (1988, s. 51). Män gynnas oftast av den 

ojämlika genusordningen men Connell menar också att många män förlorar på den. 

Män och pojkar som avviker från manliga normer kan råka ut för diskriminering i form 

av fysisk och psykisk misshandel (Connell, 2003, s. 16-17). Hirdman gör ett intressant 

konstaterande då hon menar att genussystemet upprätthålls så länge som det finns en 

tydlig särhållning av kön eftersom den manliga normen då legitimeras (1988, s.52).  

Precis som detta kapitel nämnt ovan, skapas könsroller redan i tidig ålder. Connell 

styrker detta genom att hänvisa till Thornes studie Gender play: girls and boys in 

school från 1993. I studien konstateras det att barn tidigt visar tendenser av 
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genushierarkier och mönster av genus. Studien menar att detta syns i barns lek då 

exempelvis pojkar är den grupp som kontrollerar större delar av skolgården och därmed 

visar störst innehav av makt (Connell, 2003, s.26). Vidare påpekar studien att barn inte 

känner till innebörden av dessa beteenden utan efterliknar och experimenterar med det 

de ser i vuxenvärlden. Genusskapandet är viktigt för barns identitetsskapande då barn 

lär sig hur man uppför sig men barn tenderar också att överskrida genusgränserna och 

detta sökande är viktigt för deras (Connell, 2003, s.27). 

  

4.2 Vad är manlighet? 

När det kommer till definitionen av manlighet och maskulinitetsteorier har jag återigen 

valt att utgå från Connell. Många av de berörda forskarna i min studie har refererat och 

frekvent använts sig av boken Masculinities. Där av är dessa teorier en stark 

utgångspunkt även i mitt arbete. Jag har dock använt mig av fler perspektiv än enbart 

Connells. Detta har gjorts då det styrker min studie eftersom det tillför bredare 

perspektiv och fler synsätt. Vidare har avsnittet om genus presenterats före maskulinitet 

då det är viktigt att först förstå genus för att kunna förstå maskulinitet. Connell menar 

att maskulinitet är en framställning inom den sociala praktik som genus organiserar 

(2008, s.96). 

Maskulinitet och femininitet ingår i en praktik som måste ses dynamiskt eftersom 

genus är en komplex struktur. Maskulinitet är alltså inte ett isolerat ämne utan en aspekt 

av en större struktur med underliggande maskulinitetstyper där relationerna sinsemellan 

inte följer någon bestämd sanning (Connell, 2008, s.95, 97). Connell menar att man kan 

se relationer inom genusstrukturen och beskriva dem utifrån makt, produktion och 

emotionell bindning (2008, s.97). Relationer byggda på makt innefattar den allmänna 

underordningen av kvinnor och den manliga dominansen. Detta är något som fått 

namnet patriarkat vilket innebär en inrotad struktur med män i ledning med störst 

innehav makt (Connell, 2008, s.97). Produktion pekar på den ojämna 

arbetsfördelningen och dess ekonomiska konsekvenser. Detta leder till ojämlika 

lönenivåer mellan könen och skapar en socialt konstruerad bild av mannen som 

framgångsrik familjeförsörjare (Connell, 2008, s.98). Slutligen innebär emotionell 

bindning, heterosexualitetens normativitet och hur homosexualitet står i underordning 

till den. Det finns en koppling mellan heterosexualitet och mäns dominanta ställning då 

det råder en heteronorm hos dessa män (Connell, 2008, s.98).  

I och med ett växande intersektionellt perspektiv där man exempelvis urskiljer 

klass, kön och etnicitet, har även maskuliniteter börjat ses som multipla (Connell, 2008, 

s.100-101). Nordberg instämmer och tillägger att det inte finns någon grundläggande, 

bestämd manlighet. Vad som ses som manligt förändras beroende på vilken tidsepok, 

generation och samhällsgrupp man tillhör samt vilken kulturell tillhörighet man har. 

Manlighet är alltså en ständigt pågående process som konstrueras och omkonstrueras 

över tid (Nordberg, 1999, s.276). Maskulinitet är alltså dynamiskt och som sagts 

tidigare, kan olika maskuliniteter och dess relationer sinsemellan analyseras. Connell 

nämner hegemonisk maskulinitet som den övre typen av maskulinitet och som 

legitimerar patriarkatet. Vidare innefattar hegemonisk maskulinitet ett ideal som många 
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män strävar efter. De högsta nivåerna inom näringslivet, militären och staten erbjuder 

en övertygande kollektiv bild av maskulinitet. Connell menar att den hegemoniska 

maskuliniteten inte ifrågasätts speciellt mycket och beskriver den därför som är 

normativ (2008, s.100-101). 

Nilsson ser också hegemonisk maskulinitet som ett manligt ideal som syns 

återkommande i olika medier och som ger samhället ett ensidigt intryck av manlighet. 

Han menar att den är den dominerande maskulinitetsformen som ger heterosexuella 

män ett överläge gentemot homosexuella män, kvinnor och andra minoritetsgrupper 

(1999, s.16-17). Att ingå inom det hegemoniska maskulinitetsidealet innebär privilegier 

vilket Nilsson menar är anledningen till att den upprätthålls av den manliga 

befolkningen (1999, s.17). Nilsson poängterar dock negativa konsekvenser då 

maskulinitetsformen underordnar och marginaliserar alternativa sätt att vara en man på 

(1999, s.276). Ramen för att vara pojke eller man inom hegemonisk maskulinitet kan 

därför ses som begränsad, vilket är en intressant aspekt i min kommande analys. 

Hellman tillägger att hegemonisk maskulinitet är ett strikt ideal bland män men att 

den sällan är den vanligaste maskuliniteten då ingen man till fullo kan leva upp till dess 

krav. Precis som Hirdman (1988, s.52) menar Hellman att det största problemet är 

särhållning av kön. Maskulinitetsformer förenas i att de konstrueras åtskilt mellan 

maskulinitet och femininitet. Detta innebär att den hegemoniska maskuliniteten 

upprätthålls som en negation av kvinnligheten, medan de män och maskulinitetsformer 

som tillskrivs feminina drag marginaliseras (Hellman, 2005, s. 147-148). I min analys 

kan jag se om pojkarnas tal om genus indikerar detta. 

Vidare problematiserar Connell mäns genusrelationer och nämner tre olika 

grupper; underordnade, delaktighet och marginalisering. Underordnade involverar 

homosexuella mäns underordning heterosexuella män. Detta är något som uttrycks i 

vårt samhälle i form av skällsord, homofobi, diskriminering och uteslutning vilket är 

något som är historiskt känt men förekommer än idag (2008, s. 102). Delaktighet syftar 

till det Hellman (2005, s.147-148) nämnde ovan i texten. Få män lever upp till eller 

praktiserar den hegemoniska, normativa standarden men de är ändå delaktiga då 

majoriteten av dessa män ändå drar fördelar av kvinnors underordnade ställning. 

Connell menar att dessa män kan identifieras eftersom de ifrågasätter feminism då de 

anser sig själva agera jämställt (2008, s. 104). 

Slutligen förklaras marginalisering som samspelet mellan genus och andra 

strukturer som exempelvis klass vilket skapar ytterligare olika maskuliniteter. Den 

hegemoniska maskuliniteten styrs av en vit genuskonstruktion där män med olika 

klassbakgrund inte har samma status. Marginalisering beskriver alltså relationerna 

mellan maskuliniteter i dominanta och underordnade grupper (Connell, 2008, s.104-

105).   

 

 

 

 



 

 

9 

5. Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att undersöka hur pojkar i årskurs tre, som är aktiva inom lagidrotten 

fotboll, talar om fotboll. Vidare tolkas deras språkanvändning utifrån ett 

genusperspektiv samt utifrån teorier om maskulinitetsskapande. Empirin fokuserar 

främst på att undersöka hur pojkarna konstruerar sin maskulinitet när de spelar fotboll. 

Syftet har genererat följande forskningsfrågor.  

 

- Vad utmärker pojkarnas tal om fotboll ur ett genusperspektiv? 

 

- Hur reflekterar pojkarna kring fotboll och hur kan detta ge uttryck för normer 

om inkludering samt maktrelationer?  

 

- Hur kan pojkarnas tal om fotboll visa på maskulinitetsskapande?  
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6. Metod  
I detta avsnitt kommer mina metodologiska val gällande uppsatsen att redovisas, 

motiveras och diskuteras. Först och främst presenteras den forskningsmetod som 

använts vid empiriinsamlingen, följt av en diskussion av forskningsetiska principer samt 

hur jag tagit hänsyn till validitet och reliabilitet. Därefter följer en beskrivning av vilket 

urval som har gjorts, genomförandet av empiriinsamlingen samt en avslutande 

metoddiskussion där fördelar och nackdelar med metoden diskuteras. 

 

6.1 Kvalitativ intervju                                                                                              

I denna studie har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för att ta del av 

pojkarnas tal om fotbollsplanen. Respondenternas svar kommer att analyseras genom de 

teoretiska perspektiv som jag har valt och som presenterats tidigare i uppsatsen. Trost 

förklarar att en kvalitativ intervju består av relativt få respondenter tillskillnad från en 

kvantitativ intervju som innehåller fler respondenter. Vidare menar han att denna 

datainsamlingsmetod passar den som är intresserad av att försöka förstå människors sätt 

att resonera eller reagera (2010, s. 32). 

Trost talar om standardisering och strukturering. Standardisering granskar på 

vilket sätt frågorna ställs i intervjun, om de ställs likadant och om situationen är 

densamma för de intervjuade (2010, s.39). Strukturering innebär att intervjuguiden är 

strukturerad med ett fåtal frågeområden. Strukturerade frågor gör att den tillfrågade inte 

svävar iväg i sitt svar utan att intervjuaren får svar på det som efterfrågas (2010, s.40). 

Strukturering är något jag har haft i åtanke då jag har skapat min intervjuguide (se 

bilaga 1) utifrån tre olika huvudteman. Att utgå från genomtänkta teman då man ställer 

frågor är något som Bryman menar förbättrar förutsättningarna för standardisering, att 

alltså ställa samma frågor till samtliga informanter (2011, s.204-206). Min önskan är att 

skapa en intervju som består av fasta frågor där varje respondent får samma chans till en 

likvärdig uppfattning av frågorna. Dock vill jag inte låsa fast mig i frågorna utan jag vill 

kunna följa upp med följdfrågor om något intressant svar skulle uppstå. Min valda 

intervjuform blir därför en halvstrukturerad intervju. Trost beskriver denna typ av 

intervju där frågorna är fasta men att svarsalternativen lämnas öppna för respondenten. I 

den halvstrukturerade intervjun är det tillåtet att ställa spontana följdfrågor till 

respondenterna (2010, s.42). 

I övrigt utmärker sig en kvalitativ intervju då frågorna som ställs är raka och enkla 

och där svaren ofta blir innehållsrika och komplexa (Trost, 2010, s.95). Den som 

intervjuar i en kvalitativ forskningsintervju bör försöka sätta sig in i de intervjuades 

synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2014, s.124). Med detta i åtanke har jag försökt att 

undgå vinklade frågor och istället valt öppna frågor eftersom informanterna då får 

möjlighet att svara hur de vill. I framställningen av min intervjuguide har jag skapat 

frågor som ger en bred uppfattning om respondenternas syn på det valda ämnet vilket är 

något Kvale & Brinkmann anser att intervjuaren bör eftersträva (2014, s.172-173). 

Frågor där varför används har även undvikits då det kan det kan uppfattas som 

anklagande eller ifrågasättande av ett beteende eller åsikt (Trost, 2010, s.103). Frågorna 

i intervjuguiden är noggrant utarbetade för att ge svar på syfte och frågeställningar. 
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Vidare har samtliga intervjuer spelats in vilket är en stor fördel när resultatet ska 

sorteras och analyseras. Vid analys av empirin finns det behov att lyssna på materialet 

flera gånger för att kunna kategorisera och det är viktigt för analysens trovärdighet 

(Bell, 2016, s.196-198). Det är också betydande för intervjusituationen då intervjuaren 

blir mer närvarande i samtalet och kan koncentrera sig på intervjun istället för att 

anteckna (Trost, 2010, s.76). Detta har även gjorts för att transkribering skulle vara 

möjlig. 

Trost menar vidare att det inte är någon större skillnad på kvalitativa intervjuer 

med barn än med vuxna, bara att dem tenderar att bli kortare (2010, s.59). Detta har jag 

tagit hänsyn till då jag framställt många frågor ifall barnen inte har så mycket att säga. 

Det är också viktigt att vara anpassningsbar som intervjuare vid en kvalitativ intervju. 

Om barnet har mycket att säga så är det viktigt att inte avbryta utan låta barnet fortsätta 

till punkt (Trost, 2010, s.59). Till skillnad från kvantitativa metoder där färdig data 

används behöver man vid en kvalitativ metod vara mer kreativ när man analyserar sitt 

material (Trost, 2010, s.147). Vidare har jag transkriberat samtliga intervjuer och 

tematiserat svaren för att kunna urskilja mönster, exempelvis återkommande åsikter.  

 

6.2 Etiska principer                                                                  

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra krav som är viktiga att följa vid kvalitativa 

intervjuer. Dessa huvudkrav fungerar som skydd för den intervjuade individen (2012, 

s.6). Kraven har genomsyrat de genomförda intervjuerna. 

Informationskravet vilket är det första kravet, innebär att forskaren har vissa 

skyldigheter gentemot personerna som berörs i studien. Forskaren bör förmedla 

information som rör studien, vilka villkor som förekommer, vilken uppgift den 

intervjuade har och att deltagandet är helt frivilligt samt att intervjun kan avslutas om 

den intervjuade önskar (2012, s.7). Detta krav uppfylldes då medgivandeblanketter (se 

bilaga 2) med information skickades ut till respondenterna och deras vårdnadshavare. 

Pojkarna i min studie tillfrågades i ett tidigt skede om de ville ställa. Eftersom de alla är 

minderåriga krävdes ett godkännande från deras vårdnadshavare. På 

medgivandeblanketten framgick också att det insamlade materialet enbart är avsett för 

forskning. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste få samtycke från deltagarna i 

undersökningen. Det står alltså för att respondenten har rätten själv att bestämma över 

sitt deltagande (2012, s.9). I min studie fick jag underskrift av alla de berördas 

vårdnadshavare. 

Det tredje kravet kallas för konfidentialitetskravet vilket betyder att materialet 

som samlats in måste behandlas konfidentiellt. Detta innebär att forskaren ska ansvara 

för materialet så att inga obehöriga kan ta del av det. Dessutom ska inte respondenterna 

som intervjuats kunna identifieras (2012, s.12-13). Jag har valt att endast nämna i vilken 

kommun studien är gjord, ålder samt kön på respondenterna. Respondenterna har fått 

fiktiva namn till hänsyn för deras anonymitet. De fiktiva namnen är anonymiserade i 

motsvarighet till elevernas etnicitet för att materialet ska bli så verklighetstroget som 

möjligt. Att använda namn bidrar till att skapa en struktur där resultatet framgår tydligt. 
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Konfidentialitetskravet skyddar alltså den intervjuade så att inga känsliga uppgifter om 

eleven kan komma ut till obehöriga (2012, s. 12-13). 

Det sista kravet som ingår då man utför en kvalitativ intervju är nyttjandekravet 

vilket innebär att den insamlade empirin endast får användas i den aktuella 

forskningsstudien (2012, s.14). Jag har behandlat materialet noggrant och inte låtit det 

användas i något annat syfte vilket jag också meddelade vårdnadshavare om i 

medgivandeblanketten (se bilaga 2).  

  

6.3 Validitet & reliabilitet 

Både validitet och reliabilitet är två begrepp som är mycket viktiga att ta hänsyn till vid 

forskningsintervjuer. Trost menar att reliabilitet innebär tillförlitlighet och att 

mätningen som gjorts alltså är pålitlig (2010, s.131). Bryman tillägger också att en hög 

reliabilitet innebär att undersökningen kan upprepas och få ungefär samma resultat 

(2011, s.49). Detta kräver dock att intervjuaren ställer frågor på samma sätt och att 

situationen är likadan för alla respondenter. Hög reliabilitet kan vara svår att uppnå vid 

en kvalitativ intervjustudie då olika respondenter tolkar information på olika sätt. Om 

flera personer undersöker samma material kräver det att man argumenterar för sin teori 

på ett övertygande sätt (Esaiasson, 2002, s.342). Eftersom det endast finns en författare 

i denna studie har samtliga intervjuerna tolkats på samma sätt. Vidare innebär validitet 

giltighet, styrka och hållbarhet på det som ska undersökas samt metodens relevans och 

resonemang (Bryman, 2011, s.50). Validitet betyder att det är väsentligt att mäta det 

som är specifikt för studiens syfte. Alltså att man mäter det man påstår att man mäter 

(Esaiasson, 2002, s.59). Då min intervjuguide är skapad utefter mitt syfte, bör resultatet 

som kommit fram från mitt insamlade empiri, belysa forskningsfrågorna. Alltså mäter 

jag det jag syftar till att mäta vilket ger validitet. Dock har frågorna uppfattats olika av 

intervjupersonerna vilket är bra att vara medveten om. 

 

6.4 Urval 

Nedan presenteras och motiveras det urval som gjorts gällande den skola och elevgrupp 

som har deltagit i studien. 
 

6.4.1 Skolan 

Jag valde att göra min studie på en skola i Uppsala kommun. Främst gjordes detta val 

av bekvämlighetsskäl då skolan är bekant sedan tidigare och jag har god kontakt med 

läraren i den utvalda klassen. Min studie utfördes alltså på en skola, i en specifik klass. 

Hade det funnits mer tid, hade en jämförelse med en annan klass eller att göra studien i 

en större skala varit intressant. Eftersom en kvalitativ forskningsmetod ofta består av 

relativt få deltagare finns det ingen objektiv sanning och en generalisering är inte möjlig 

(Trost, 2010, s.148). Jag är medveten om att resultatet som jag fått i min studie enbart 

gäller på den aktuella skolan vid det tillfället studien gjordes. 

 

6.4.2 Elevgruppen 

De sex stycken elever som medverkar i studien är särskilt utvalda utifrån att de alla har 
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ett stort intresse för fotboll. Eleverna har också gemensamt att de alla identifierar sig 

som pojkar och går i årskurs tre på lågstadiet. Samtliga var positivt inställda till att delta 

i studien och alla lämnade in en signerad medgivandeblankett från vårdnadshavare 

innan intervjun började. Mitt urval är likt Fundbergs val av deltagare då han också valt 

pojkar med fotbollsintresse i hans studie. Han kallar dessa för den normbärande 

gruppen. Han har dock observerat och intervjuat en grupp med pojkar från att de var 

elva till femton år. Fundberg menar att det är intressant att ta del av den tid då 

barndomen är på väg att ta slut och se hur pojkarna börjar formas till unga män (2003, 

s.40). Jag har istället valt att se hur pojkarna talar och förhåller sig till fotboll i tidig 

ålder. Detta val har jag gjort då jag inte hittat någon liknande studie. Många studier med 

genusperspektiv har ofta som metod att göra en jämförelse mellan könen. Min studie 

blir istället att enbart fokusera på pojkar.  

 

6.5 Diskursanalys 

Eftersom jag analyserar pojkarnas tal om fotboll ställs språket i fokus. Detta är något 

som kännetecknar en diskursanalys och språket kan ge oss en bild av verkligheten. En 

diskursanalys är ett sätt som används för att analysera texter. Detta blir alltså en viktig 

metod vid analysen av de transkriberade intervjuerna med pojkarna (Bergström & 

Boréus, 2012, s.354).  

I en diskursanalys analyseras inte den intervjuade personen i sig utan analysen 

utgår från personens svar och hur dessa relaterar de övriga respondenterna. Detta är 

viktigt i min studie då jag exempelvis analyserar en möjlig maktstruktur på 

fotbollsplanen utifrån pojkarnas svar. För att se mönster av detta, analyserar jag svaren 

och relationen däremellan (Bergström & Boréus, 2012, s.371). Vidare finns ingen direkt 

mall för hur en diskursanalys ska genomföras men Bergström & Boréus menar att 

maktdimension är ett utmärkande drag, vilket det även är i min analys (2012, s.382). 

Slutligen hävdar Bergström & Boréus att maktdimension är något som ofta tar sig 

uttryck i språk (2012, s.391). 
 

6.6 Genomförande av undersökning 

Intervjuerna med de sex utvalda pojkarna genomfördes under en och samma dag. De 

första två intervjuerna utfördes på morgonen medan de övriga fyra utfördes efter lunch. 

Förhoppningen var att kunna intervjua alla pojkar efter varandra för att förhindra de 

eventuellt skulle prata om intervjun med varandra, men detta var inte möjligt. Som 

intervjuare försökte jag vara objektiv och naturlig. Detta med tanke på de etiska 

kriterierna angående att eleven har rätten att bestämma över sitt eget deltagande men 

också för att förhindra att beblanda mitt empiriska material med mina egna åsikter. Att 

jag känner eleverna sedan tidigare låg till min fördel eftersom det skapade trygghet. 

Intervjun upplevdes mer som ett trevligt samtal än en formell intervju. Det är en viktig 

aspekt att kommunikationen fungerar under intervjusituationen och att respondenterna 

är trygga i att berätta om deras upplevelser utan att känna tvång att behöva svara rätt 

(Kvale, 1997, s. 135). 

Under intervjuerna följdes intervjuguiden till största mån. Ibland svarade eleven 
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självgående på kommande frågor vilket gjorde mig tvungen att kasta om ordningen. För 

att förhindra missförstånd valde jag att ibland kontrollera min uppfattning gentemot 

elevens genom att fråga om jag förstått eleven korrekt. Malterud hävdar att ett 

klargörande av eventuella missuppfattningar är viktigt. Detta bidrar inte nödvändigtvis 

till att resultatet blir mer trovärdiga men att det är ett sätt att validera intervjun (1998, 

s.158-159). Tidsåtgången för intervjuerna var beräknade 20 minuter per respondent men 

varierade allt ifrån 11 minuter till 21 minuter. Det förekom inga direkta 

störningsmoment under intervjuerna då jag fick tillgång till ett privat rum där 

respondenterna helt kunde fokusera på intervjun. 

 

6.7 Metoddiskussion 

Det finns både nackdelar och fördelar med ovanstående vald metod som är värd att 

påpeka och ta upp för diskussion. Författaren av denna studie har erfarenhet av fotboll 

utifrån ett kvinnligt perspektiv. Detta kommer troligen att påverka studien, oavsett om 

erfarenheterna är positiva, negativa eller både och. Analysen kommer förmodligen 

oundvikligen färgas av det kvinnliga perspektiv som jag har. Något annat som är viktigt 

att påpeka är relationen mellan intervjuaren och de utvalda eleverna. Det kan vara 

positivt att känna den intervjuade för att skapa trygghet men det skulle kunna bidra till 

en svagare objektivitet hos intervjuaren. Dessutom kan de intervjuades ålder 

ifrågasättas, nämligen att de möjligtvis är för unga för att förstå innebörden av frågorna. 

Ytterligare kan det vara problematiskt att välja en homogen grupp, i detta fall den 

normbärande gruppen där alla är pojkar. Vid en jämförelse mellan kön eller mellan barn 

med olika intressen skulle resultat komma fram tydligare. Esaiasson menar att man kan, 

genom analys, generalisera resultaten knutna till en teori och då lyfta allmängiltiga 

aspekter som kan förväntas berätta något relevant om närliggande fall i populationen 

(2004, s. 178). Trots detta är jag medveten om att resultatet är knutet till den utvalda 

gruppen.  
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7. Resultat och analys  
I det här kapitlet kommer resultatet som framkommit i studien att presenteras. En analys 

av resultatet kommer att ske genomgående under hela avsnittet och utgår från mina 

teoretiska utgångspunkter. Pojkarnas tal om fotboll kommer alltså att analyseras utifrån 

ett genusperspektiv samt utifrån teorier om maskulinitet. Utifrån de transkriberade 

intervjuerna har jag valt huvudrubrikerna allmänt tal om fotboll, ur ett genusperspektiv 

samt fotboll och maskulinitetsskapande. Slutligen avslutas de sista två huvudrubrikerna 

med en kort sammanfattning. 

 

 

7.1 Allmänt tal om fotboll  

7.1.1 Fotbollskillarna 

Samtliga respondenter i min studie är pojkar med stort intresse för fotboll. Alla pojkar 

menar att fotboll är favoritaktiviteten under rasten och att de inte kan tänka sig att göra 

någonting annat. De har till och med svårt att komma på vad man skulle kunna göra 

annars vilket också indikerar att fotboll är det självklara valet. Vid frågan om vad de 

skulle göra om fotbollsplanen inte fanns, svarar fyra av sex att de skulle spelat fotboll 

utan plan. De går allihop i samma klass och även i samma fotbollslag där de spelar 

minst två gånger i veckan. Fotboll är alltså något som tar upp mycket av pojkarnas tid, 

både i skolan men även på fritiden. Detta innebär att pojkarna spenderar mycket tid 

tillsammans. Fundberg menar att lagsportens viktigaste byggsten är att skapa en 

gemenskap där man tävlar för sitt lag, sin förening eller sin stad. Denna gemenskap blir 

tydligast då det finns ett vi och dem (2003, s.132). I detta fall symboliserar pojkarna ett 

vi då de identifierar varandra som en grupp. När jag frågar vilka som är på 

fotbollsplanen, svarar de endast varandras namn även om det senare i intervjun 

framkommer att andra barn också är där. 

  

7.1.2 Starkt fotbollsintresse 

Något annat mina respondenter har gemensamt är att intresset för fotboll kom tidigt, 

redan innan de började förskoleklass. Vid frågan varför de fick intresse för just fotboll, 

skiljer deras svar sig åt. Erik nämner sin pappa som förebild och att han är den person 

som fått honom att bli intresserad av många sporter. Han nämner också sin pappa som 

tränare i sin lillebrors fotbollslag. Fundberg menar att fotbollen har visat sig vara 

betydande i relationen mellan pappa och son (2003, s.191). Två andra pojkars svar tyder 

också på att deras mammor varit bidragande för deras fotbollsintresse. 

  

Melvin: Jag kollade på matcher och så när jag provade en gång. Först tvingade 

mamma mig att gå dit och så när jag var där först tyckte jag det var tråkigt men 

sen tyckte jag det var roligt. 

  
Gustav: Ja.. När jag var liten då brukade jag… Då var jag ganska vild oså, så 

mamma ville, å då började jag lite, sen så var jag lite på dagis och spelade lite 

och sen så började jag i förskoleklassen och då började jag spela rätt så ofta. 
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Respondenternas svar indikerar vissa påtryckningar från föräldrar. Många föräldrar ser 

pojkfotbollen som något positivt då pojkarna får springa av sig och göra av med energi. 

Pojkfotbollen bidrar dessutom till en gemenskap som många föräldrar vill att deras 

söner ska vara en del av menar Fundberg (2003, s.173). 

Viktor menar att intresset för fotboll kom då han kände andra pojkar som spelade 

i lag. Einar tillägger att han tidigare spelat med äldre pojkar på en annan skola och 

därför blivit intresserad. Deras svar påvisar att det finns en stark tradition bland pojkar 

att spela fotboll. Samtliga respondenters svar tyder på att fotboll är viktigt för dem. 

Många av dem spelar inte bara för att det är roligt utan visar även på stora ambitioner 

inom fotbollen. 

  

Gustav: Därför att bli känd. Kunna köpa snygga bilar. Och det är roligt. 

  

Detta uttalande är intressant då man kan antyda att respondenten tycker framgång är 

viktigt och eftersträvansvärt. Som tidigare har nämnts råder en ojämn arbetsfördelning 

och ojämlika lönenivåer mellan könen i samhället. Mannen är den person som historiskt 

sett ses som familjeförsörjare och som ska göra karriär och tjäna pengar. Connell menar 

att detta är ett mönster som reproduceras vilket skulle kunna vara en förklaring till 

pojkens svar (2003, s.98). Drömmen om att bli en känd, framgångsrik fotbollsspelare 

kan alltså anknytas till traditionella könsmönster där mannen ska tjäna mycket pengar. 

 

  

7.2 Ur ett genusperspektiv 

7.2.1 Fotboll som pojksport 

Att fotboll anses vara något som är manligt kodat eller något som pojkar bör hålla på 

med är inte så konstigt. Connell menar att pojkar uppmuntras att ägna sig åt 

tävlingssporter i allt högre grad än flickor. Detta är med påtryckningar från både 

samhälle, skola och föräldrar (Connell, 2003, s.12-13).  

Som tidigare har nämnts är ett skapande av vi och dem viktigt inom fotbollen som 

lagsport. Pojkarna i denna studie identifierar sig som “fotbollskillar” och flickorna 

verkar vara frånvarande. Det framkommer i intervjuerna att några flickor spelar fotboll 

men trots detta verkar de inte vara fullständigt inkluderande. Pojkarna i min studie 

indikerar detta vid tal om dessa normer. 

  

Einar: Det känns som tjejer inte gillar lika mycket sport oså. Och killar gillar mer 

sånt.   

  

Gustav: Därför.. Det är mer som en pojksport. Det är det inte men asså fotboll, 

det är mer killar som gillar å sporta å så tror ja. 

  

Som tidigare nämnts är fotboll en sport som från början är skapad av män för män. 

Fotbollen har varit mäns arena där kvinnor har varit frånvarande. Denna historiska 

könssegregering påverkar självklart dagens syn på fotboll och pojkarnas svar tenderar 

att visa det också. Erik visar på djupare reflektion kring varför pojkar har ett större 
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intresse för fotboll än flickor. Hans uttalande står i linje med det historiska perspektivet. 

 

Erik: [...] det är en ganska populär sport där det är mest att man filmar pojkar 

för. Typ VM. Typ dam-VM är ju inte lika populärt som när killar spelar VM. [...] 

Det började med att det var bara killar som körde. Så fortsatte dom å fortsatte 

dom. 

 

7.2.2 Pojkars tal om genus 

Pojkarna menar dock att det inte finns några större skillnader mellan pojkar och flickor, 

mer än detaljer som att flickor ofta har längre hår. Viktor har ett tydligt exempel då han 

hävdar att flickor inte tycker om våldsspel lika mycket som pojkar. Erik beskriver 

pojkar som mer sportiga och att de springer runt och är lite knäppa. I övrigt kan 

pojkarna inte berätta om några skillnader mellan flickor och pojkar. När frågan vinklas 

mot om det vore roligare med en mer könsblandad fotbollsplan, visar deras svar på en 

tydlig könssegregering. Samtliga pojkar är tveksamma inför en mer könsblandad 

fotbollsplan. Pojkarna motiverar att de inte skulle kunna spela på lika avancerad nivå 

om det var mer könsblandat. Återigen visar deras tal betydelsen att vinna, att det är det 

som är det viktiga inom fotbollen. 

  

Stina: Skulle du tycka det var kul om det var mer blandat? 

  

Gustav: Eeehh, det skulle ju vart kul för dom andra men kanske lite för enkelt. 

  

Samtliga respondenter uttrycker att pojkar är bättre på fotboll än flickor. Analysen tyder 

på att flickorna inte inkluderas på samma sätt inom fotbollen och att flickor inte har de 

egenskaper som krävs för att vara duktiga. Den hegemoniska maskuliniteten 

upprätthålls som en negation av kvinnlighet, där feminina drag står underordnade 

gentemot vad som anses vara manligt (Hellman 2005, s. 147-148). Vidare berättar 

pojkarna varför pojkar är bättre på fotboll än flickor.   

  

Stina: Varför tror du att det är så många pojkar som tycker det är kul att spela 

fotboll och inte lika många tjejer? 

  

Ibrahim: För att då kan vi köra hårt. 

  

Stina: Vad menar du med det? Hårt? 

  

Ibrahim: Puttas. Killar är bättre. Dom är mycket bättre och starkare. 

  

Respondentens svar påvisar att fotbollen ska vara en plats där man ska kämpa och göra 

sitt yttersta. Ibrahim menar också att pojkars fotbollsspelande skiljer sig från flickornas 

då pojkarna är bättre och starkare. Att vara uthållig, stark och tuff är något som är 

önskvärt hos pojkar inom fotbollen (Connell, 2003, s. 12-13). Ibrahim menar att detta är 

egenskaper som flickor inte har. Vidare menar Melvin att han tycker om att flickorna är 

med men bara för att de är enkelt motstånd.   
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Melvin: Ja. För att det är roligt att köra killarna mot tjejerna. Dom är bara fyra 

och vi är åtta. 

  

Stina: Varför är det roligt då? 

  

Melvin: För vi vinner alltid. 

  

Två pojkars svar skiljer sig något på frågan om blandad fotbollsplan. De håller med om 

att flickorna inte är lika duktiga som pojkarna men de ställer sig ändå lite mer positiva 

inför en könsblandad fotbollsplan. Erik påpekar att det krävs hårt arbete för att bli en 

duktig spelare oavsett om man är pojke eller flicka. 

  

Erik: [...]det är ganska bra passningsspel men man kan få tjejer att göra mål, typ 

som Elina gjorde mål. 

  

Viktor talar om fotboll på högre nivå och påpekar att den inte är könsblandad. Han 

menar att det egentligen inte finns någon som är bättre på fotboll utan svarar precis som 

Erik, att det handlar om hård träning och prestation oavsett kön. Vidare är hans svar 

intressant då det skiljer sig från de övriga respondenterna. Han förknippar inte fotbollen 

som enbart en sport för pojkar. 

  

Viktor: Nej det finns ju bra lag också, med tjejer. Jaa, så det är ju typ såhär, 

tjejer jag vet inte, dom har lagt dom i olika, typ tjejer i ett lag. Och pojkar i ett, så 

det är ju inte blandat i vanliga riktiga lag. Så, killar. 

  

Stina: Skulle det kunna vara blandat? 

  

Viktor: Kanske ja. För att det är ju inte så att tjejer är dåliga som utvals, dom har 

ju spelat länge för att komma till riktiga lag. 

  

7.2.3 Dom andra 

Det visar sig att pojkarna har relativt bra koll på vad övriga barn i klassen gör under 

rasten. I deras tal kan man ana vissa grupperingar. Fyra pojkars namn i klassen är 

specifikt återkommande i frågan vad andra barn gör under rasten. Dessa pojkar tyder på 

att vara avvikande från normen då de aldrig är på fotbollsplanen vilket Melvin menar att 

alla andra killar någon gång är. Dessa fyra pojkar leker istället i sandlådan, gungar eller 

leker tagare. Pojkfotbollen strävar efter att vara inbjudande för alla pojkar men 

verkligheten ser annorlunda ut. Ofta är pojkgruppen som möts på fotbollsplanen en 

homogen grupp (Fundberg, 2003, 175-176). Melvin och Erik berättar om tre flickor 

som är på fotbollsplanen ofta, vilket är något övriga inte indikerar. Att det är så få 

flickor på fotbollsplanen understryker ytterligare könssegregationen.  

  

Stina: Kan du beskriva dom som inte är vid fotbollsplanen? 

  

Erik: Ehm, såhär, halva tjejerna typ. Och.. 
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Stina: Halva tjejerna? 

  

Erik: Ja, eller kanske lite mer.. För att det finns vissa tjejer som inte är på 

fotbollsplanen. Typ Elina, Sana, Sofia är ju på fotbollsplanen nästan hela tiden. 

  

Gustav berättar också om att de flesta flickorna gör annat än att spela fotboll och ger 

dessutom exempel på vad de brukar göra. Det finns en könsuppdelning där pojkarna 

ägnar sig åt rörelse och aktivitet medan flickorna tenderar att umgås i homogena 

grupper, där de ofta vandrar omkring på skolgården och samtalar.  

  

Gustav: Det är nästan alla i klassen, jag har sett att några gungar, tjejerna går 

runt å pratar, några kör king. 

  

7.2.4 Fotbollen tar plats 

Något min analys tyder på är att pojkarna är mycket nöjda med skolans fotbollsplan. De 

har höga krav för hur en bra fotbollsplan ska vara och skolans plan lever nästan upp till 

alla kriterier. De liknar skolans fotbollsplan med en riktig plan där det viktigaste är att 

den är stor, har konstgräs, stängsel och att den är rak och fin utan gupp. 

  

Erik: Ehhh, jag gillar IP men och såhär, jag tycker dom är ganska bra [...] för att 

konstgräs är såhär helt platt å det är inga sånna gupp och så brukar jag gilla att 

spela på sånt där gräs. 

  

Einar jämför skolans fotbollsplan med den som fanns på hans tidigare skola och menar 

att den nuvarande är mycket bättre. Pojkarnas svar tyder generellt på att de har en bättre 

fotbollsplan än många andra skolor och att de är tacksamma för det. Då pojkarna får 

frågan om vad de skulle göra om fotbollsplanen inte fanns, framkommer det att det 

finns ytterligare en fotbollsplan. Skulle inte den med konstgräs finnas skulle de 

pojkarna istället spela på den andra planen. Skulle även den försvinna svarar både 

Gustav och Erik att de skulle spela på asfalten. 

  

Erik: Fast man kan ju spela fotboll överallt. Man kan ju bara hitta på ett mål. 

  

Att skolan har satsat på en bra fotbollsplan samt att det erbjuds två stycken, indikerar att 

fotbollen tar stor plats på skolgården. Dessutom antyder min analys att det är flest 

pojkar på fotbollsplanen, att den är dominerad av pojkar. Detta innebär alltså att de 

större delarna av skolgården är kontrollerad av pojkar. Connell menar att detta är 

vanligt och visar vem som har störst makt på skolgården. Genushierarkier syns och 

skapas ofta inom barns tidiga lek, där pojkar ofta tar upp större plats (2003, s.26). 

  
7.2.5 Sammanfattning 

Min analys tyder på att pojkarna, trots deras unga ålder, är medvetna om att det finns 

könsskillnader. Detta märker jag särskilt då pojkarna talar om hur pojkar skiljer sig från 

flickor inom fotbollen. Min analys visar att fotbollen är bidragande till 
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könsuppdelningen då pojkar inte anser att flickor helt passar in inom fotbollen. De är 

inte lika tuffa, hårda eller duktiga på fotboll som pojkar. Connell menar grupptrycket 

inom fotboll uppmuntrar pojkarna till att vara tuffa (2003, s.12-13). Analysen tyder på 

att flickor inte är lika välkomna för att de inte anses ha dessa egenskaper. Erik ser detta 

ur ett historiskt perspektiv och menar att orsaken till att flickor inte är lika intresserade 

eller duktiga på fotboll beror på att de inte har spelat lika länge som pojkar. Den största 

slutsatsen som kan dras av min analys är att fotbollen i skolan har en tydlig särhållning 

av kön. Även om en del flickor är med och spelar är de inte helt inkluderade på planen 

då de inte omnämns av pojkarna i samma utsträckning. En särhållning av kön är den 

största orsaken till att genussystemet upprätthålls (Hirdman, 1988, s.52). 

 

 

7.3 Fotboll och maskulinitetsskapande 

7.3.1 Fotboll som tävling 

Fundberg menar att sporten fotboll generellt strävar efter att skapa goda fotbollsspelare. 

Detta är målet oavsett om det är flickor eller pojkar som utövar sporten. Inom fotbollen 

kombineras därför något som Fundberg kallar för föreningsfostran samt tävlingsfostran. 

Föreningsfostran avser att fostra demokratiska spelare där respekt, öppenhet och 

jämställdhet står i fokus. Detta är något som fotbollen delar med andra folkrörelser 

medan tävlingsfostran enbart hittas inom idrottsrörelsen. Tävlingsfostran medför en 

selektering, rangordning och elitisering. Att balansera dessa två typer av fostran har 

visat sig vara svårt och vanligaste är att tävlingsfostran tar över då barnen blir äldre och 

spelandet blir mer seriöst (Fundberg, 2003, s.18-19). Samtliga respondenter är eniga om 

att det är tråkigt att förlora på fotbollsplanen. Några av dem visade en kraftigare 

reaktion vid frågan än andra.  

  

Gustav: Eeeh, tråkigt. Jag blir förbannad. Jag visar det inte direkt men sen jag 

brukar mer fortsätta, eller men jag brukar inte förlora så ofta faktiskt för 

antingen blir det oavgjort eller vinna. 

  

Einar: Man blir lite ledsen oså fast tänker att man borde spelat bättre, och man 

tänker jag har ändå gjort mitt bästa. 

 

Två av sex respondenter indikerar att fotbollen som spelas i skolan skiljer sig från den 

de spelar på fritiden. De menar att fotbollsspelandet i skolan inte är på riktigt. Viktors 

svar på hur det känns att förlora, tyder på att han tar fotbollsspelandet på större allvar 

utanför skolan.  

 

Viktor: Asså det känns vanligt men. Det är ju ingen riktig match, vi kör ju bara 

för att ha kul. Men jag blir ju arg om det är någon som har fuskat eller 

glidtacklats, men har det varit vanligt spel så blir jag inte så arg. 

 

Stina: Om det är riktig match då? Och du förlorar? Hur känns det då? 

 

Viktor: Dåligt. Jättedåligt. För att, typ. För att laget går ner ett steg, typ. Och 
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dom andra går upp. Och sen om det är riktig match så får ju dom mer pengar. 

 

Här kan man tolka att Viktor tycker fotboll är viktigare utanför skolan eftersom det 

riktiga fotbollsspelandet innehåller mycket pengar. Erik säger likt Einar att han 

motiverar sig själv till att spela bättre nästa gång och han kopplar det även till strategier 

som de använder i hans fotbollslag då de förlorar. 

 

Erik: [...] men i vårt fotbollslag så har vi förlorat ganska många polspelsmatcher 

mot dom andra lagen men det är för att såhär, alla vill bara göra mål. Och det är 

därför, det är inte alla men. Men det är det vi måste försöka mer med passningar 

och låta alla göra mål. Fast ibland, om man har typ ett läge å skjuta men nån 

annan finns där i ett bättre läge, då är det bättre å passa den, fast är ingen där så 

behöver man inte passa. Då kan man bara skjuta. 
 

Samtliga respondenter berättar att de har minst två träningar i veckan och att de deltar i 

cuper och turneringar på helgerna. Dessutom menar pojkarna att de spelar fotboll i 

skolan varje gång de har rast. Att de lägger så mycket tid på fotbollen tyder på att de har 

en seriös inställning till fotbollsspelandet. Fotbollsspelandet tenderar att bli mer inriktad 

på tävlingsfostran ju mer seriöst spelandet blir (Fundberg, 2003, s.18-19). Att tävlingen 

är viktig för pojkarna är tydligt men deras svar tyder också på att de rangordnar 

varandra efter prestation. I frågan om vem eller vilka som är bäst på fotboll svarar 

samtliga respondenter varandras namn, ingen utomstående person i klassen nämns. De 

som nämns sist är inte lika bra som de som nämns först på grund av de inte tränar lika 

mycket. Detta skulle kunna indikera att pojkarna allt mer börjar tänka utifrån en 

tävlingsfostran vilket blir vanligare ju äldre pojkarna blir.  

  

Erik: Asså om jag inte får välja mig för då. För. Då är det först Gustav, å så själv 

så säger Gustav till mig att det är jag och han som är dom bästa och sen så 

kanske Einar och Melvin. Och sen Viktor. Eller Ibrahim är ju också såhär mellan. 

  

7.3.2 Maktstruktur på fotbollsplanen 

Tidigare har jag nämnt Connells teorier om maskuliniteter och makt. Inom 

genusstrukturer finns en tydlig maktaspekt som råder mellan kvinnor och män men det 

finns även hierarkier mellan olika maskuliniteter. För att söka information om pojkarnas 

tal om makt på fotbollsplanen ställde jag frågor om regler, vem som bestämmer och om 

välkomnande (se bilaga 1). Deras svar gav mig en bild av den maktstruktur som råder 

mellan pojkarna på fotbollsplanen. 

  

Stina: Får alla var med och bestämma på fotbollsplanen? 

  

Einar: Ja, jag tycker det. Fast, jag säger, i alla fall att, alla måste få bestämma. 

Fast, det är ju lite. Jag har ju ingen boll. Då kan jag inte bestämma liksom 

  

Stina: Ingen boll? Kör ni inte med skolans boll? 

  

Einar: Jo fast dom, pumparna finns i lekhuset och bollarna är jättedåliga. Dom 
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blir punkterade hela tiden. Så nu kör vi med Ibrahims boll. 

  

Stina: Får Ibrahim bestämma mer då? 

  

Einar: Ja. Det är ju hans boll? 

  

Detta visar på att pojkarna har ett system med egna regler vilket är oklart om skolan står 

bakom. Pojkarna ställer krav på hur en fotboll ska vara och att skolans fotboll inte lever 

upp till kraven. Därför har vissa pojkar börjat ta med sig fotboll hemifrån. Detta kan i 

sin tur tyckas leda till orättvisa då man tycks få mer makt och status om man äger 

bollen. Svaret från Gustav skulle kunna antyda medvetenhet om detta.  

  

Stina: Vad spelar ni med för boll då? 

  

Gustav: Nu spelar vi med en mjuk dålig. 

  

Stina: Är det skolans? 

  

Gustav: Ja, nej det är Ibrahims. Men jag ska nog ta med mig nån hård. 

  

Viktor menar att alla i största möjliga mån får vara med och bestämma på 

fotbollsplanen men att det inte alltid är rättvist. 

  

Viktor: Men ibland så brukar det vara riktigt jobbigt för då brukar någon säga 

att det här är min boll och jag bestämmer.   

  

Melvin styrker också att det ibland finns vissa som bestämmer mer på fotbollsplanen än 

andra. Detta märks då Melvin förklarar hur han brukar svara då andra utomstående barn 

frågar om de får vara med och spela. Hans svar indikerar dessutom att det finns en 

ojämn fördelning av makt mellan pojkar och flickor.    

Melvin: Ehhh, jag skulle säga, fråga den som bestämmer om bollen men av mig 

får du [...]  Ja, men dom brukar inte låta tjejerna få bestämma så mycket. 

  

Erik ger ett intryck av att det inte är så viktigt att bestämma alla gånger, att det är 

viktigare för en del och mindre viktigt för andra.  

  

Stina: Får alla vara med och bestämma? 

  

Erik: Jaaa. Fast. Ganska många gånger men ibland blir det inte så. 

  

Stina: Finns det nån som bestämmer mer tycker du? 

  

Erik: Nä, det finns nåra som inte riktigt bryr sig vem dom är med, så man behöver 

inte bestämma. 
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7.3.3 Ettavälja, tvåavälja 

När pojkarna berättar om hur de väljer lag på fotbollsplanen, sker detta oftast utan en 

vuxens hjälp. De berättar om ett system som de kallar för ettaväljare och tvåaväljare 

vilket går ut på att ettaväljaren får välja lagmedlem först. Sedan turas väljarna om att 

välja tills det inte finns några fler barn kvar på planen. Detta system visar på Connells 

teorier om hierarkier mellan män då vissa pojkar tenderar att vara ettaväljare oftare än 

andra. Det visar även på en tydlig maktstruktur.  

  

Gustav: De som oftast brukar vara ettaväljare är Ibrahim och Melvin. Oså 

kanske jag är ettaväljare ibland. 

  

I min analys av detta kan jag utläsa ett rådande maktspel, dels på grund av det faktum 

att ettaväljaren får välja först men också att ettaväljaren får avgöra vilka barn som är 

duktiga och inte. Detta system speglar en tävlingsfostran, där det är viktigt att vinna. 

Systemet med ettaväljare och tvåaväljare tyder på det då det går ut på att få ett så bra 

lag som möjligt. Detta innebär dessutom en rangordning och en selektering av vem som 

är bra och vem som är dålig (Fundberg, 2003, s.18-19). 

  

7.3.4 Känslohantering 

Tidigare har kontroll beskrivits som ett viktigt begrepp inom fotbollen. Fundberg menar 

att fotbollsarenan är en av de få platser i samhället där det är accepterat för män att visa 

känslor. Han menar att känslor förekommer och uppmuntras på fotbollsplanen men att 

hanterandet av känslorna sker under kontrollerade former (2003, s.90-91). Fundberg 

menar exempelvis att aggressivitet och kämparglöd är två viktiga faktorer i spelet men 

att dessa känslor ofta går över styr. Det är positivt att visa kampvilja men spelaren får 

inte bli för aggressiv eller bli våldsam. Det är svårt att finna en balans mellan dessa 

känsloyttringar, något som även påvisas i min analys (2003, s.90-91). 

Vilka känslor som är tillåtna i vilka situationer är något som pojkar får lära sig i 

tidig ålder. Aggressivitet uppmuntras vid närkamp men du ska fortfarande vara en 

schysst spelare som inte skadar någon. Som spelare bör man känna ilska och frustration 

då man förlorat en match eller om man har gjort en dålig insats på planen. Att vara 

ledsen är inget som uppmuntras men det är okej att gråta om det är på grund av skada 

eller förlorad match så länge det inte pågår för länge. Känslomönstret är något som 

ständigt följer spelet och den manliga fostran. I enlighet med Fundbergs arbete 

(Fundberg, 2003, s. 92) visar även min undersökning att det är viktigt att pojkarna lär 

sig reglerna kring hur känslorna ska hanteras. Detta känslomönster är något som jag 

tydligt kan se i min studie i pojkarnas tal om fotboll. Mina resultat stämmer överens 

med Connells observation att de ska vara tuffa, starka och inte visa sig svaga (Connell, 

2003, s. 12-13). Samtliga respondenter är eniga i att de aldrig är ledsna på 

fotbollsplanen. Om de någon gång har gråtit är det på grund av att de har skadat sig men 

även då gäller det att visa sig stark. Pojkarna ser denna kontroll av känslor som något 

positivt. Även här kan man se att det finns särskilda, önskade egenskaper inom 

fotbollen som pojkarna uppmanas till att utveckla.  
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Stina: Händer det att du blir ledsen på fotbollsplanen? 

  

Gustav: Nej aldrig. 
  

Stina: Varför inte? 

  

Gustav: För att jag tål mycket. 

  

Stina: Så du brukar inte gråta? 

  

Gustav: Nej, jag brukar göra illa mig å kanske få lite sår men ja brukar bara resa 

mig upp. Inte lägga sig såhär som Ronaldo, men ja gillar ändå Ronaldo, för han 

är bra. 

 

Erik erkänner att han kan bli ledsen ibland men hans svar tyder på en medvetenhet om 

att han vet att det inte är ett önskvärt beteende. 

  

Stina: Händer det att du blir ledsen på fotbollsplanen? 

  

Erik: Kanske ibland men också inte. 

  

Stina: Vad händer om du blir det då? 

  

Erik: Då försöker jag ibland bara köra på, å inte tänka på det för då blir man ju 

mer ledsen. 

  

Stina: Varför har du blivit ledsen? 

  

Erik: Ibland kan det vara för att jag har gjort illa mig å ibland är det bara för att 

jag, är såhär, för att dom gör såhär mål och mål och mål hela tiden. 

  

Stina: Kan du gråta då? 

  

Erik: Ja fast det var typ förut, men nu har jag lärt mig att kontrollera det.  

 

Utifrån min analys av pojkarnas svar kan jag konstatera deras känslohantering har 

påverkats av fotbollen. Pojkarnas tal visar att det finns tydliga regler för hur känslor ska 

hanteras inom fotbollen. Det är okej att bli ”förbannad” när man förlorar men det är 

bara okej att gråta om man har skadat sig. Att man inte ska ”lägga sig” och visa sig svag 

eller sårbar är självklart för samtliga respondenter. Detta är ett tecken på att pojkarna 

formas in i en maskulinitetsform som innebär få alternativa sätt att vara en man på. 

Ramen för att vara pojke inom hegemonisk maskulinitet visar sig därför vara begränsad 

precis som Nilsson menar (1999, s.276). 

Att det finns grupptryck inom pojkfotbollen kan påvisas i min analys då alla 

pojkar uttryckt sig på ungefär samma sätt angående känslohantering. Ingen respondent 

avviker i sitt svar utan samtliga anser att man ska vara stark, tuff och hård vilket är 

något Connell menar är vanligt (2003, s.12-13). Samtliga respondenter antyder också en 

rädsla för att släppa på kontrollen. Detta är något som kan påverka pojkarna då den 
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uppbyggda självkontrollen kan förhindra dem att våga släppa ut känslor.  

 

7.3.5 Bråk 

En annan intressant aspekt av mitt resultat är att samtliga respondenter säger sig vara 

trygga på fotbollsplanen och aldrig kan minnas att de känt sig otrygga där. Trots detta 

uttalar sig alla om att det ofta uppstår bråk och konflikter på fotbollsplanen, ofta i form 

av fysiskt våld som exempelvis slagsmål, tacklingar eller puttningar. Att detta är vanligt 

förekommande och anses vara ganska normalt för pojkarna, kan vara ett tecken på att 

kämparvilja och aggressivitet är svåra att balansera inom fotbollen. Fundberg menar att 

kämparglöd ofta övergår i aggressivitet och våld (2003, s.90-91). Något annat som är 

intressant är pojkarnas strategier för att lösa bråken och även hur de själva känner och 

agerar om de är delaktiga. 

  

Stina: Händer det att barn bråkar på fotbollsplanen? 

  

Ibrahim: Ja, då brukar alltid dom stora komma å puttar ut oss. 

  

Stina: Hur löser ni det då? 

  

Ibrahim: Vi brukar bråka med dom. 

  

Stina: Hur då? 

  

Ibrahim: Vi brukar slå dom. 

  

Fem av sex pojkar påpekar dock att det är vanligt att hämta en vuxen då det blir bråk på 

planen. Detta verkar vara en vanlig strategi och något som de blivit uppmanade till att 

göra. Samtidigt säger de att bråk är vanligt och att andra barn kanske inte känner sig 

välkomna på grund av för mycket bråk. Enligt pojkarnas svar är fysiska handlingar som 

brottning, puttningar, slagsmål, knuffningar och glidtacklingar vanliga på 

fotbollsplanen. 

  

Gustav: Eh, vissa, asså inte såhär, slagsmål hela tiden, men alltid nåt litet bråk 

på plan.   

  

Min analys tyder på att skolans fotbollsplan har blivit en plats där det är indirekt 

accepterat för pojkar att bråka. Även om pojkarna är väl medvetna om att de inte får 

bråka menar de att det ändå sker hela tiden. Detta är väldigt motsägelsefullt gentemot 

skolans generella värdegrundsarbete där all typ av kränkande behandling fördöms. 

 

7.3.6 Språk vid fotbollsplanen 

Det visar sig att det inte enbart förekommer bråk i fysisk form på fotbollsplanen utan 

även i psykisk form så som nedvärderande språk. Samtliga respondenter medger att det 

ofta uttrycks svordomar och enligt dem själva, fula ord. Min analys tyder på att dessa 

ord sägs i samband med att pojkarna känner ilska och frustration och att det ofta är i 
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anknytning till att de förlorar eller bråkar med någon på planen. Orden blir dessutom 

grövre om det är äldre barn på planen. 

  

Viktor: Ja lite, om dom lite äldre barnen blir det lite fulare ord och så är det typ 

vi så är det typ ganska vanliga ord. Typ som håll käften och sånna grejer. Men 

bland dom stora är det jättefula ord, typ bög åså. 

  
Gustav: Ehh, kanske, hehe, av dom som är dom där vanliga orden. F-ordet och 

dom dära, engelska och kanske nåra idiot å sånna saker. 

  

Erik: Eh typ så, fuck you eller nåt sånt, när dom blir arga på varandra. 

  

Det är intressant hur pojkarna talar om svordomar och fula ord som vanliga ord. Detta 

ger ett intryck av normalisering, alltså att fula ord ses som normalt på fotbollsplanen. 

Att ordet bög används i nedvärderande syfte och ses som ett skällsord bevisar att det 

skapas en hierarki mellan pojkarna och det uttrycks genom homofobi och 

diskriminering (Connell, 2008, s.102).  

Fotbollen tycks ha sin grund i den hegemoniska maskuliniteten eftersom 

homosexualitet ses som något avvikande och något som står i underordning till 

heteronormen. Ordet bög används i syfte att visa överläge gentemot en annan pojke 

vilket visar på att alla pojkar inte är välkomna på fotbollsplanen. Det är viktigt att 

påpeka att pojkarna inte känner till innebörden av dessa beteenden, mer än att de förstår 

att det är nedlåtande. Barn i den här åldern kopierar och experimenterar ofta med det de 

ser i omvärlden (Connell, 2003, s.27). 

 

7.3.7 Kriterier för den ultimata fotbollsspelaren 

Tre av sex respondenter nämner ordet snäll för att beskriva en bra fotbollsspelare. Att 

inte vara en dålig förlorare tycker pojkarna också är viktigt. Tre pojkar sätter 

prestationen i centrum, att det är viktigt att en fotbollsspelare kämpar hårt, gör många 

mål och kör på så mycket man orkar. Att ha roligt på fotbollsplanen nämns utav två 

respondenter. 

 

Gustav: Eeh, asså. Duktig å spela å så, å inte lägger sig så ofta och vahettere, 

kämpar på hur mycket än det, dom kanske leder å kämpar på. Aa, det tycker jag 

är en bra fotbollsspelare [...] eh, skjuta, finta och passa är viktigt. Också är det 

bra att vahettere, det är roligt att göra coola mål och skott å sånt. Ja, det är typ 

viktigt å ha roligt. 

  

Viktor: [...] och aa, så kör man så mycket man orkar. Kämpar. 

  

Det visar sig finnas en viss motsägelsefullhet inom fotbollsspelandet som är intressant. 

Pojkarnas tal visar att de är medvetna om de regler som man ska följa inom fotbollen. 

Den viktigaste regeln enligt pojkarna är att man inte ska “spela fult”. Pojkarna menar att 

man inte får bråka på planen, tacklas eller säga fula ord. Ändå har det visat sig tidigare i 

min analys, att många pojkar ändå ofta spelar fult på skolans fotbollsplan. Pojkarna 

bryter alltså mot reglerna trots att de är medvetna om reglernas innebörd. Min analys 
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tyder på att skolan möjligen kan ha skapat överseende gentemot dessa beteenden då de 

fortsätter att uppstå. Detta skulle kunna förklaras av den rådande attityd som finns inom 

manliga sporter. Koivula menar att det ofta uppstår aggressiv kroppskontakt inom 

fotbollen och att detta är något som krävs inom manlig sport (1999, s.28). Så även om 

pojkarna i min studie vet att de ska vara snälla ställs också krav på att dem ska ha en 

attityd utåt som visar att de är tuffa och starka. 

Erik lyfter vikten av den emotionella förmågan att kunna trösta någon som är 

ledsen. Detta är intressant i min analys då samtliga pojkar tidigare nämnt att ingen av 

dem är ledsen, allra minst visar det offentligt på fotbollsplanen. 

  

Erik: Ehm, typ, man måste hjälpa en upp eller nåt sånt, och inte spela fult [...] typ 

att, om nån har gjort illa sig, komma å hämta hjälp eller försöker trösta typ. Det 

är viktigt att vara snäll. 

 

7.3.8 Förebilder och idoler 

Att fotbollen tenderar att vara motsägelsefull stämmer överens med pojkarnas val av 

förebilder och idoler. Samtliga pojkar har kända fotbollsspelare som idoler och pojkarna 

erkänner också att dessa spelare ofta bryter mot regler på planen. Om deras förebilder 

bryter mot reglerna skulle det också kunna legitimera för pojkarna att det är okej att 

spela fult ibland. Dessutom indikerar pojkarnas svar att det inte är så allvarligt att spela 

fult som känd fotbollsspelare utan att det är mer underhållande. Dessutom försvarar de 

sina förebilders beteenden. 

  

Stina: Har du någon förebild eller någon idol eller någon du ser upp till? Vem 

som helst. 

  

Melvin: Ja Ronaldo! Han är bra. Skjuta skott, å springer å dribblar, han är 

jättebra på att göra tunnlar. 

  

Stina: Men han kan väl göra lite fula grejer ibland? 

  

Melvin: Det gör han alltid, han brukar hoppa på folk bakifrån när han blir arg. 

Jag brukar bara sitta å skratta i soffan, haha. 

  

Viktor: Ja Zlatan har bråkat på plan. Haha, ja men jag tycker om han ändå. 

  

Som tidigare nämnts följer fotbollen ett mönster för manlig gemenskap där det råder en 

könssegregering. Kvinnor är exkluderade och därför blir mötet mellan pojkar och vuxna 

män ännu tydligare. I mötet uppstår manlig fostran som ligger till grund för 

pojkfotbollens gemenskap (Fundberg, 2003, s.173). Samtliga pojkar har manliga idoler, 

både när det kommer till förebilder inom fotbollen och utanför. Med tanke på manlig 

fostran kan detta ses som naturligt då pojkarnas bild av fotboll är manlig. Att de skulle 

nämna en kvinnlig fotbollsspelare är därför osannolikt. 

Pojkarna menar att deras förebilder har spelat fotboll länge och kämpat för att bli 

framgångsrika fotbollsspelare. Inom den mansdominerade fotbollen råder en 

hegemonisk maskulinitet med de allra mest framgångsrika fotbollsspelarna i toppen. Att 
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vara rik, känd och framgångsrik symboliserar något viktigt och önskvärt. Detta strikta 

manliga ideal är oftast omöjliga att leva upp till men är något som ändå speglar 

pojkarnas svar (Hellman, 2003, s.147). 

  

Viktor: Jag tycker om Zlatan, för han är ganska bra [...] han har kört länge, 

han gör mycket mål, för typ några månader sen så gjorde han en cykelspark 

från mitten av plan och gjorde mål. 

  

Ibrahim: Messi och Ronaldo är dom är bästa. Dom har gått på fotboll när dom 

var små.    

  

Vidare berättar pojkarna att de har fler förebilder och idoler och de har alla gemensamt 

att de är män. Einar berättar om kända producenter och artister som han ser upp till och 

Viktor berättar om två idoler som tyder på att han är intresserad av kampsport. 

  

Viktor: En, det är Bruce Lee men han är ju död och Gunnar, det är en MMA-

spelare. 

  

7.3.9 Framtida yrkesdrömmar  

Fem av sex respondenter är fast beslutna om att de alla vill bli fotbollsproffs när de blir 

stora. Viktor har istället drömmar om att bli hockeyproffs. Två av dem kan absolut inte 

komma på något annat tänkbart framtidsyrke. Övriga fyra nämner alla yrken som är 

maskulint kodade. De motiverar sina val utifrån att yrkena är prestigefyllda då man 

antingen tjänar mycket pengar eller för att man gör något viktigt utifrån ett 

samhällsperspektiv. Yrkena har en historia av att vara manligt dominerande.   

 

Stina: Vad vill du bli när du blir stor? 

  

Ibrahim: Polis och fotbollsspelare. 

  

Stina: Varför polis? 

  

Ibrahim: Då kan jag tjäna mycket pengar. 

  

Stina: Varför fotbollsspelare då? 

  

Ibrahim: Då tjänar jag mer än ett tusen.   

  

Connell menar att den reproduktiva arenan, där mönster av genus skapas, är föränderlig 

och kan ombildas genom sociala processer (2003, s.73). Vad som anses ingå inom den 

manliga kontra den kvinnliga könsrollen ändras alltså över tid. Connell menar att 

människan lär sig dessa könsroller genom socialisation (2008, s.40). Pojkarnas svar 

tyder på en medvetenhet av deras kön och hur de förväntas vara. Detta kan tänkas vara 

en förklaring till varför de nämner dessa yrken.   

  

Viktor: Antingen om man lyckas med fotbollen så fotbollsproffs, eller så 
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brandman eller. Akuten. Eller köra ambulansen. 

  

Gustav: Kanske att bli fotbollsproffs som Ronaldo och Messi och dom dära. Det 

är en sak å sen annars kanske om jag inte skulle bli det hade jag kanske velat bli 

kirurg, nä inte kirurg, vahettere, veterinär tror ja. Det verkar ganska så roligt 

men jag satsar på fotbollen nu. 

  

Något som har nämnts tidigare i min analys är vikten gemenskap och den manliga 

fostran som ingår. Einar talar ofta om sin pappa som sin stora förebild och detta är 

något som även visar sig i hans svar om framtida yrke. 

  

Stina: Vad vill du bli när du blir stor? 

  

Einar: Militär. 

  

Stina: Mhm, varför då? 

  

Einar: Det är coolt. Och flyga flygplan och sånt. Och min pappa är militär. 

 

7.3.10 Sammanfattning 

Min analys visar att pojkarna tar fotboll på stort allvar och att den är starkt förknippad 

med tävling. En anledning till detta kan vara att de spelar fotboll på fritiden där det ofta 

råder en tävlingsfostran. Detta syns i pojkarnas tal om hur de talar om varandra utefter 

prestationer och hur de rangordnar varandra efter vem som är bättre och sämre. Det 

syns även i hur pojkarna väljer lag där ettaväljare och tvåaväljare handlar om att få ett 

så bra lag som möjligt. Här blir rangordning tydlig men också maktstruktur. Systemet 

gör att ettaväljaren får mer makt att välja men får också bestämma vem som är bra och 

vem som är sämre. 

Min analys visar också att fotbollsspelandet präglar pojkarnas hantering av 

känslor. Känslor uppmuntras på fotbollsplanen men under kontrollerade former vilket är 

något pojkarna verkar ha lärt sig. Pojkarna menar att de aldrig är ledsna eller gråter men 

de kan bli arga, frustrerade och besvikna på sin egen insats. Detta indikerar vikten av 

prestation och tävling i fotbollsspelandet.  

Vidare visar analysen att fotbollsplanen är en plats där det sägs svordomar och där 

bråk är inträffar. Pojkarna menar att de inte känner sig otrygga men de tror att andra 

barn kan känna sig otrygga på grund av detta. Resultatet tyder på en tolerans gentemot 

den bråkiga stämningen på fotbollsplanen då pojkarna talar om svordomar som “vanliga 

ord” och bråk som vanligt förekommande. Slutligen finns det ett tydligt mönster hos 

pojkarna då det kommer till förebilder och framtidsdrömmar. Här råder en norm att bli 

fotbollsproffs eller att arbeta med något som är manligt kodat. Att bli rik och känd är 

också eftersträvansvärt. Samtliga förebilder är dessutom män. 
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8. Avslutande diskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur pojkar med intresse för fotboll talar om fotboll, 

generellt men främst om fotboll som spelas på rasten. Respondenternas svar har tolkats 

utifrån en diskursanalys, ett genusperspektiv samt teorier om maskulinitet. Nedan i den 

avslutande diskussionen kommer jag tydligare visa upp samband mellan studiens 

resultat i jämförelse med tidigare forskning. Jag kommer dessutom svara på studiens 

syfte och forskningsfrågor. 

 

8.1 Passion för fotboll 

Fundberg kommer i sin studie fram till att pojkfotbollen får stort utrymme sett utifrån 

ett familjeperspektiv. Han menar att pojkarnas fotbollsspelande hamnar i centrum vilket 

ledde till att pojkarna i hans studie uppfattades som prioriterade (Fundberg, 2003, 

s.192). Liknande resultat kan visas i min studie. Att fotbollsspelandet är något viktigt 

och betydelsefullt är tydligt för samtliga respondenter. Mina respondenter har 

fotbollsträningar flera gånger i veckan samt turneringar på helgerna. Detta indikerar att 

det inte bara är pojkarna som lägger mycket tid på fotbollen utan även deras föräldrar. 

Resultatet visar att pojkarnas föräldrar är engagerade i deras söners fotbollsspelande, 

vilket är detsamma som Fundberg kommer fram till. Vidare kommer Fundberg fram till 

att ett aggressivt spelande ofta förekommer i fotbollen som utövas på fritiden. Han 

menar att fotbollstränare uppmuntrar pojkar till att visa en kampvilja och passion för 

fotbollen men att detta ofta mynnar ut i att pojkarna istället visar aggressivt beteende. 

Denna balans mellan kampvilja och aggressivitet är hårfin och ofta svår för 

fotbollstränare att kontrollera (2003, s.90-91).  

Pojkarna i min studie visar också en stark passion för fotbollen. Detta syns då de 

lägger mycket tid på sporten, att de vill prestera och utvecklas samt att de alla drömmer 

om att bli fotbollsproffs. Det finns även en tydlig tävlingsaspekt som är viktig för 

pojkarna. En förklaring till deras tydliga tävlingsinstinkt kan vara att samtliga spelar i 

samma fotbollslag och att det inom laget råder en stark kampvilja så som Fundberg 

beskriver utifrån hans studie. Även Koivula hävdar att män som utövar en lagsport som 

exempelvis fotboll, förväntas och tränas i att vara både disciplinerade, tävlingsinriktade 

och motiverade (1999, s.26, s.28). Disciplin och motivation är egenskaper som samtliga 

pojkar visar på.  

 

8.2 Bråk 

Vidare talar pojkarna om att bråk är vanligt förekommande på fotbollsplanen i skolan. 

De beskriver bråken som slagsmål, puttningar, tacklingar och fula ord som exempelvis 

svordomar och diskriminerande yttranden. Detta aggressiva spelande försiggår alltså 

inte bara på fritiden utan även i skolan. Fotbollsplanen verkar innefatta mycket av det 

som skapar en otrygg skola. Trots detta menar pojkarna att de alltid känner sig trygga 

på fotbollsplanen. Om de verkligen känner så eller om de bara försöker visa sig tuffa 

under intervjun är svårt att säga. De tror dock att det bråkiga klimatet bidrar till att 

andra barn känner sig otrygga på fotbollsplanen. Koivula menar att pojkar förväntas 

visa aggressivitet på fotbollsplanen, att det är något som tillhör passionen (1999, s.28).  
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Pojkarna i min studie uttrycker en slags normalitet då de talar om stämningen på 

fotbollsplanen. De menar det alltid är något bråk eller tjafs på planen även då de hävdar 

att de nästan alltid hämtar en vuxen då bråk uppstår. Detta får mig att ifrågasätta 

skolans värdegrundsarbete då det verkar som det byggts upp tolerans gentemot 

stämningen på fotbollsplanen. Skolverket menar att skolan har i uppgift att få alla elever 

att känna sig trygga samt att motverka all typ av diskriminering (2011, s.7). Mitt resultat 

tyder på att skolan brister i sitt ansvar att skapa en stämning fri från diskriminering och 

där alla barn känner sig trygga på skolan. 

 

8.3 Känslohantering  

Vidare visar mitt resultat att fotbollen är bidragande i att pojkarna övas in i en roll där 

de förväntas vara tuffa och aggressiva. Detta stämmer med Häyrén Weinestål och 

Radmanns uttalanden om fotbollsvåld som jag nämnt tidigare i uppsatsen. De menar att 

grupptrycket inom fotbollen lär unga pojkar att inte visa smärta eller rädsla. Istället 

uppmärksammas negativa känsloyttringar så som exempelvis fula ord, svordomar eller 

diskrimineringar. Detta bidrar till tendenser av både fysiskt och symboliskt våld och att 

det blir värre ju äldre pojkarna blir (Kihlberg, 2014).  

Pojkarna i min studie talar om känslohantering vid fotbollsplanen på ett sådant 

sätt att det tyder på att pojkarna börjar formas in i en maskulin könsroll. Fundberg 

menar att sport generellt är en av de få platser i samhället där det finns en acceptans för 

män att visa känslor. Känslor uppmuntras på fotbollsplanen men hanterandet av 

känslorna sker under kontrollerade former (2003, 193). Även Koivula menar att 

gemenskapen inom manlig sport styrs av kontroll (1999, s.26). Det påvisas tydligt i mitt 

resultat att mina respondenter är präglade av fotbollen då det kommer till hantering av 

känslor. Alla pojkarnas svar om känslor följer dessutom samma mönster. Inom 

fotbollen finns ett strikt ramverk med regler för hur känslor ska visas. Fundberg menar 

att det är viktigt att pojkarna lär sig reglerna kring hur känslorna ska hanteras för att 

platsa in i fotbollsvärlden (Fundberg, 2003, s. 92). 

Samtliga respondenter i min studie visar medvetenhet om vilka känslor som är 

tillåtna i specifika situationer. Fundberg menar att detta är något som pojkar får lära sig 

i tidig ålder och detta stämmer då de intervjuade pojkarna bara är 9-10 år gamla. 

Aggressivitet uppmuntras vid närkamp men du ska fortfarande vara en schysst spelare 

som inte skadar någon. Som spelare bör man känna ilska och frustration då man förlorat 

en match eller om man har gjort en dålig insats på planen. Att vara ledsen är inget som 

uppmuntras men det är okej att gråta om det är på grund av skada eller förlorad match 

så länge det inte pågår för länge (Fundberg, 2003, s.92). Allt detta stämmer med mitt 

resultat. Pojkarna i studien uttrycker exempelvis att de blir förbannade när de förlorar 

eller blir besvikna på sig själva och tänker att de kunde ha spelat bättre. Dessutom 

menar samtliga att de aldrig är ledsna eller gråter på fotbollsplanen utan menar att de 

har lärt sig att kontrollera sina känslor.  

Precis som Ekenstam menar finns ett visst klimat hos män i grupp och att detta 

klimat styrs av kontroll. Detta påverkar i sin tur männens känsloliv då de blir mer slutna 

och har svårt att tala öppet om känslor. Många män har dessutom svårt att känna 
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empati, är rädda för att misslyckas, har svårigheter med nära relationer och tenderar att 

vara mer aggressiva (Ekenstam, 1999, s.159). Detta svarar på min andra forskningsfråga 

om att fotbollen bidrar till att pojkarna blir begränsade i sitt maskulinitetsskapande.  

 

8.4 Tal om genus 

Då det kommer till genus menar respondenterna att det inte finns några direkta 

skillnader mellan pojkar och flickor. När frågor kring genus kopplas till 

fotbollsspelandet framkommer det dock skillnader. Pojkarna talar om fotboll som en 

“pojksport” där fotboll är något som pojkar utövar och är mest intresserade av. En pojke 

visar på djupare förståelse och kan förklara könssegregeringen utifrån ett historiskt 

perspektiv vilket är intressant. Det visar sig dock vara en norm bland pojkar att spela 

fotboll då det är flest pojkar som spelar på skolans fotbollsplan. Det är endast ett fåtal 

flickor som spelar vilket påvisar att fotbollen är könssegregerad. Genussystemet 

upprätthålls så länge som det finns en tydlig särhållning av kön eftersom den manliga 

normen då legitimeras (Hirdman, 1988, s.52). 

Större områden av skolgården, på de platser som är tänkta för lagsport, är ofta 

dominerade av pojkar (Connell, 2003, s.26). Pojkarna i min studie berättar att det finns 

två fotbollsplaner för dem att välja på. Detta i kombination med att majoriteten av dem 

som är på fotbollsplanen är pojkar, visar på att pojkarna ges stort utrymme på 

skolgården. Pojkarna berättar att flickorna ofta går runt på skolgården och samtalar 

istället för att spela fotboll. Detta resultat kom Evaldsson också fram till då hon menar 

att flickor ofta värdesätter samtalet tillsammans med andra flickor istället för att delta i 

sportsliga aktiviteter (2004, s.337). Samtliga pojkar menar att flickorna inte är lika 

duktiga som pojkar på fotboll och att de inte har de attribut som krävs. Hellman menar 

att olika maskulinitetsformer förenas i att de konstrueras åtskilt mellan maskulinitet och 

femininitet. Detta innebär att den hegemoniska maskuliniteten upprätthålls som en 

negation av kvinnligheten (Hellman, 2005, s.147, s.148). Då fotbollsplanen är 

könssegregerad och att flickor inte är inkluderade, ser jag ett samband mellan Hellmans 

teori och mitt eget resultat.  

 

8.5 Maktstrukturer 

Ett annat intressant resultat i min studie är pojkarnas tal om fotbollsplanen vilket 

indikerar vissa maktstrukturer. Det finns tydligt två systematiska aspekter som bidrar 

till en maktstruktur. När pojkarna talar om vem som bestämmer vid fotbollsplanen 

verkar makten vara ojämnt fördelad. Detta syns då pojkarna väljer lag utifrån ett system 

som de kallar för ettaväljare och tvåaväljare. Detta system ger ettaväljaren makten att 

både välja lagmedlem först men också makten i att rangordna hur duktiga barnen är. 

Det visar sig också att vissa pojkar får vara ettaväljare oftare än andra och att flickorna 

inte får vara med och bestämma så mycket. Den andra aspekten är att pojkarna inte 

spelar med den fotboll som skolan erbjuder utan att de istället tar med sig fotbollar 

hemifrån. Den som äger fotbollen får i sin tur mer makt i att bestämma på 

fotbollsplanen vilket gör att det skapas hierarkier mellan pojkarna. Detta sker 

förmodligen inte då pojkarna spelar fotboll på fritiden och spelandet är kontrollerat av 
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en tränare eller domare. Genushierarkier och mönster av genus syns ofta i barns lek 

vilket även syns i mitt resultat (Connell, 2003, s.26). Thorne menar att tendenser av 

dessa hierarkier dessutom börjar i tidig ålder vilket också stämmer överens med mitt 

resultat (1993, s.3). 

Slutligen visar resultatet att det råder ett visst språkbruk på fotbollsplanen som 

kan indikera hierarkier mellan pojkarna. Att det råder en heteronormativitet inom 

fotbollens gemenskap är något Fundberg kom fram till i hans studie. Han upptäckte att 

det fanns en viss jargong där homosexualitet förlöjligades och diskriminerades. Även 

Koivula menar att det finns en kontroll av heteronormativitet inom manliga sporter 

(1999, s.27). Vidare menar hon att språket inom fotbollen ofta är präglat av en 

homofobisk humor vilket bidrar till heteronormativitet där man utgår från att alla pojkar 

inom fotbollen är heterosexuella (1999, 28). Det finns tendenser av detta även i mitt 

resultat då en pojke hävdar att ordet bög ibland används som ett skällsord på 

fotbollsplanen. Det är tydligt att pojkarna inte vet innebörden av ordet utan att det är 

något de hört någon annan säga. Här har skolan ett ansvar att tala om denna typ av 

språkanvändning då all typ av diskriminering är förbjuden och ingen ska missgynnas på 

grund av sexuell läggning (Skolverket, 2011, s.8).  
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9. Konklusion 
Resultatet i min uppsats tyder på att fotbollsplanen är en plats som reproducerar 

maskulinitetsnormer där pojkar tycks bli begränsade i sitt identitetsskapande. Pojkarna 

får genom sitt fotbollsspelande lära sig att kontrollera sina känslor samt vilka attribut 

som är önskvärda som pojke. Eftersom fotbollsplanen är en del av den pedagogiska 

verksamheten har skolan både möjligheter och skyldigheter att förändra klimatet som 

råder där.  

Regler kring fotbollsplanen bör styras upp för att undvika att maktstrukturer och 

könshierarkier skapas. Kanske behöver skolor även komma på nya rastaktiviteter som 

är mer genomtänkta utifrån ett genusperspektiv. Pojkarna kunde dessutom bli erbjudna 

och introducerade till något annat än fotboll där de får öva på andra förmågor som är 

viktiga. Detta måste göras då skolan har ett ansvar för att pojkarna ska få en bredare syn 

på vad det innebär att vara man. Det måste också göras med tanke på resterande barn 

som går på skolan. Ingen ska behöva känna sig otrygg eller diskriminerad på 

skolgården. Med tanke på skolans arbete för jämställdhet är detta otroligt viktigt. 

Skolan måste arbeta aktivt för att rasten ska bli mer könsblandad så att genussystemet 

och maskulinitetsnormer istället ifrågasätts.  

Vi vet idag att majoriteten av våldsbrott begås av män, något som påpekats 

tidigare i studien. Vi vet också att det råder bristande jämlikhet på många plan i 

samhället mellan kvinnor och män. Dessutom vet vi att pojkar fostras in i en roll som 

gör dem begränsade i sitt identitetsskapande. Det är dags att förändra dessa normer och 

en insats för detta vore att granska det rådande klimatet på fotbollsplanen.  

 

9.1 Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att göra en liknande undersökning som i 

denna studie fast i större skala. Det vore även intressant att undersöka hur pojkar med 

intresse för fotboll presterar i skolan samt vad de har för inställning till skolan. Hur 

påverkas studiemotivationen av deras stora intresse för fotboll? Hjälper fotbollen dem 

att uppnå de ett bättre resultat?  
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide med barn 
 

Presentation av intervjuns ämne. 

 

1. INLEDNING (Nyckelord: rastaktivitet, fotbollsplan, fotbollsintresse):  

a. Vad gör du helst på rasten?  

b. Varför är det så roligt med just fotboll? 

c. Spelar du fotboll på fritiden?  

d. Varför började du spela fotboll? Hur kom det intresset? Hur gammal var du när 

du började spela? 

e. Vad tycker du om skolans fotbollsplan? Vad är bra? Vad skulle kunna bli 

bättre? 

f. Hur skulle du känna om fotbollsplanen togs bort från skolgården?  

 

2. UR ETT GENUSPERSPEKTIV (Nyckelord: kön, könsskillnader): 

a. Vilka är på fotbollsplanen? 

b. Vad gör dom som inte spelar fotboll? Kan du beskriva vilka det är? 

c. Vilka är bäst på fotboll tycker du? Varför? 

d. Varför tror du så många pojkar har fotboll som intresse? 

e. Hur är flickor? Hur är pojkar? Är dom olika? Kan du beskriva hur 

flickor/pojkar är olika?  

f. Vore det roligare om fler flickor var med? Om det var mer blandat? 

 

3. MANLIGA NORMER/SKAPANDE (tävlingsinriktning, känslohantering, makt, syn 

på manlighet kopplat till fotboll, verbalt språk): 

a. Tror du att alla barn känner sig välkomna på fotbollsplanen? Hur gör du för att 

andra ska känna sig välkomna? 

b. Känner du dig trygg på fotbollsplanen? Finns det någon gång du inte har känt 

dig trygg där? Varför kände du dig inte trygg?  

c. Vad gör du om något känns orättvist eller om du blir arg? 

d. Hur känns det om du förlorar på fotbollsplanen? Vad händer då?  

e. Händer det att du blir ledsen på fotbollsplanen? Kan du gråta då? Beskriv vad 

som händer då. 

f. Får alla vara med och bestämma på fotbollsplanen?  

g. Hur väljer ni lag? 

h. Händer det att barn bråkar på fotbollsplanen? Kan du beskriva vad som händer 

då? 

i. Brukar svordomar förekomma på fotbollsplanen? Vad kan sägas isåfall? 

j. Hur tycker du en bra fotbollsspelare är? Vad måste man vara bra på? 

 

4. SISTA FRÅGOR:  

a. Har du någon förebild/idol/någon du ser upp till? Vem som helst.  

b. Vad vill du bli när du blir stor? 
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Bilaga 2 
 

       Till vårdnadshavare för elev i klass ____ 

 

Medgivande till deltagande i en intervju 
 

Hej! 

  

Mitt namn är Stina Andersson och läser min sista termin på Grundlärarprogrammet F-3 vid 

Uppsala universitet. Denna termin ska jag skriva examensarbete där jag vill genomföra en 

studie om pojkars upplevelser av skolans fotbollsplan. Syftet med intervjuerna är att undersöka 

hur pojkar talar om fotboll för att sedan analysera deras svar utifrån ett genusperspektiv. 

  

Jag kommer inte lägga in egna värderingar i svaren, utan det enda jag är intresserad av är 

elevernas individuella uppfattning. Eleverna kommer självklart delta anonymt och samtlig 

information kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer att både skrivas ner och 

spelas in men ingen annan än jag kommer att lyssna på inspelningarna. Det kommer endast 

användas för analys i mitt uppsatsskrivande. Intervjuerna beräknas ta ca 20 minuter och 

kommer att ske under vecka 16.  

 

All medverkan är frivillig och intervjun kan avbrytas närsomhelst om eleven vill. Min uppsats 

och dess undersökning kommer inte användas i något annat ändamål än akademisk forskning. 

Ingen ekonomisk ersättning utgår. För mer information eller om ni har frågor är ni välkomna att 

kontakta mig. Mina uppgifter finns längre ner i detta brev. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda intervju. 

  

Barnets namn:_________________________________________________________ 

  

  

Vårdnadshavares namn:                            Vårdnadshavares underskrift: 

  

 

____________________________          ________________________________ 

Blanketten skrivs under och lämnas in till elevens klasslärare. 

 

Stina Andersson     Handledare: Linn Areskoug  

stina.andersson.3203@edu.uu.se    Universitetslektor vid institutionen för 

076-8021105  pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

linn.areskoug@edu.uu.se 
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