
 1 

      
 

 
Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 

Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde,  

15 hp 

”Du skjuter ju som en tjej” 
En studie om genusskapande i 
skolan 

Stefan Winther 

Handledare:  Cecilia Rodéhn 
Examinator: Johanna Svahn 

Rapport nr:  2014vt00832 



 2 

Sammanfattning 

 
I denna studie undersöks hur genus skapas genom barns interaktion med varandra vid bollspel 

under raster. Studien syftar till att bidra till djupare förståelse för genusskapande på rasterna i 

skolan. I studien har löpande ostrukturerade observationer använts som metod. Sammanlagt 

observerades sex rast tillfällen samtliga på skolgården. Fem av rasterna som observerades var 40 

minuter och en var 20 minuter.  Dessa observationer har renskrivits och redovisas i resultat och 

analys delen av studien. De teoretiska utgångspunkter som används i studien är genussystemet 

samt genuskontraktet.  

I resultatet och analysen framgår det att genus skapas dagligen genom barns interaktion med 

varandra vid bollspel under rasterna. Detta görs genom isärhållning och differentiering av könen. 

Barnen gör skillnader på pojke och flicka och dessa värderas utifrån sitt biologiska kön redan 

innan bollspelet börjar.  

 

 

Nyckelord: Raster, Bollsport, Genus, Ostrukturerad observation, Genussystem, Genuskontrakt 
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1. Inledning 
 

Skolan är inte enbart en plats dit eleverna kommer för att ha lektioner och lära sig att exempelvis 

räkna. Skolan är även en social arena där barnen dagligen knyter kontakter och skapar sin egen 

identitet. Stor del av den sociala interaktionen barn emellan sker på skolgården under rasterna. 

Under min utbildning har jag besökt ett flertal skolor och skolgårdar. Eftersom jag personligen är 

väldigt intresserad av genus slår det mig varje gång att genusskapandet framstår tydligt på 

skolgården under rasterna. Jag vill med denna studie undersöka om mina iakttagelser på 

skolgårdarna jag har besökt stämmer överens med det faktiska skeendet. Jag vill med denna 

studie även se på vilket sätt detta genusskapande går till. Då jag anser att genus är något skolan 

måste arbeta med redan från elevernas skolstart anser jag att det är av vikt att ta reda på 

bakomliggande orsaker till hur genus skapas mellan barnen. Då genus är socialt skapat kön så 

anser jag att skolgården är en adekvat plats för denna studie.  
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    2. Bakgrund 
 

 
Den här uppsatsen kommer att beröra hur barns interaktion med varandra vid bollspel på 

rasterna skapar genus. I det kommande avsnittet kommer jag att klargöra varför detta ämne har 

relevans för en studie. Jag kommer att redogöra för olika syner på genus samt hur dessa syns och 

bidrar till skapandet av genus på skolgården under rasterna. 

 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla, och detta går att läsa under Grundläggande värden i läroplanen. Skolan bör även arbeta 

för att främja förståelse för andra människor (Lgr 11, s.7). Förståelsen för andra människor och 

mer specifikt förståelsen för det motsatta könet spelar stora roller i genusskapande interaktioner. 

En annan del av interaktioner som bidrar till att konstruera genus är diskriminering. Individer kan 

hållas utanför interaktionen på grund av deras kön. I läroplanen går det att läsa att kön är en av 

grunderna på vilken en individ inte får diskrimineras (Lgr 11, s.7). Det är därför av vikt att titta 

närmre på dessa interaktioner. 

 

I ”Skolverkets Allmänna råd: Arbete mot diskriminering och kränkande behandling” (2012) 

definieras begreppet diskriminering såhär: 

“Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om 

missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen.” (s.8).  

Under punkten 2.1 normer och värden i läroplanen finns en del mål uppsatta. Ett av dessa mål 

är att eleverna ska kunna göra medvetna etiska ställningstaganden som ska vara grundade på 

kunskaper om grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt personliga 

erfarenheter (Lgr 11, s.12).  Det är dessa etiska ställningstaganden som eleverna kan utsättas för 

när de hamnar i en interaktion som är genusskapande. Ska någon uteslutas ur en aktivitet på 

grund av dennes kön? Detta kan vara ett exempel på frågor som eleverna stöter på i sin vardag i 

skolan och blir därför betydelsefulla att observera samt analysera. Ett annat mål som tas upp är 

eleverna ska ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling (Lgr 11, 

s.12). Detta mål i läroplanen anser jag peka på varför det är av vikt att göra en studie om barns 

genusskapande. Som Lisa Gålmark (2005) skriver finns det fördomar mot alla människor på 

grund av deras kön. Hon nämner även att den stora orättvisan idag är riktat emot kvinnor. 

Genom att studera barnens genusskapande interaktion med varandra samt att titta närmare på 
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vilka skillnader det finns mellan interaktioner mellan barn av samma kön och interaktioner mellan 

barn av olika kön kan man tydligt se om diverse kränkningar och diskrimineringar äger rum eller 

ej.  

Läroplanen talar om vad skolan har för skyldigheter gentemot barnen. Genom att ta upp valda 

delar från läroplanen så vill jag visa på att min studie är relevant då den tar reda på hur dessa delar 

som skolan ska förmedla till och lära eleverna efterlevs av eleverna själva. Genom att observera 

interaktionen som sker på skolgården, där eleverna är friare från vuxen övervakning än vad de är i 

exempelvis klassrummet, får vi en fingervisning på hur eleverna själva lever upp till dessa delar.   
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3. Litteraturöversikt 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som behandlar det ämnesområdet som är aktuellt. 

Studien behandlar genusskapande genom barns interaktion med varandra vid bollspel under 

rasterna. Det är därför adekvat för denna studie att presentera tidigare liknande forskning. Denna 

forskning kommer att presenteras under rubrikerna; Genus eller kön, Genusskapande i skolan, 

Genusskapande och idrott samt Genus och bollspel på raster. Jag kommer även att redogöra för de 

teoretiska perspektiv som jag har valt att utgå ifrån.  

 

Tidigare forskning 
 

3.1 Genusskapande i skolan 
 

Sociologen Barrie Thorne (1993) har i sin studie gjort observationer som syftar till att ta reda på 

hur genus fungerar i barns liv, då detta inte hade gjorts i tidigare forskning. Dessa observationer 

ägde rum mellan 1976-1977 och pågick under åtta månader på en allmän grundskola i 

Kalifornien. Hon observerade även tre månader på en skola i Michigan under 1980 (s.6). Thorne 

(1993) anser att kön är något som konstrueras socialt. Hon anser att barn socialiseras in i 

existerande genus arrangemang. Både föräldrar, lärare och media spelar en roll i denna 

socialisering av genus. Hon menar att om pojkar och flickor är olika så föds de inte så utan 

skapas att bli olika. Thorne (1993) anser att hennes observationer stödjer tanken om att genus är 

socialt skapat fullt ut (s. 2-3). Observationerna ägde rum i klassrummet, matsalen och på 

skolgården. Hon såg en skillnad på aktiviteterna som skedde i klassrummet och i matsalen mot de 

aktiviteter som skedde på skolgården. På skolgården hade de vuxna på skolan minimal kontroll 

och barnen kunde relativt fritt välja aktivitet samt kamrat/kamrater. Det hon upptäckte var att en 

omfattande separation av könen. Hon såg att pojkarna styrde över de stora ytorna som var 

menade för diverse lagsporter exempelvis baseballplanen eller basketplanen. Flickorna 

dominerade ytor som till exempel klätterställningar eller ytor där man kunde hoppa hopprep. 

Dessa ytor låg nära skolbyggnaden och var mycket mindre än de ytor som pojkarna 

kontrollerade. Barnen kunde dock spela exempelvis fotboll, handboll eller dodgeball tillsammans. 

Både barnen och rastvakterna tog för givet att dessa ytor fanns (s.44).  Thorne (1993) menar att 

en förklaring till denna uppdelning av könen är att skolor är mer tätbefolkade än exempelvis 

grannskap. Detta ger barnen fler potentiella kamrater av samma kön och ålder. Detta till skillnad 
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från grannskap där barnen oftare interagerar med någon av motsatt kön eller en annan ålder 

(s.52-53).  

    Thorne (1993) såg när hon gick över skolgården från de asfalterade områdena där barnen 

hoppade hopprep till gräsplanen där fotboll och baseball spelades att hon även rörde sig från 

grupper av flickor till grupper av pojkar. Den rumsliga separationen av pojkar och flickor utgör 

en sorts gräns, en gräns om kanske uppfattas starkast av de individer som vill ansluta till en 

aktivitet som kontrolleras av det motsatta könet (s.64). Thorne (1993) nämner som motsatts till 

detta att när barn är tillsammans på ett avslappnat och interagerat sätt, exempelvis när de spelar 

fotboll tillsammans, kan känslan av genus som en sorts gräns ofta lösas upp. Men ibland möts 

pojkar och flickor på sätt som stärker deras motsatts. Dessa gränser som nämns i texten kan 

skapas genom kontakt med varandra men även genom undvikande av varandra (s.64). Thorne 

(1993) nämner även hon genus som en form av dikotomi och till och med att pojkar och flickor 

skulle vara antagonistiska sidor (s.65). 

Genusforskaren Christian Eidevald (2009) har studerat genusskapandet i förskolan. Till 

skillnad från Thorne (!993) fokuserar han mer på pedagogernas roll i barnens genusskapande. 

Han menar att pedagogernas olika bemötande av elever beroende på om de är pojkar eller flickor 

gör att eleverna lär sig ett sätt att vara på. Han har genom videoobservationer av barnens fria lek 

upptäckt att flickor får lära sig att inte hävda sin rätt och att de ska anpassa sig till pojkarna. Om 

flickorna inte lär sig ta hänsyn till vad män vill kan de råka ”illa ut” senare i livet (s. 172-173). 

Pia Williams (2006) arbetar som universitetslektor vid Göteborgs universitet, institutionen för 

pedagogik och didaktik. Hennes text fokuserar till skillnad från Thornes (1993) och Eidevalds 

(2009) inte på genus specifikt utan redogör istället för barns samlärande i allmänhet. Hon menar 

att forskning om hur barn lär av varandra betonar samarbetets betydelse för barnens möjligheter 

att lära. Denna forskning fokuserar på att det främst är i samspel med andra som vi lär. 

Samlärandet skulle enligt henne kunna ses som en mänsklig kvalitet samt ett sätt att förhålla sig 

till andra och till kunskap eftersom människor skapar mening, förståelse och innebörd genom att 

dela sin verklighet med andra. Hon menar att barns samlärande därför även kan urskiljas som en 

av förskolans och skolans viktigaste frågor (s.14-15).  
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3.2 Genusskapande och idrott 

 

Genus och idrottspedagogikforskaren Birgitta Fagrell (2000) undersöker i sin doktorsavhandling 

hur barn konstruerar genus utifrån bland annat idrott. Hon har i sin studie använt kvalitativa 

intervjuer med 60 barn från Sverige i sju-åtta års ålder. Tanken med urvalet var att låta olika 

sociala miljöer representeras för att fånga upp en mängd föreställningar om manligt och kvinnligt. 

Hon styrdes, i sitt val av ålder på barnen, av en tanke att det skulle vara möjligt att föra ett 

meningsfullt samtal om hur de ser på manligt och kvinnligt i denna ålder (s.20-23). I sin studie 

använder Fagrell (2000) genus som ett analytiskt redskap. Med detta menar hon att begreppet 

genus blir ett sorts verktyg med vars hjälp en förståelse ska fås av hur kön formats inom 

institutioner och praktiker (s.31).  

Fagrell (2000) nämner i sin avhandling att idrotten tar kroppen i anspråk på ett aktivt sätt och 

en idrottande kropp är fysiskt verksam men den måste även inordna sig i såväl en kroppsregim 

som en genusregim. Idrotten är därför en signifikant institution som aktivt verkar för den fysiska 

aktiviteten skall utövas på ett på förhand avgjort sätt. Pojkar och flickor kan genom idrotten på 

ett konkret sätt få uppleva sin kropp och kroppsliga kompetens inom en könsordning där gränser 

för manlighet och kvinnlighet både upprätthålls och utmanas (s. 122-123).   

Under intervjuerna som Fagrell (2000) genomförde fick barnen välja mellan olika bilder. I 

vissa fall fick de välja bilder på olika idrottsutrustningar och tala om vad idrotten hette. Andra val 

de fick gör utifrån bilderna var att de fick välja en bild av fem som bäst visade vad idrott är. På 

två av bilderna inom varje idrottsgren visades en tävlingssituation där aktiviteten på bilden 

antingen utfördes av pojkar eller av flickor (124-ff). Det framgår att både pojkar och flickor anser 

att pojkar generellt sätt är bättre på idrott och att detta var med och styrde valet av bild. Att vissa 

idrotter är märkta för pojkar andra för flickor var något som barnen ansåg vara naturligt och 

korrekt (s. 129-ff).  

När barnen fick motivera hur de gjorde sin val framträder genus i all sin glans. Logiken om att 

pojkar nog är bättre än flickor är en faktor av konstruktionen av kön. Dels uttalas det att pojkar 

är bättre än flickor men det framkommer även att det flickor gör inte är eftersträvansvärt. Fagrell 

(2000) menar att i barnens motiveringar märks det att barn i denna ålder håller på att bygga en 

idealbild av sitt eget kön och det motsatta könet samt att barnen aktivt söker kännetecken på kön 

som de kan införliva i sin genusbild. Hon skriver vidare att barnen är mottagliga för olika tecken 

för det könsspecifika. Barnen letar efter differenser som de kan utnyttja i sin argumentation 

varför de gör det ena eller andra valet. Idrotten kan då ses som en könssegregerad kultur som ger 
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barnen distinkta referenspunkter i deras jakt på det som skiljer könen åt. Barnen har inga 

svårigheter att skilja på ”pojkgrejer” och ”tjejgrejer” inom idrotten (s.140).  

Fagrell (2000) nämner i sin avrundning att flickorna och pojkarna i hennes studie tycks ha 

förkroppsligat idrott som en aktivitet där pojkarna är bättre. Den fysiska kvinnokroppen anses 

inte ha något större värde på idrottsplanen. Både pojkar och flickor tycks anamma en idealtypisk 

bild av mannen som den fysiskt starke och modiga medan den kvinnliga kroppen ses som fysiskt 

svagare (s.165). I sin konklusion kommer Fagrell (2000) fram till att en asymmetrisk maktrelation 

mellan könen kan gödas genom relationen som upprättas i genusifieringsprocessen mellan 

manligt mod och kvinnlig svaghet. Hon talar även om att flickorna idealiserar manliga 

kompetenser medan de samtidigt nedvärderar sin egen kapacitet. Pojkarna och flickornas 

osynliggörande av den kvinnliga kroppen samt nedvärdering av dess fysiska prestationsförmåga 

konstruerar föreställningar framförallt om det kvinnliga som fastslår att könssegregering är 

nödvändig och rättvis (s.210-212). Fagrell (2000) talar i sin avhandling främst om idrotten som 

sker vid sidan av skolan men jag anser ändå att tankegångarna hos barnen återspeglar det tänket 

de har när de utför någon idrott på skolgården.  

Professor i statsvetenskaps Iris Marion Young (2000) nämner i sin text precis som Fagrell 

(2000) att det verkar finnas en skillnad på kill- och tjejegenskaper vid idrottande. Hon väljer att 

fokusera på vad skillnader mellan pojkar och flickors beteendemönster vid idrottande. Hon 

nämner i sin text att de flesta män inte är några superatleter samt att deras idrottsliga prestationer 

oftare utmärks av ett stort ego än av genuint kunnande. Trots detta ger sig en otränad man in i 

leken med ett öppnare sinne och en större frihet än vad de flesta kvinnor gör. Det finns typiska 

tjejkast, sätt att springa som en tjej och slå som en tjej. Gemensamt för dessa menar Young 

(2000) är att kvinnor för det första inte sätter in hela sin kropp i en målinriktad och koordinerad 

rörelse utan all kraft och rörelse koncentreras istället till någon enstaka kroppsdel. Kvinnor har 

för det andra en tendens att inte böja sig, sträcka ut sig eller fullfölja rörelsen i riktning mot det 

avsedda målet (s. 262). Young (2000) menar vidare att kvinnor ofta blir ängsliga, osäkra och 

tvehågsna när de ska ta itu med någon fysiskt krävande uppgift. Hon menar att kvinnor ofta 

tvivlar på deras kroppar klarar av att genomföra uppgiften. Det finns enligt Young (2000) två 

delar till denna tvekan. För det första menar hon att kvinnor inte litar på att de ska klara av vad 

som ska göras. För det andra tror hon att kvinnors tvekan beror på en rädsla för att göra sig illa, 

en rädsla som hon menar är mer framträdande hos kvinnor än hos män (s. 263).  

Young (2000) nämner dock att inget av det hon skriver om hur kvinnor i allmänhet rör och 

beter sig gäller samtliga kvinnor i alla sammanhang. Det finns inget mystiskt, inneboende 

samband mellan det faktum att man är en kvinna och typiska kvinnliga rörelsemönster. Hon 
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menar istället att många av dem framför allt är en konsekvens av bristande träning i att använda 

kroppen i uppgifter som kräver fysisk styrka (s. 264).  

Ann-Sofie Holm (2008) har även hon studerat genus och skola samt genus och idrott.  Hon 

har i sin studie med hjälp av observationer och intervjuer undersökt femininiteter och 

maskuliniteter i år 9. En av de delar hon har fokuserat på är positionering och hierakisering under 

idrottslektioner. Hon menar på att idrottshallen är en arena där fysiska skillnader mellan pojkar 

och flickor blir särskilt påtagliga. Hon nämner även att pojkarna på ett förnedrande sätt markerar 

sitt sportsliga övertag gentemot flickorna i klassen genom att demonstrativt lägga sig ner på 

planen och gäspa när det är flickornas tur att serva i volleyboll. En av flickorna som Holm (2008) 

har intervjuat menar till och med att pojkarna ser fotboll som ”sin sport” och att de markerar sin 

överlägsenhet genom att hävda att ”killar är bäst” (s. 144-146). 

 

3.3 Genus och bollspel på raster 
 

Doktorand i idrottsvetenskap Kalle Jonasson (2011) har i sin artikel till skillnad från Fagrell 

(2000) och Young (2000) fokuserat på hur genus skapas mer specifikt vid fotbollsspelande på 

rasterna i skolan. Han har under ett och ett halvt år observerat hur eleverna på tre skolor i Malmö 

organiserar sina fotbollsaktiviteter under rasterna. De frågor han bar med sig under sina 

observationer var: Var spelar de fotboll? Vilka är med? Vad gör och säger de? Samt Vem 

bestämmer? Jonasson (2011) framhåller Yvonne Hirdmans (1988) sätt att förklara och förstå 

genus genom genussystemet. Han fann i sina etnografiska observationer att både pojkar och 

flickor deltog i spelet men att pojkarna var många fler. Hans bedömning av eleverna var att 

”fotbollsduglighet” inte avgjordes av kön. Det som däremot hände var att flickor kunde 

exkluderas från spelet. När detta hände skedde det med hänvisning till deras kön. Resultatet 

Jonasson (2011) kommer fram till är att alla inte tar plats på samma vis vid fotbollsspelande 

under rasterna. Den har en tydlig genuskodning. Detta syns i den antalsmässigt ojämna 

fördelningen mellan pojkar och flickor. Det är alltid en majoritet pojkar representerade under 

fotbollen på rasterna. Det framgår även att flickor visst kan delta vid fotbollsspel men att det är 

underordnade pojkarna.   
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Det perspektiv jag har valt att utgå ifrån i min studie är ett genusteoretiskt perspektiv. Begrepp 

såsom genussystem och genuskontrakt är vanligt förekommande i genusforskning och även 

väsentliga för denna studie. Jag kommer i detta kapitel att presentera dessa begrepp samt beskriva 

varför de är betydelsefulla utgångspunkter i denna studie. 

 

 

 

4.1 Genus eller kön? 
 

Ordet genus härstammar från lingvistiken i ett försök att översätta ordet gender till svenska. 

Ordet gender började användas av anglosaxisk kvinnoforskning under 1970-talet. Detta begrepp 

avsåg att göra en skillnad mellan begreppet sex, vilket menar det biologiska könet, och begreppet 

gender som syftar till det socialt skapade könet (Lif, 2008, s. 19). Även sociologen Anthony 

Giddens (2003) talar om denna skillnad mellan kön och genus. I sin text skriver han att ordet kön 

är mångtydigt som det används i vanligt språkbruk. Det inordnar sig dels till en kategori där vi 

kan placera en person i, dels till varierande beteendemönster som karakteriserar människor. 

Genusbegreppet är däremot kopplat till de socialt skapade uppfattningarna om vad som är 

manligt respektive kvinnligt. Han menar vidare att åtskillnaden mellan genus och kön är 

grundläggande då många skillnader mellan män och kvinnor inte kan härledas till ett biologiskt 

ursprung (s.112). Även maskulinitetsforskaren R. W Connell (2009) talar precis som Thorne 

(1993) om genus som socialt konstruerat kön. Hon skriver i sin text att genus framför allt handlar 

om de sociala relationer inom vilka grupper och individer agerar. Det nämns även att genus inte 

är ett uttryck för varken biologi eller fast dikotomi i människors liv respektive personlighet. Det 

ska istället ses som ett mönster i våra sociala arrangemang och i de dagliga praktiker eller 

aktiviteter som de arrangemangen styr (s.24-25).  

En annan forskare som är kritisk till biologiska förklarningar av könsskillnader är sociologen 

Henning Eichberg (2008). Han skriver i sin text att man kan tala om kön som något från naturen. 

I denna syn har manligt och kvinnligt en biologisk förklarning och det har setts som en naturlig 

hierarki för överlevnad. Det har även setts som normgivande. Eichberg (2008) visar även på ett 

annat sätt att tala om kön. Vid detta tankesätt ser man på kön som en rörelse människor emellan. 

Denna rörelse kallas ”Könets rörelseantropologi “och beskrivs som en sorts kroppslig demokrati. 

Inom denna syn spelar identitet och relationer roll för kön samt könföreställningar. Det tredje 
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sättet man enligt Eichberg (2008) talar om kön framställer kön som utifrån könsföreställningar 

konstruerar könet. Istället för att könet skulle vara något naturligt. Han menar att vi själva väljer 

vårt kön. Under detta val tar individen ett beslut eller en roll i valet av sitt kön.  

Jämställdhets- och mångfaldsstrategen Kajsa Svaleryd (2003) menar att begreppet kön inte 

räcker till då det fokuserar för mycket på den enskilde individen och att den rådande 

maktstrukturen då hamnar i skymundan. Hon anser att genus är den samlade benämningen i 

modern könsforskning och att detta begrepp betecknar ett system som består av två motsatta och 

uteslutande kategorier där mänskligheten placeras. Dessa kategorier är: man/manligt samt 

kvinna/kvinnligt. Hon menar vidare att genus omfattar vårt sociala, kulturella samt biologiska 

kön. Genus är vad det sociala systemet och det kulturella arvet har format oss till (s.29). I min 

studie kommer jag att använda mig av begreppet genus istället för kön av just den anledningen att 

genus är något som konstrueras socialt i elevernas vardag. Deras biologiska kön är något de 

ständigt bär med sig oavsett hur mycket de reflekterar över detta eller ej. Genus däremot är det 

som skapas när de börjar interagera med andra människor. Det är av den anledningen som 

begreppet genus blir relevant för min studie. 

 

 

4.2 Genussystem 
 

För att kunna förstå genus är det av vikt att ha kunskap om genussystemet. Detta system är även 

en av de centrala teoretiska utgångspunkterna för denna studie. Yvonne Hirdman (1988) menar 

att genussystemet bör förstås som en beteckning på ett nätverk av olika processer, föreställningar, 

fenomen och förväntningar vilka genoms sin interaktion ger en grund till ett slags 

mönstereffekter och regelbundenheter. Systemet kan ses som en sorts dynamisk struktur och är 

således en ordningsstruktur av kön. Denna grundläggande ordning av människor i genus är en 

förutsättning för andra sociala ordningar. Det är på grund av systemets två bärande balkar, 

alternativt lagar eller logiker, som gör att vi kan tala om denna ordning på ett abstrakt, generellt 

plan. Den ena av dessa två logiker är dikotomin. Dikotomi innebär isär hållandets tabu: manligt 

och kvinnligt bör inte blandas. Den andra logiken inom genussystemet är hierarkin, mannen är 

norm. Det är männen som är människor och utgör därmed normen för det allmängiltiga och 

normala. Hirdman (1988) menar vidare att barn föds in i vissa kulturellt samlade tankefigurer. 

Dessa tankefigurer gör att varken män eller kvinnor föds till just män eller kvinnor utan båda 

skapas till det. I tillägnelseprocessen av genus betonar Hirdman (1988) tankefigurernas makt 
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framför exempelvis funktionella eller omedvetnas psykosexuella identitetsskapande krafter (s.51-

52). 

En grundläggande problematik med genussystem som Hirdman (1988) nämner är att systemet 

och dess logiker ständigt reproduceras. Ju kraftigare som dikotomin, isärhållandet av könen, 

fungerar ju självklarare och mer legitimt blir den manliga normens dominerande ställning. Det 

fungerar även omvänt: ju svagare isärhållandets logiker och praktiker verkar, desto mer ifrågasätts 

den manliga normens överhet. Den strukturalistiska idén med genussystemet är att visa på den 

reproducerande kraften. Det är som det är för att det har varit så. Isärhållning återföds av 

ishärhållandet, den manliga normen återföds med kraftfullhet (s.57). ”Själva genussystemets 

strukturalistiska idé är att visa på den reproducerande kraften: det är som det är för att det var 

som det var.” (Hirdman, 2001, s.125).  Just dessa strukturer menar Hirdman (2001) verkar skapa 

cirklar på cirklar av genusbunden maktformering och beteende. Hon fokuserar sin förståelse av 

genussystemet utifrån de isärhållande krafterna, utifrån dikotomiernas makt (s.126-129). 

En annan forskare som har skrivit om dikotomi och hierarki är Sandra Harding. I sin text 

beskriver Harding (1986) att genus är en analytisk avdelning präglad av dikotomi och asymmetri. 

Med asymmetri menas i denna text att det finns en hierarki i hur manligt och kvinnligt värderas. 

Mannen anses generellt ha högre status i samhället än kvinnan. Det skrivs vidare att femininet är 

skapat att absorbera allt som är definierat som icke manligt och att alltid samtycka med att det 

maskulina är dominant. Genus är på så sätt en asymmetrisk kategori av mänskligt tänkande, social 

organisation, individuell identitet samt beteende (s.54-55). I denna studie kommer dikotomi och 

asymmetri användas för att peka på de skillnader barnen gör mellan dels könen och dels mellan 

vilka egenskaper som klassificeras som manliga och kvinnliga samt hur dessa värderas inom 

bollsporter på rasterna.  

 

  

4.3 Genuskontrakt 

 
När man talar om genussystem stöter man oftast förr eller senare på begreppet genuskontrakt. 

Hirdman (1988) beskriver i sin text att genuskontraktet är mycket konkreta föreställningar om 

hur man/män, kvinna/kvinnor ska vara mot varandra. Detta kan vara hur män och kvinnor ska 

vara mot varandra i arbetet, vilka redskap som tillhör vem. Det kan även vara i gestalten (den 

yttre formen), vilka kläder som är tillåtna eller hur långt håret ska vara. Dessa föreställningar är 

uppspaltade på olika nivåer. Dessa genuskontrakt ärvs från den ena generationen till den andra. 

Fadern introducerar dem för sonen och modern för dottern. Genuslogikernas teori och praktik 
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återfinns följaktligen i genuskontraktet och begreppet blir därmed ett slags operationalisering av 

genussystembegreppet, vilka i sin tid rent principiellt kan dechiffreras från olika tider, samhällen 

och för olika klasser. Kontraktet i sig är de ömsesidiga föreställningarna medan systemet är den 

process som via kontrakten skapar ny segregering, ny hierarkisering. När vi talar i termer av 

genuskontrakt får vi dels ett användbart verktyg för att beskriva gränserna för de kvinnliga 

möjligheterna och dels tvingas vi att sätta relationen mellan maskulinum och femininum i 

centrum för förståelsen. Genom förståelse för dessa osynliga genuskontrakt, som ordnar 

förhållandena mellan könen, kan vi även fördjupa kunskapen om hur den manliga normens 

dominerande ställning har uthärdats i historien (s. 54). 

Hirdman (2001) nämner i sin text att det finns ett stereotypt, idealtypiskt kontrakt där mannen 

har ansvaret, försörjningen och beskyddet på sin sida medan kvinnan har födandet, uppfödandet 

samt beroendet på sin. Detta visar tydligt på könens skilda positioner och närmast kontrasterande 

förutsättningar (s.88). Det skrivs även i texten att det mönster som formas utifrån 

genuskontraktets paragrafer förstärker konturerna kring genusstereotyperna. De får sin kraft samt 

legitimitet härifrån. Situationen som skapar förutsättning för genusbunden rationalitet, för 

upprepning och bekräftelse av världens naturliga ordning är det stereotypa genuskontraktet (s.94).  

Både genussystemet samt genuskontraktet är viktiga faktorer för att genuspositioner skapas 

och upprätthålls. De blir på så sätt adekvata verktyg för att upptäcka skapandet av 

genuspositioner via barns interaktion med varandra vid bollspel under raster. Jag har under mina 

observationer använt mig av dessa teorier för att urskilja och analysera diverse skeenden under 

bollspelet på rasterna.  Genom att på förhand ha kunskap om dessa genusteorier kunde jag under 

mina observationer lättare urskilja situationer och skeenden vid barnens interaktion med varandra 

som var av vikt för min studie. Vid analysen av den insamlade empirin fungerade dessa teorier 

även som verktyg för djupare förståelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

5. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur genus skapas genom barns interaktion med varandra 

vid bollspel under rasterna. Min avsikt är att undersöka barn i årskurs 3 och deras interaktion 

under rasterna samt hur denna interaktion skapar genus. Mitt fokus under denna studie är riktat 

mot bollsporter på raster. Jag har valt just bollsporter för att jag anser, efter vad jag har sett på 

diverse praktikperioder att det under bollsporter uppstår väldigt många interaktioner som 

samverkar och skapar genuspositioner. Mina frågeställningar blir därför: Hur skapas genus 

genom barns interaktion vid bollspel på rasterna? Hur ser skillnaderna ut i interaktionerna mellan 

pojke och pojke samt interaktionen mellan pojke och flicka under bollspel?  
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6. Metod 
 

I detta avsnitt följer en redovisning av hur datainsamlingen för studien genomfördes. Den metod 

jag har valt för att samla in mina empiriska data är ostrukturerade observationer (Patel & 

Davidsson, 2003, s. 94). Valet av ostrukturerad observation som metod till min studie föll sig 

naturligt då studien går ut på att ta reda på hur barns interaktion med varandra under rasterna 

skapar genus. Som Runa Patel och Bo Davidsson (2003) nämner i sin text är ostrukturerade 

observationer användbara när vi vill samla in information som berör beteenden och skeenden i 

naturliga situationer (s.87).  

 

6.1 Val av datainsamlingsmetoder 

 
Valet att dessa observationer skulle vara ostrukturerade var ett självklart val då dessa oftast 

används i utforskande syfte för att kunna inhämta så mycket information som möjligt kring ett 

visst problemområde. Vid dessa observationer har man inte ett utprovat observationsschema 

utan istället registreras ”allting”. Något som i och för sig är en omöjlighet även för den 

skickligaste av observatörer. Som Lena Reich och Bodil Wesén (1994) nämner i sin text är det 

väsentliga med ostrukturerade observationer att så detaljerat som möjligt försöka beskriva vad 

som händer. Berättandet av vad som händer bör ske utan att något skeende värderas och att 

tolkningarna görs i efterhand (s.16). Anteckningarna gjordes i form av nyckelord och kortare 

meningar. När de olika observationsperioderna var slut, oavsett om observationens längd, var det 

av vikt att jag skrev ner en fullständig redogörelse över mina observationer, detta skedde så fort 

som möjligt (Patel & Davidsson, 2003, s.94-95). Två forskare som även de använde sig utav 

ostrukturerade observationer i sina studier är Thorne (1993) och Jonasson (2011). De har även 

båda två i likhet med min studie analyserat genusskapande på skolgården. Efter att ha läst deras 

studier och sett mängden intressant data de fick fram valde jag att använda mig utav 

ostrukturerade observationer även till min studie.  

 

6.2 Urval 
 

De 26 elever som studerades gick i grundskolans tredje år. Utmärkande för denna elevgrupp var 

att majoriteten av klassen var pojkar. Hela 18 stycken av totalt 26 elever var pojkar, och bara 8 

stycken var flickor. Det var av vikt att inte känna gruppen som skulle observeras sen tidigare. 
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Detta för att inte ha några som helst uppfattningar om några individer i klassen. En anledning till 

att inte känna klassen sen tidigare är att om en observatör har ett allmänt positivt intryck av en 

individ har denna observatör också en benägenhet att tolka olika aspekter av vad den individen 

gör och säger som positiva. Detta kallas för en ”haloeffekt” och syftar till engelskans ord för 

gloria. En gloria som sprider ett positivt sken. Detta kan även fungera åt andra hållet och sprida 

ett negativt sken om observatören har en negativ bild av individen sen tidigare (Bjorndal, 2002, s. 

37-38). En anledning till att jag valde att inte känna klassen alls sedan tidigare till min studie var 

att jag ville observera interaktioner som skapade genus oavsett vad barnen hade för relation sedan 

tidigare. Jag ville inte ha någon kunskap om exempelvis tidigare konflikter eller vem/vilka av 

barnen som ansågs starka respektive svaga i klassen. Klassen valdes därför slumpmässigt av 

rektorn på skolan de gick på. Både skolan observationerna gjordes på samt klassen jag har 

observerats har jag valt att hålla helt anonym. Detta gjordes för att uppfylla 

konfidentialitetskravet som tas upp under Etiska överväganden i studiens metod del. Jag har valt 

bort att presentera vad skolan hade för olika sociala klasser. Detta har jag gjort då jag inte 

uppfattade att det för det första var några stora skillnader mellan sociala klasser på skolan, alla 

barnen föreföll komma från liknande social klass, och för det andra så påverkade inte sociala 

klasser genusskapandet som jag observerade.  

 

6.3 Genomförande av datainsamling 

 
Jag inledde min datainsamling med att informera rektorn samt klassens lärare om min studie och 

erhöll deras samtycke. Därefter skickades ett brev (bilaga 1) till föräldrarna/vårdnadshavare i 

klassen med en ansökan om medgivande för att deras barn fick delta i min studie. Jag fick 

medgivande av alla föräldrar utom till ett av barnen. Jag introducerade min undersökning i 

elevgruppen med att först presentera mig själv och sedan presentera vad jag skulle studera. Jag 

förklarade för dem att jag skulle genomföra mina observationer på skolgården under deras raster. 

Alla barn utom ett svarade att det var ok för dem att vara med i studien. Detta var samma barn 

som föräldrarna inte gav medgivande att deras barn fick vara med i studien. Jag meddelade detta 

barn att jag inte skulle ta med det i mina observationer. Under mina observationer valde jag att 

bortse från denna elev samt de interaktioner hen var involverad i.  
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6.4 Observation 

 
Ungefär en månad innan de ostrukturerade observationerna startade genomfördes en 

pilotobservation för att jag skulle kunna bekanta mig med att observera enligt tidigare angivna 

tidsintervallerna samt mitt eget observationsschema. Under denna observation rörde jag mig fritt 

över hela skolgården. En vecka innan de ostrukturerade observationerna gjordes ytterligare två 

pilotobservationer. Dessa pilotobservationer fokuserades på interaktion vid bollspel. Under dessa 

ostrukturerade observationer började jag rikta mig in på områden där bollsporter ägde rum. 

Pilotobservationerna gjordes för att jag skulle få erfarenhet av ostrukturerade observationer så att 

de riktiga observationerna skulle ge vad jag var ute efter (Bell, 2006, s. 187). Det var 

pilotobservationerna som formade hur mina ostrukturerade observationer till studien skulle 

genomföras.  

    Därefter påbörjades arbetet med de ostrukturerade observationerna jag skulle använda till min 

studie. Jag började med att ta kontakt med klassens lärare för att få ett schema över när klassen 

hade sina raster. Jag bestämde i samförstånd med läraren vilka raster jag skulle utföra mina 

observationer på. Jag fick ett klasskort av läraren på klassen jag skulle observera. Jag markerade 

nummer med en penna olika nummer på barnen i klassfotot. Dessa numreringar gjordes så jag 

snabbt kunde skriva ner deras aktivitet i mitt observationsschema. Exempelvis skrev jag: P7 

skjuter bollen mot mål. P7 stod i detta fall för pojke 7. Samma numreringar används i utdragen från 

mina observationer som finns i Analys avsnittet. Med andra ord är Pojke 7 i observation 3 samma 

Pojke 7 i observation 1 och så vidare. Eleven som inte ville delta i studien fick ingen nummer och 

togs inte med i mina observationer.  

    Under mina ostrukturerade observationer fokuserade jag på två olika platser på skolgården där 

bollsporterna ägde rum. Den första platsen som jag tillbringade mest tid på var fotbollsplanen. 

Fotbollsplanen var belägen längst ut på skolgården. Bakom målen fanns det stora metallstängsel 

uppsatta för att bollarna inte skulle träffa någon som gick bakom målen. Fotbollsplanen låg som 

sagt vid utkanten av skolgården och var omgiven av olika gång och cykelbanor. Fotbollsplanen 

var en plats där endast en rastvakt var placerad under rasterna. Den andra platsen jag observerade 

var en målad ruta i asfalten där eleverna spelade ett bollspel som kallades ”King”. Denna 

”Kingruta” var placerad mellan personalingången och stora ingången till matsalen. Rutan var 

uppmålad cirka fyra till fem meter från ena väggen på skolbyggnaden.  Spelet King gick till på 

följande sätt: Barnen ställde upp en deltagare per fält i rutan, resten väntade utanför den. En boll 

användes genom att den studsade mellan barnen i rutan på marken i deras fält. Den som missade 
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att studsa vidare bollen åkte ut. Den som stod sist kvar blev ”King”. Den som blev ”King” fick 

bestämma reglerna till nästa omgång. Reglerna kunde skiftas mellan att man exempelvis bara fick 

spela bollen med fötterna eller att bollen fick studsa två gånger istället för en.  

    Valet att observera bollsporter och platserna där dessa ägde rum föll sig naturligt efter min 

första pilotobservation. Under denna observation försökte jag se vart på skolgården som 

interaktioner som hade med genus och genusskapande ägde rum. Det blev snabbt tydligt att de 

flesta och mest markanta interaktioner som var genusskapande ägde rum under spel av diverse 

bollsporter. När jag sedan gjorde mina två sista pilotobservationer och då riktade in mig på 

platser där bollsporter spelades kände jag direkt att jag hade hittat vad jag sökte. 

     Sammanlagt observerades sex rast tillfällen samtliga på skolgården. Fem av rasterna som 

observerades var 40 minuter och en var 20 minuter. Jag hade under mina observationer med mig 

tre stycken pennor, ett sudd samt ett block. I blocket kunde jag sammanfatta mina intryck efter 

varje avslutad observation. 

 

 

6.5 Bearbetning och analys av insamlade data 

 
Efter genomförda observationer påbörjades renskrivning och sammanställning av mina 

observationsscheman. När jag genomförde mina observationer hade jag begränsat vad jag ville 

titta på till interaktioner som skapar genuspositioner vid bollspel på rasterna. Denna begränsning 

gjordes för att om jag skulle observera allt som skedde på rasterna skulle jag få problem med att 

ordna informationen i meningsfulla strukturer. Jag såg även till att kontinuerligt registrera 

informationen som uppkom för att efteråt kunna återge det jag observerat på ett tillräckligt bra 

sätt (Bjorndal, 2002, s. 34). Det var även av vikt att som Reich och Wesén (1994) nämner i sin 

text beskriva vad som händer så detaljerat som möjligt. Denna beskrivning bör ske utan att något 

händelseförlopp värderas samt att tolkningar görs i efterhand (s. 16). Med anledning av att få 

anteckningarna så detaljerade som möjligt var dessa förkortade för att hinna med att skriva ner 

allt jag såg. Dessa förenklingar var dels förkortningar på längre ord samt förkortningen P för 

pojke och F för flicka. Stödord användes även i vissa fall och då fokuserade jag på substantiv och 

verb eftersom det i efterhand underlättar rekonstruktionen av meningen (Bjorndal, 2002, s. 47). 

När renskrivningen och sammanställningen av de ostrukturerade observationerna gjordes 

försökte jag sätta in det jag observerat i sitt sammanhang, för att på så sätt synliggöra mer än det 

som bara finns framför ögonen och för att kunna fånga diverse viktiga skeenden (Bell, 2006, s. 

198). Vid själva analysprocessen av studien är användandet av en genomtänkt metod en fördel för 
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att kunna analysera det insamlade empiriska rådatan (Kvale & Brinkman, 2009, s. 218) När jag 

bearbetade den insamlade empirin kunde jag urskilja vissa teman i mina observationer. Dessa 

teman strukturerades upp i olika underrubriker som kopplades till mina teoretiska perspektiv. 

Hirdmans (1988) & (2001) genussystem samt genuskontrakt var de två genusteorierna jag valde 

att fokusera mest på. Dessa val gjordes då jag ansåg att det var de teorierna som passade bäst 

överens med min insamlade empiri. Detta utvecklande av underrubriker som kopplas till de 

teoretiska utgångspunkterna anser Kvale och Brinkman (2009) ger analysen ett bredare 

perspektiv. Användandet av denna metod möjliggör ett urval i den insamlade informationen samt 

att hitta likheter och olikheter (s.218).  

Efter renskrivningen och sammanställningen av empirin jag samlat in under mina 

ostrukturerade observationer ansåg jag mig ha mycket material som rörde de frågor jag ville 

besvara med min studie. Majoriteten av materialet pekade på skeenden som kunde kopplas till de 

teoretiska perspektiv jag senare valde att arbeta med för att analysera resultatet av mina 

ostrukturerade observationer.  Utdragen från dessa observationer som finns redovisade i min 

studie valdes då jag ansåg att de var mest relevanta för mitt arbete. Deras grad av relevans 

bestämdes utifrån att jag ansåg att de belyste de skeenden som bidrog mest till genusskapande 

interaktioner eleverna emellan.   

 

6.6 Etiska överväganden 

 
 Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning nödvändig och viktig för såväl individernas som 

samhällets utveckling. Samhället och dess medlemmar har därför ett legitimerat krav på att 

forskning bedrivs samt att den håller hög kvalitet och inriktas på väsentliga frågor. Detta krav 

kallas forskningskravet. Medlemmarna av samhället har emellertid samtidigt ett berättigat krav på 

skydd mot olämplig insyn exempelvis i sina livsförhållanden. Individer får även inte utsättas för 

fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav kallas för 

individskyddskravet. Dessa båda krav är inte absoluta utan måste ständigt vägas mot varandra 

(s.5). 

    Under min studie har jag tagit hänsyn till vissa forskningsetiska aspekter. Dessa aspekter tar sin 

utgångpunkt ur Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav på god etikforskning. Dessa 

krav kallas för: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(s. 6). Jag tänkte nu redogöra för dessa fyra krav på god forskningsetik. 
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Informationskravet – Betyder att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. De ska sedan informeras om att deltagandet i studien är 

frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan (s. 7). Innan observationerna genomfördes 

informerade jag klassen om vad min studie skulle handla om samt hur och var mina 

observationer skulle gå till. De fick även reda på att deltagande i studien var frivilligt samt att de 

även kunde avbryta när helst de ville under studiens gång. Samma information gavs till deras 

föräldrar/vårdnadshavare per brev (bilaga 1). 

 

Samtyckeskravet – Deltagarna i en studie har rätten att själva bestämma över sin medverkan. 

Forskaren ska hämta in undersökningsdeltagarens samtycke. I vissa fall bär även samtycke från 

förälder/vårdnadshavare inhämtas. Detta görs exempelvis om de undersökta är under 15 år (s. 9). 

Eftersom barnen i klassen jag studerade var under 15 år så skickade jag hem en ansökan om 

medgivande (bilaga 1) i ett brev till barnens föräldrar/vårdnadshavare. Barnen blev som jag 

tidigare nämnt informerade om studien och även de fick skriva under ansökan om medgivande. 

På så sätt fick jag samtycket från både de som skulle observeras samt deras 

föräldrar/vårdnadshavare. Vetenskapsrådet (2002) nämner även att undersökningsdeltagarna har 

rätten att själva välja hur länge och på vilka villkor de ska delta. Deltagarna ska kunna avbryta sin 

medverkan utan att det medför negativa följder för dem (s. 10).  Information om att deltagarna 

kunde avbryta sitt deltagande när de ville gavs dels muntligt när jag talade med klassen om min 

studie samt i skrift i det tidigare nämnda brevet med ansökan om medgivande som skickades hem 

till barnens föräldrar/vårdnadshavare.  

 

Konfidentialitetskravet – Uppgifterna om alla deltagarna i en undersökning ska ges 

konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla 

uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras samt avropporteras på ett sätt så att 

enskilda människor inte kan identifieras av utomstående (s. 12). När jag genomförde mina studier 

hade jag med mig ett klassfoto av den klass jag skulle observera. På detta klassfoto numrerade jag 

barnen, pojkarna för sig och flickor för sig. När jag sedan antecknade under mina intervjuer till 

skrevs barnen som exempelvis p7 eller f3. P:et stod för pojke och f:et för flicka. När jag sedan 

skrev rent mina observationer skrev jag pojke 7 eller flicka 3. Även utdragen i studien har 

redovisats på detta sätt.  Detta gjorde jag för att hålla barnen i min studie helt anonyma. 

 

Nyttjandekravet – Uppgifterna som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Dessa uppgifter får inte lånas ut eller användas för kommersiellt bruk eller 
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icke-vetenskapliga syften (s. 14). Allt material som jag har samlat in under studien har förvarats på 

en plats där obehöriga ej kunde få tag på dem.   

 

6.7 Reflektion kring val av metod 

 
Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur genuspositioner skapas genom barns 

interaktion med varandra vid bollspel under rasterna föll det sig naturligt för mig att välja 

observationer som metod. Metodvalet möjliggjorde att jag kunde se vilka skeenden under bollspel 

på rasterna som skapade genus. Valet att observera på skolgården visade sig också vara till fördel 

då fotbollsplanen var en plats där eleverna var relativt fria från övervakning av vuxna. Detta ledde 

till att de var friare att skapa sina egna regler samt att de inte var styrda av de vuxnas 

uppfattningar om hur de skulle agera mot varandra utan var fria att bestämma själva över sina 

handlingar och reaktioner. Detta till skillnad från exempelvis klassrummet där lärarnas 

uppmaningar och tillsägningar kan påverka hur barnen handlar (Thorne, 1993, s. 44). Den variant 

av observation som jag använde mig utav var ostrukturerade observationer. Jag valde att 

genomföra ostrukturerade observationer då dessa inhämtar så mycket information som möjligt 

kring ett visst område. Man försöker registrera allt som händer inom detta område (Patel & 

Davidsson, 2003, s.94-95). Detta var en relevant metod för min studie då jag ville se alla aspekter 

av barnens interaktion som skapade genuspositioner och låsa fast mig vid vissa delar. Det blev 

tydligt under dessa ostrukturerade observationer att jag var tvungen att anteckna så mycket som 

möjligt och inte tolka något innan observationerna var klara. Jag antecknade mina preliminära 

tankar och reflektioner cirka tio minuter efter jag avslutat observationen. Jag ansåg att det vara av 

vikt att vara medveten om mina egna tankar samt värderingar under observationerna och att 

värdera skeendena som observerades. Genom analys av tidigare forskning fick jag en djupare 

förståelse för mina observationer. Genom att koppla ihop olika genusteoretiska perspektiv, 

såsom exempelvis genussystem, med min egen insamlade empiri var det möjligt att sortera in den 

införskaffade informationen och sätta in den på ett fördelaktigt sätt i min studie.  

 

6.8 Validitet och reabilitet 

 
För att observationerna ska vara användbara i en studie är det av vikt enligt Patel och Davidsson 

(2003) att de är systematiskt planerade samt att informationen måste registreras systematiskt 

(s.87). Då jag hade bestämt mig för att titta på hur genuspositioner skapas utifrån barns 

interaktion med varandra under bollspel på rasterna så strukturerade jag mina observationer kring 
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detta. Jag antecknade även systematiskt under mina observationer i form av förkortningar samt 

kortare meningar. Valet av ostrukturerade observationer grundades dels på som jag tidigare 

nämnt att både Thorne (1993) samt Jonasson (2011) använde sig av dessa i sina studier och fick 

fram mycket och bra material. Då dessa studier behandlar liknande frågor som denna studie vill 

svara på så ansåg jag detta vara ett lämpligt val för att få fram tillförlitligt material. Dels gjordes 

även valet då observationer enligt Patel och Davidsson (2003) samlar in information inom 

områden som berör skeenden och beteenden i naturliga situationer (s.87). Då det var just 

skeenden och beteenden som bidrog till genusskapande som jag ansåg vara relevanta för min 

studie anser jag att valet av ostrukturerade observationer tillför validitet och reabilitet till min 

studie.  

    En av farorna för min studies validitet och reabilitet var, som Patel och Davidsson (2003) 

nämner i sin text, att forskaren vid ostrukturerade observationer lätt sätter namn och begrepp på 

handlingar och händelser och på så sätt bygger in sin ”mening” i den studerade företeelsen. Det 

är då av vikt att forskaren är medveten om samt reflekterar kring de val som görs i hanteringen av 

informationen och hur detta kan påverka analysen (s.105). Detta var något som jag var medveten 

om och försökte undvika under mina ostrukturerade observationer.  

    Något som hade förbättrat mina observationers validitet och reabilitet hade varit som Patel 

och Davidsson (2003) nämner att ha en till observatör med mig. Detta för att kunna jämföra 

observationerna i efterhand (s.101). Eftersom jag gjorde denna studie själv var detta något som 

fick väljas bort.  
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7. Resultat och Analys 
 

I följande avsnitt kommer resultatet samt en analys av mina observationer att redovisas. Analysen 

kommer hålla sig till tre huvudteman som blev tydliga under mina observationer. Dessa tre 

huvudteman är: Genuskontrakt på fotbollsplanen, Dikotomi och asymmetri under bollspel samt 

Genussystemets roll på fotbollsplanen.  

 

Totalt gjordes sex stycken observationer. En observation ägde rum på en morgonrast och var 20 

minuter lång. De andra fem observationerna ägde rum på lunchrasterna och var 40 minuter långa. 

Den största fokusen kommer att läggas på lunchrasterna då dessa gav mest information. Under 

mina observationer hade jag två primära utgångspunkter på skolgården: fotbollsplanen samt en 

ruta där man spelade bollspelet ”King”.  Även här fokuserades det mer på den ena av dessa 

platser då jag ansåg att mer interaktion som bidrog till att skapa genus ägde rum på 

fotbollsplanen.  

 

 

 

7.1 Genuskontrakt på fotbollsplanen  
 

Under observationerna märktes det tydligt att det fanns ett outtalat genuskontrakt som 

upprätthölls på fotbollsplanen. Detta yttrade sig genom att det fanns en skillnad i hur pojkar 

agerade på olika sätt beroende på om interaktionen ägde rum med en annan pojke eller med en 

av det motsatta könet, det vill säga en flicka. Detta kan exemplifieras med ett utdrag ur en av 

observationerna: 

 

Observation 3: Pojke 2 går in i närkamp om bollen med flicka 5. Pojke 2 tacklar omkull flicka 5. Flicka 5 

faller omkull. Alla barn på fotbollsplanen stannar upp. Pojke 2 springer fram till flicka 5. Alla de andra barnen 

kommer fram och bildar en ring kring flicka 5. Pojke 2 ber om ursäkt till flicka 5 och frågar hur det gick. Pojke 

7 säger till pojke 2 att det var onödigt gjort och att pojke 2 borde bli utvisad ett tag. Pojke 2 ser ut att skämmas 

och tittar i marken. Flicka 5 ser besvärad ut och svarar att det gick bra. Flicka 5 reser sig upp och spelet börjar 

igen. 

 

Denna observation ägde rum på en lunchrast då det enbart var tre stycken rastvakter på 

skolgården. Då skolgården är stor kan inte rastvakterna stå vid fotbollsplanen hela rasten utan 
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cirkulerar på skolgården. När flicka 5 faller till marken börjar en av rastvakterna närma sig 

fotbollsplanen. När denne rastvakt ser att barnen själva löser situationen samt att det inte verkar 

vara någon större fara med flicka 5 så viker hen av och fortsätter sin cirkulering av skolgården. 

Det är tydligt att pojke 2 som utför handlingen anser själv att han gjort fel som tacklat flicka 5 då 

han både ber om ursäkt samt frågar hur det gick. Alla de andra eleverna sluter även de upp för att 

kolla hur det gick med flicka 5. Pojke 7 talar även om högt för pojke 2 att det var onödigt gjort. 

Flicka 5 tog inte själva tacklingen i sig så hårt men såg ut att besväras av allt tumult som uppstod 

kring henne efter själva tacklingen. Hon gjorde inte synligt illa sig och var mest angelägen om att 

börja spela igen. Agerandet som uppvisas blir tänkvärt då pojken som utförde handlingens första 

reaktion blir beskyddande av flickan han tacklade. Även pojke 7 är väldigt beskyddande av flickan 

då han till och med höjer rösten för att berätta för pojke 2 att denne inte uppträtt på ett korrekt 

sätt.  

En jämförelse kan göras med en annan händelse vi observationerna: 

 

Observation 5: Pojke 1 och pojke 4 springer båda mot bollen. De mötts vid bollen och möter varandra axel mot 

axel. Pojke 4 ramlar omkull. Pojke 1 springer vidare med bollen. Pojke 4 blir liggandes på marken. Pojke 1 

passar bollen till flicka 2. Pojke 4 ligger kvar på marken. Flicka 2 passar tillbaka bollen till pojke 1. Pojke 4 

ligger kvar på marken. Pojke 4 börjar gråta och håller sig för armbågen. Pojke 1 skjuter bollen i mål. Pojke 4 

sätter sig upp. Pojke 4 håller sig för armbågen och gråter. Pojke 1, flicka 2 och pojke 8 kramas och firar målet. 

Pojke 4 sitter fortfarande på marken. Pojke 3 går fram till pojke 4.  Pojke 3 ropar till de andra barnen att de 

ska komma för att pojke 4 har gjort illa sig. Alla samlas runt pojke 4. Pojke 4 reser sig upp. Pojke 4 gråter och 

håller sig för armbågen. Pojke 1 säger att det var axel mot axel och ingen ful tackling. Pojke 8 håller med pojke 

1. Pojke 4 går av fotbollsplanen. Barnen börjar spela igen.  

 

Dessa två observationer skiljer sig väldigt mycket från varandra. Interaktionen börjar på samma 

sätt som i förra observationen, två barn i närkamp om bollen. Den ena faller och den andra 

springer iväg med bollen. Skillnaden från den senare observationen är att det är två barn av 

samma kön som hamnar i närkamp. Rättare sagt det är två pojkar som möts i en närkamp. 

Utgången blir väldigt annorlunda om man jämför med observation 3. Denna gång fortsätter 

spelet som vanligt även fast den ena eleven blir liggandes.  

Det går tydligt att koppla dessa två exempel till det osynliga genuskontraktet som påverkar 

skapandet av genuspositioner i allra största grad. Som Hirdman (1988) beskriver i sin text är ett 

genuskontrakt mycket konkreta föreställningar om hur män och kvinnor bör vara mot varandra. 

Dessa föreställningar är uppspaltade på olika nivåer. Genuskontraktet ärvs även från den ena 
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generationen till den andra (s. 54). I det första exemplet så är pojke 7 väldigt mån om att ta hand 

om och skydda flicka 5. Han sätter tydligt ner foten och visar att han tycker pojke 2:s beteende är 

fel. Han tycker agerandet är så pass fel att pojke 2 borde få ett straff, i detta fall i form av en 

utvisning. Pojke 2 visar tydligt att han anser att sitt eget handlande har varit fel. Han ber snabbt 

om ursäkt och är även han mån om att ta hand om flickan när han frågar hur det gick. Han visar 

tydliga tecken på att han ångrar sig och motsäger inte pojke 7 varken när denne säger att hans 

handlande varit felaktigt eller när det talas om en utvisning. Både pojke 7 och pojke 2 visar klart i 

det första exemplet att de anser att tackla flickor under fotbollsmatcher är fel. De visar att man 

ska ta det försiktigare med flickor samt att flickor bör beskyddas och tas om hand om de blir 

omkull tacklade under fotbollsspel. Båda pojkarna sände tydliga signaler till de andra pojkarna i 

form av upprördhet, ånger och skam att tackla flickor så de faller är ett icke önskvärt beteende. 

De skickade även signaler till flickorna som var med och spelade att de är ömtåligare individer 

som det ska tas försiktigare med samt att de ska skyddas från liknande händelser.  Hirdman 

(2001) beskriver denna företeelse att pojkarna vill skydda och ta hand om flickorna i sin text som 

ett stereotypt, idealtypiskt genuskontrakt där mannen har ansvaret, försörjningen och beskyddet 

på sin sida medan kvinnan har födandet, uppfödandet samt beroendet på sin. Detta visar tydligt 

på könens skilda positioner och närmast kontrasterande förutsättningar (s.88).  

Vid det andra exemplet är det inte tal om någon utvisning eller att tacklingen skulle ha varit 

onödigt hård. Den enda som nämns är att tacklingen gick juste till. Pojke 4 får ligga och sitta 

gråtandes själv på fotbollsplanen en lång stund innan någon ens lägger märke till honom. När alla 

barnen samlas kring honom så är det ingen som frågar hur det gick. När pojken väljer att lämna 

fotbollsplanen är det ingen som följer efter utan spelet fortsätter som om inget hade hänt. Under 

denna rast som observerades var det fyra stycken rastvakter ute och cirkulerade på skolgården. 

Ingen av dessa rör sig i närheten av fotbollsplanen under hela händelseförloppet så de ser inte att 

Pojke 4 har slagit sig och gråter. Pojke 4 blir osynlig både för sina klasskamrater samt för de 

vuxna som är rastvakter. När pojke 4 slår sig anses det av de andra barnen inte vara något att 

notera då han är pojke och ska tåla en juste tackling. Dessa genusstereotyper, som pekar på hur 

pojkar och flickor bör vara, som visar sig i dessa två utdrag skriver Hirdman (2001) om sin text. 

Hon nämner att de mönster som formas utifrån genuskontraktets paragrafer förstärker 

konturerna kring dessa genusstereotyper. Hon menar vidare att de får sin kraft och legitimitet 

från dessa paragrafer. Det är det stereotypa genuskontraktet som skapar förutsättningar för 

genusbunden rationalitet och upprepning samt bekräftelse av världens naturliga ordning (s. 94).   
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Både pojke 7 och pojke 2 visar klart i det första exemplet att de anser att tackla flickor under 

fotbollsmatcher är fel. De visar att man ska ta det försiktigare med flickor samt att flickor bör 

beskyddas och tas om hand om de blir omkull tacklade under fotbollsspel. Båda pojkarna sände 

tydliga signaler till de andra pojkarna i form av upprördhet, ånger och skam att tackla flickor så de 

faller är ett icke önskvärt beteende. De skickade även signaler till flickorna som var med och 

spelade att de är ömtåligare individer som det ska tas försiktigare med samt att de ska skyddas 

från liknande händelser. Skillnaden i det andra exemplet är att signalerna som skickas är att det 

inte spelar någon roll hur hårt någon tacklas eller om den som blir tacklad gör illa sig så länge 

tacklingen är juste och sker mellan pojke och pojke. I det första exemplet är det avgörande för 

reaktionen på handlingen att den sker mellan pojke och flicka. I det andra exemplet avgörs 

reaktionen på handlingens justhet, då den sker mellan pojke och pojke. Båda av dessa utdrag från 

observationer går att koppla till hur genus konstrueras socialt. Som Connell (2009) nämner att 

genus framför allt handlar om de sociala relationer inom vilka grupper och individer agerar. Det 

skrivs vidare att genus inte är ett uttryck för varken biologi eller fast dikotomi i människors liv 

respektive personlighet utan bör istället ses som ett mönster i våra sociala arrangemang och i de 

dagliga praktiker eller aktiviteter som de arrangemangen styr (s.24-25). Elevernas bollspel på 

rasterna är just sådana sociala arrangemang och aktiviteter där barnen agerar som grupp och 

skapar sociala relationer. 

 

 

7.2 Dikotomi och asymmetri under bollspel 
 

Under observationerna framgick det en tydlig uppdelning i vad som av barnen anses vara manliga 

och kvinnliga attribut samt hur dessa värderas. Dessa syns tydligt om man studerar utdrag från 

observationerna. 

 

Observation 1: Alla elever står uppställda i en lång rad på fotbollsplanen. Pojke 7 går hela raden fram och 

tilldelar de andra barnen antingen siffran 1 eller siffran 2. Varannan elev får 1 och varannan får 2. Pojke 7 

säger att alla 1:or går till höger och alla 2:or går till vänster. Barnen går till sina sidor. Pojke 2 tittar sig 

omkring. Pojke 2 säger att det är orättvist delat. Pojke 2 säger att deras lag har fyra flickor och det andra laget 

har bara 2. Pojke 2 föreslår att en flicka i deras lag borde bytas mot en pojke i det andra laget. Diskussioner 

uppstår. Pojke 1 och 5 håller med pojke 2. Pojke 7 säger till flicka 2 att byta sida med pojke 3. Lagen går till 

sina mål. Spelet börjar. 
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Det skeende som här har observerats är en lagindelning innan själva spelet börjar. Barnen delas in 

i två lag med lika många spelare i varje lag. Dikotomin och asymmetrin som är beskriven av 

Hirdman (1988) samt Harding (1986) blir här väldigt tydliga. Spelarna värderas innan spelet ens 

har börjat genom vilket kön de har.  

 

Ett annat tillfälle under samma observation visar på hur barnen med ord visar att 

kvinnligt/flickigt beteende är något negativt på fotbollsplanen. 

 

Observation 1: Pojke 4 skjuter bollen på mål. Pojke 1 är målvakt och räddar bollen. Pojke 7 säger till pojke 4: 

”Du skjuter ju som en tjej”. Pojke 7 ler och springer iväg. Pojke 4:s ansiktsuttryck ändras till en sur min. Pojke 

4 går iväg och tittar i marken.  

 

Pojke 4:s skott rullar relativt sakta fram till pojke 1 som inte har några problem med att rädda 

bollen. Det pojke 7 då gör är att han springer fram till pojke 4 och retar honom genom att säga 

att han skjuter som en tjej. Pojke 7 säger inte att pojke 4 skjuter dåligt eller löst utan det negativa 

med hans skott som resulterade i att bollen sakta rullar framåt är att pojke 4 skjuter som en tjej. 

Både pojke 4 samt andra barn som står tillräckligt nära för att höra vad pojke 7 säger får reda på 

att sättet flickor skjuter på är ett dåligt sätt som leder till lösa skott som inte blir mål. Det syns 

tydligt på pojke 4 att han blir sur över vad pojke 7 säger och att han tar det som en förolämpning.  

 

Nästa två utdrag ur två olika observationer visar på hur kroppsspråk samt negativa kommentarer 

skiljer sig åt mellan hur pojkar bemöter pojkar och pojkar bemöter flickor på fotbollsplanen: 

 

Observation 6: Pojke 3 springer med bollen. Pojke 5 ropar att pojke 3 ska passa till honom. Pojke 3 tittar upp 

mot pojke 5. Pojke 3 passar iväg bollen mot pojke 5. Bollen rullar iväg långt framför pojke 5. Pojke 5 når inte 

bollen. Pojke 7 tar bollen och springer iväg med den. Pojke 5 slår ut med armarna. Han ser uppgiven och lite 

upprörd ut. Pojke 5 tittar på pojke 3 och säger att han måste göra bättre passningar.  

 

Pojke 5 visar här tydligt att är missnöjd med pojke 3:s prestation på fotbollsplanen. Han visar det 

dels med ett besviket och gestikulerande kroppsspråk och dels med kommentarer om att pojke 3 

måste prestera bättre. Det är svårt för något av de andra barnen på fotbollsplanen att missa pojke 

5:s missnöje då detta både tydligt syns och hörs. Nästa utdrag visar på skillnaden mellan hur 

pojkar och flickor jan bemötas på fotbollsplanen under liknande händelser. 
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Observation 2: Flicka 3 står mitt på planen med fotbollen vid sina fötter. Pojke 1 springer närmare flicka 3. 

Pojke 1 ropar passa mig två gånger i rad. Flicka 3 börjar springa med bollen. Flicka 3 passar bollen mot pojke 

7. Bollen rullar förbi bakom pojke 7. Pojke 7 säger till flicka 3 att det var ett bra försök till passning.  Pojke 2 

tar bollen. Pojke 2 skjuter bollen i mål. Flicka 3 ser skamsen ut. Pojke 1 säger att det inte gör något. 

 

Om man jämför de båda utdragen så ser man en tydlig skillnad mellan hur pojkar kan bemöta 

andra pojkar och hur de kan bemöta flickor. Detta visar på en tydlig dikotomi på fotbollsplanen. 

Hirdman (1988) beskriver dikotomi som isärhållandets tabu: kvinnligt och manligt bör inte 

blandas. Dikotomin är en av två logiker i genussystemet som kommer att diskuteras i nästa del av 

analysen. När flicka 3 passar fel får hon genast hör att det var ett bra försök och inte vad hon 

kunde ha gjort bättre. Det visar på att pojkarna inte förväntar sig något i prestations väg av 

flickor på fotbollsplanen medan de förväntar sig att andra pojkar ska prestera bra. Dikotomin och 

asymmetrin visar sig ännu en gång i barnens värdering av varandras prestationer. Flickor 

förväntas inte prestera bra medan pojkar ska prestera bra på fotbollsplanen. Harding (1986) talar 

förutom om dikotomi även om asymmetri i sin text. Hon menar att genus är en analytisk 

avdelnings om präglas av dikotomi och asymmetri. Med asymmetri menar hon i sin text att det 

finns en tydlig hierarki i hur manligt och kvinnligt värderas. Mannen anses generellt ha högre 

status i samhället än kvinnan. Feminitet är skapat att absorbera allt som definieras som icke 

manligt och att alltid samtycka med att det maskulina är dominant (s.54-55). Denna dikotomi och 

asymmetri framträder väldigt tydligt vid flera tillfällen under observationerna. Det blir väldigt 

tydligt under observation 1 när pojke 4 skjuter på ett sätt som tillskrivs som kvinnligt av pojke 7. 

Detta visar tydligt på det Harding (1986) skriver om att det manliga anses ha högre status och är 

dominant. Det visar även på en klar dikotomi. Vid laguppdelning som äger rum under 

observation 1 syns dikotomin som Hirdman (1988) beskriver väldigt tydligt men även 

asymmetrin som Harding (1986) talar om finns med. Skillnaden mellan män/pojkar och 

kvinnor/flickor åskådliggörs tydligt då pojke 2 påpekar ojämnheten i att ha för många flickor i 

det ena laget. När detta får medhåll av andra så blir isär hållandet av könen samt värderingen av 

pojkar och flickor väldigt markant. De tydliga skillnaderna i hur pojkar och flickor förväntas 

prestera under fotbollsspelande som sker under observation 6 och 2 visar på en tydlig skillnad 

mellan hur pojkar interagera med pojkar samt hur pojkar interagerar med flickor under bollspel 

understryker Hardings (1986) teori om asymmetri som att kvinnor alltid ska samtycka med att det 

män är dominanta samt att de har högre status i samhället än vad kvinnor har. Genus är på så sätt 

en asymmetrisk kategori av mänskligt tänkande, social organisation, individuell identitet samt 

beteende (s.54-55).  
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7.3 Genussystemets roll på fotbollsplanen 
 

Dikotomin som framträder under observationerna ingår i ett större system, genussystemet. Detta 

system framträder tydligt under observationerna. Detta tänkte jag synliggöra genom några utdrag 

ur observationerna. 

 

Observation 3: Barnen står uppdelade i två lag på fotbollsplanen. Flicka 3 frågar om de kan spela med 5-pass 

regler. Pojke 7 svarar att de ska spela med vanliga regler. Flicka 3 frågar hur vanliga regler går till för att hon 

har glömt det. Pojke 4 förklarar att man måste passa två olika spelare i sitt eget lag innan man får skjuta på 

mål. Flicka 3 säger att det är precis som 5-pass regeln fast man måste passa 5 gånger innan man får skjuta. 

Pojke 7 svarar att de ska spela med vanliga regler för det gör de alltid. Pojke 3, Pojke 1, Pojke 2 och Pojke 4 

håller med pojke 7. Flicka 3 protesterar inte. Spelet sätter igång. 

 

Det som händer under detta utdrag är att barnen diskuterar vilka regler de ska spela med under 

rastens fotbollsspel. Flicka 3 vill spela med en uppsättning regler och frågar gruppen om de kan 

spela på hennes sätt. Pojke 7 motsätter sig detta och förklarar att de ska spela med ”vanliga” 

regler. De vanliga reglerna skiljer sig inte radikalt åt från de regler som Flicka 3 ville använda men 

pojkarna vill inte ändra på sig och motiverar detta med att de alltid brukar spela på detta sätt. 

Användandet av ordet vanliga när de diskuterar regler pekar på något som pojkarna anser var det 

normala och rätta sättet att spela på. Flicka 3 ifrågasätter om de inte kan spela på hennes sätt då 

de båda sätten inte skiljer sig så mycket från varandra men blir snabbt nedröstad. Flicka 3 finner 

sig i detta utan vidare diskussion.  

 

Nästa utdrag pekar på en liknande problematik med genussystemets dikotomi och hierarki. 

 

Observation 6: Flicka 5 kommer inspringande på fotbollsplanen. Flicka 5 springer fram till pojke 2 och frågar i 

vilket lag hon kan vara med. Pojke 2 säger att han inte vet och springer efter pojke 8 som har bollen. Flicka 5 

skriker att hon är med i Flicka 4:s lag. Pojke 7 springer fram till flicka 5 och säger att hon får vänta på nästa 

match. Flicka 4 säger till Pojke 7 att Flicka 5 kan väl bara hoppa in i ett lag. Flicka 5 håller med Flicka 4. 

Pojke 7 säger att det inte går att hoppa in under spel. Pojke 3 springer fram och håller med Pojke 7. Spelet har 

nu stannat upp och de övriga barnen riktar sin uppmärksamhet åt Flicka 5 och Pojke 7. Pojke 9, Pojke 3, 

Pojke 5 och Pojke 1 håller med Pojke 7. Flicka 5 säger att det är orättvist och att hon säger till deras fröken om 

hon inte får vara med i något lag. Pojke 7 svarar att Flicka 5 inte bara kan komma och bestämma när hon inte 
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brukar vara med och spela fotboll. Flicka 4 säger att Flicka 5 kan väl få vara med i ett lag i alla fall. Flicka 1 

håller med Flicka 4. Pojke 9 rycker uppgivet på axlarna och säger att flickorna kan gå någon annanstans och gör 

något annat. Pojke 3 håller med Pojke 9 och lägger till att de kan dela nya lag men då blir det flickorna mot 

pojkarna. Pojke 3 ler och tittar på de andra pojkarna. Pojke 7 suckar och säger att det inte skulle gå för att det 

skulle bli för ojämnt. Flicka 5 och Flicka 4 går bort från fotbollsplanen. Spelet sätter igång igen.   

 

Flicka 5 kommer till fotbollsplanen mitt under pågående match. Hon frågar om hon kan ansluta 

till något av lagen men blir nekad av Pojke 7. Detta ifrågasätts inte bara från Flicka 5 själv utan 

även av Flicka 4 och Flicka 1. Pojke 7 får i sin tur medhåll från flera av pojkarna på 

fotbollsplanen. Matchen stannar upp och det utspelar sig nästan en kamp mellan könen. Pojkarna 

signalerar både med ord och kroppsspråk att flickorna inte är önskade på fotbollsplanen.  

Genussystemet visar sig i både dessa utdrag genom att barnen hade tydliga bilder om hur saker 

och ting skulle vara. Hirdman (1988) beskriver genussystemet som en beteckning på ett nätverk 

av olika processer, föreställningar, fenomen och förväntningar vilka genom sin interaktion ger en 

grund till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter (s. 51-52). När flicka 3 frågar om de kan 

spela med andra regler än vad de brukar under observation 3 hänvisar pojkarna till att de alltid 

brukar spela på detta sätt. Pojkarnas regler blir därmed norm och införlivar förväntningarna om 

att pojkarna ska få spela på det sättet de vill spela. När flicka 5 nekas att ansluta till ett lag under 

observation 6 så framstår att det är pojkarna som har de starkaste motsättningarna mot detta. När 

flickorna sätter sig upp emot pojkarnas vilja hänvisas det till att flickan i fråga inte kan komma 

och bestämma då hon inte brukar vara med och spela. Till slut är det pojkarna som får sin vilja 

igenom. Det blir tydligt under dessa två observationer att det är pojkarna som bestämmer över 

det mesta som sker på fotbollsplanen. Genussystemet kan här ses som en sorts dynamisk struktur 

och blir således en ordningsstruktur av kön. Denna grundläggande ordning av människor i genus 

är en förutsättning för sociala ordningar (Hirdman, 1988, s. 51-52).   

Under dessa observationer syns genussystemets två bärande balkar tydligt. Dessa två balkar, 

eller logiker, är dikotomin och hierarkin. Dikotomin, isärhållandet av manligt och kvinnligt, visar 

sig påtagligt när pojke 3 säger att de ska spela pojkarna mot flickorna om de delar nya lag. Pojke 3 

säger detta med ett belåtet ansiktsuttryck och ler mot de andra pojkarna. Pojke 3 visar tydligt att 

han anser att det är skillnad på pojkar och flickor. Detta understryks när pojke 7 påpekar att det 

inte skulle gå att spela på detta sätt då det skulle bli för ojämnt. Hirdman (1988) talar om 

dikotomi samt hierarki i sin text när hon förklarar genussystemet. Sättet hon beskriver hierarki 

passar väldigt bra in på vad man kan se i utdragen från observationerna. Hirdman (1988) 

beskriver hierarki som att mannen är norm (s.51-52). När pojkarna i utdraget från observation 3 
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motiverar att de inte ska byta regler för att de ska spela med ”vanliga” som de alltid gör visar de 

att deras sätt ät det normala och rätta sättet att spela. Flicka 3 motsätter sig inte när pojkarna 

motiverar varför de ska spela med deras regler på det här sättet. Flicka 3 förstår att det är normen 

att spela så. Detta exempel från fotbollsplanen går helt i linje med vad Hirdman (1988) nämner 

som ett problem med genussystemet. Hon menar att en grundläggande problematik med 

systemet är just det faktum att systemet och dess logiker ständigt reproduceras. Ju kraftigare som 

dikotomin fungera ju självklarare och mer legitimt blir den manliga normens dominerande 

ställning. Hon skriver vidare att isärhållning återföds av ishärhållandet, den manliga normen 

återföds med kraftfullhet (s.57).  

På fotbollsplanen rådde en tydlig hierarki samt dikotomi. Men på den andra platsen jag 

observerade verkade inte bollspelet uppbyggt kring något tydligt genussystem. Denna plats var 

den så kallade ”King-rutan”. Denna ruta var uppritad på asfalten och uppdelad i fyra olika fält. 

Under mina observationer av detta bollspel framgick det att det inte fanns någon tydlig 

genushierarki. Eleverna följde reglerna som sattes av vinnaren utan protester oavsett om vinnaren 

var en pojke eller en flicka. Kön påverkade inte om en spelare värderades som bra eller inte på 

detta bollspel. Till skillnad från fotbollsplanen där kön i allra högsta grad var en faktor vid 

värdering av någons förmåga. Detta kan visas på i ett utdrag fån en observation: 

 

Observation 4: Flicka 3 studsar bollen i pojke 2:s ruta. Pojke 2 missar bollen. ”Du är ute “säger flicka 1. Pojke 

2 lämnar rutan. Pojke 9 frågar flicka 3 vilka regler de ska spela med nu. Flicka 3 bestämmer regler och spelet 

börjar på nytt. 

 

Flicka 3 vinner omgången genom att spela ut pojke 2. Hon får därför bestämma nya regler vid 

nästa omgång. Detta utdrag visar tydligt på att pojkar och flickor följer reglerna som sätts. Det 

klagas inte på att flicka 3 skulle ha fuskat. Det finns till skillnad från fotbollsplanen inga fasta 

regler uppsatta innan spelet börjar utan det barnet som vinner får bestämma. En faktor som kan 

vara avgörande för att inget av könen är dominant vid denna ruta är att den är placerad nära 

skolhuset där flertalet rastvakter befinner sig. Här är den rumsliga separationen av pojkar och 

flickor som Thorne (1993) nämner inte synlig. Denna rumsliga separation menar Thorne (1993) 

utgör en sorts gräns där vissa aktiviteter kontrolleras av det ena könet. ”Kingrutan” är enligt mig 

inte en sådan plats. Under mina observationer av denna ruta framgår det att inget 

skillnadsskapande mellan könen görs.  
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8. Diskussion 
 

Diskussionen i studien presenteras utifrån tre rubriker. Dessa rubriker uppkom under arbete med 

resultat och analys delen av studien och knyter samman vad jag har fått fram under mina 

observationer. Dessa rubriker kan även kopplas till syftet med denna studie samt 

frågeställningarna jag har med i studien. 

 

8.1 Skillnaden mellan könen 
 

I min studie har jag kommit fram till att det är en stor skillnad på interaktionen mellan pojke och 

pojke samt interaktionen mellan pojke och flicka. När man jämför interaktionerna som äger rum i 

utdraget från observation 3 och observation 5 är det tydligt att pojkarna har olika referensramar 

för hur man bör agera mot flickor till skillnad från hur man agerar mot någon av samma kön. 

Genuskontraktet som Hirdman (1988) beskriver in sin text blir väldigt påtagligt under dessa 

interaktioner. Pojkarna och flickorna i klassen som jag har observerat verkar ha med sig, redan 

innan de kliver ut på skolgården, klara föreställningar om att det manliga könet är norm och bör 

värderas högre på fotbollsplanen. Precis som Fagrell (2000) nämner i sin studie verkar pojkarna 

och flickorna ha förkroppsligat idrott som en verksamhet där pojkarna anses vara bättre. Något 

som däremot inte anses ha något större värde på idrottsplanen är den fysiska kvinnokroppen. En 

idealtypisk bild av mannen som den fysiskt starke och modiga tycks ha anammats av både pojkar 

och flickor. Det går även att se mönster som pekar på det Holm (2008) tar upp i sin text om att 

pojkarna ser fotboll som ”sin sport”. Detta märks tydligt i utdragen från observation 3 & 6. 

Pojkarna sätter reglerna och styr över fotbollsplanen. Flickor ska inte komma och försöka 

bestämma speciellt om de inte brukar vara med och spela som flicka 5 i utdraget från observation 

6. 

Det framgår även tydligt att skillnaden mellan könen som jag har noterat under mina 

observationer kan kopplas till det idealtypiskt stereotypa genuskontraktet som Hirdman (2001) 

nämner i vilket mannen ska beskydda kvinnan. Pojkarna i utdraget från observation 3 verkar anse 

att flickor bör skyddas från tacklingar vid bollspel. Att tackla en tjej ses som något fult och det 

hotas även med utvisning som följd av detta. Young (2000) talar i sin text att det finns en 

inneboende rädsla hos kvinnor/flickor att göra sig illa vid idrottande samt att denna rädsla 

medför en tvekan när kvinnor idrottar (s. 263). Denna rädsla var inget jag observerade i 

allmänhet under mina observationer och det fanns i absolut ingen rädsla från flicka 5 att göra illa 

sig i utdraget från observation 3. Det flicka 3 verkar må mest dåligt över är all uppmärksamhet 
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hon får för att hon föll i närkampen om bollen. Flicka 3 samt de andra flickorna som befann sig 

på fotbollsplanen under denna rast får däremot reda på genom pojkarnas reaktion att flickor ska 

man ta det försiktigare med.  Att de skulle vara ömtåligare än vad pojkarna är. Om man återigen 

jämför detta utdrag med utdraget från observation 5 där det var en pojke som föll ser vi tydliga 

skillnader i interaktionen mellan pojkar och pojkar samt den mellan pojkar och flickor. Denna 

skillnad visar på ett genuskontrakt i full effekt.  

 

8.2 Isärhållandet av könen 
 

Den insamlade empirin visar att en tydlig dikotomi finns med vid elevernas bollspel under 

rasterna. Detta framgår tydligt i utdraget från observation 1 där barnen ska dela upp lag innan 

bollspelet sätter igång. Pojke 2 gör det väldigt tydligt att om lagen ska bli jämna måste de ha lika 

många flickor i varje lag. Under denna uppdelning får flickorna som är med på bollspelet under 

denna rast reda på att det är skillnad på dem och pojkarna samt att deras kön rent allmänt 

värderas som sämre redan innan spelet har börjat. Alla barnen verkar även anse att denna 

uppdelning inte är något konstigt och bilden av att flickor och pojkar bör kategoriseras som olika 

på fotbollsplanen baserat på att deras kön är olika verkar helt naturlig. Då det är just dikotomin, 

isärhållningen av könen, samt hierarkin, mannen är norm, som utgör genussystemets två bärande 

balkar så kan man koppla skeendena på fotbollsplanen till just detta system (Hirdman, 1988, s. 

51-52).  

Ett av de grundläggande problemen med genussystemet som Hirdman (1988) nämner i sin 

text är att det ständigt reproduceras. Mannens dominerande ställning blir mer legitim och 

självklarare ju kraftigare som dikotomin fungerar (s. 57). Detta är något som återkommer vid 

flertalet observationer. Det går exempelvis att se vid laguppdelningen under observation 1. Det 

går även att se på skillnaderna mellan pojkars agerande mot andra pojkar kontra agerandet mot 

flickor i liknande situationer som ses i observation 6 och 2. Vi det senare exemplet syns stora 

skillnader mellan vad pojkar och flickor förväntas prestera på fotbollsplanen. Detta är något som 

bidrar till att pojkarna anses vara normen vid bollspel samt att deras förmågor värderas högre 

enbart av att de är pojkar. Detta går att återigen att koppla till de föreställningar barn har om att 

pojkar är bättre rent allmänt på idrott än flickor som Fagrell (2000) fick fram i sin studie när hon 

intervjuade pojkar och flickor om bland annat idrott.  Denna syn på att pojkar ska prestera mer 

än flickor på fotbollsplanen är av stor vikt vid fotbollsspelandet enligt mina observationer. Det 

som även noteras vid mina observationer är att flickor inte verkar förvänta eller kräva så mycket 

av sig själva vid bollspelet på fotbollsplanen. Vid utdraget från observation 2 då flicka 3 passar 
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bollen fel ser hon först lite skamsen ut men detta är något som snabbt går över. När pojke 3 

missar en passning under observation 6 får han höra av pojke 5 att han måste prestera bättre och 

det syns tydligt att han är missnöjd med sin prestation. Vid situationen som sker under 

observation 2 verkar flicka 3 mest skämmas för vad de andra ska tycka om hennes misslyckade 

passning. När pojke 1 säger att det inte gör något verkar hon snabbt skaka av sig händelsen och 

spela vidare. När pojke 3 gör en liknande miss under observation 6 verkar det följa det med 

honom under resten av rasten. De yttre faktorerna påverkar under dessa observerade skeenden 

hur barnen ska reflektera över sina missar. Flicka 3 får höra att det inte gör något medan pojke 3 

får höra att han måste prestera bättre. Dessa förväntningar från de andra barnen är något de får 

bära med sig och ta med vid sina utvärderingar av de egna prestationerna. Att flicka 3 inte 

förväntas prestera för att hon är en flicka är inget som sägs men denna attityd hos barnen är 

något som lyser igenom alla observationer som gjordes på denna klass. Flickor värderades som 

sämre på fotbollsplanen utifrån deras biologiska kön. 

Vid insamlingen av det empiriska materialet framgick det snabbt att fotbollsplanen är en plats 

som styrs av pojkarna. Den ligger längre bort från skolhuset och de raster då det var färre 

rastvakter var det relativt fritt för barnen att själva styra och ställa som de ville på just 

fotbollsplanen. Detta faktum bidrog i allra högsta grad till att genussystemet ständigt 

reproducerades och hölls vid liv. Eftersom att flickorna var en minoritet på fotbollsplanen och 

om de ville ansluta till bollspelet var de tvungna att göra detta på pojkarnas villkor. Detta syns 

tydligt i utdraget från både observation 3 och 6. Under observation 3 visar pojkarna tydligt att det 

är deras regler som gäller med motiveringen att de alltid har spelat så. Flicka 3 finner sig snabbt i 

detta. Under observation 6 bevittnas ett annat skeende. Flicka 5 vill ansluta till ett av lagen vid 

pågående spel. Pojkarna håller henne utanför med motiveringen att hon inte kan hoppa in i ett 

lag under spelets gång. När flicka 5 samt flicka 4 motsätter sig detta utbryter det livliga 

diskussioner som till slut verkar handla mer om att flicka 5 inte brukar vara med och spela. De 

flesta av pojkarna verkar anse att problemet skulle lösas om flickorna gick och gjorde något 

annat. Detta går att koppla till vad Thorne (1993) nämner i sin text när hon talar om dikotomi. 

Hon menar till och med att pojkar och flickor skulle vara antagonistiska sidor till varandra (s.65). 

Thorne (1993) nämner även en annan sak som hon observerat vid sina studier som går att koppla 

till dessa skeenden. Hon menar att det på skolgården finns en rumslig separation mellan könen på 

skolgården. Denna rumsliga separation av flickor och pojkar utgör en sorts gräns. Denna 

uppfattas starkast av de individer som vill ansluta till en aktivitet som kontrolleras av det motsatta 

könet. Vid bollspelet under rasterna som jag har observerat är det flickorna som måste passera 

denna gräns för att ansluta till en pojkstyrd aktivitet. Denna gräns är väldigt påtaglig på 
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fotbollsplanen som jag har utfört mina observationer på. Gränsen bidrar i allra högsta grad till 

isärhållandet av könen samt på en hierarki där pojkarna är normen.  

Det finns dock undantag från detta generella mönster. Denna gräns som tydligt syns på 

fotbollsplanen återfinns som jag tidigare nämnt inte vid ”Kingrutan”. Vid denna ruta finns det 

ingen norm eller hierarki. Där är alla barn och inte pojke och flicka. Interaktionerna som sker vid 

”Kingrutan” påverkar även det skapandet av genus, enligt min mening. Barnen får vid denna 

plats mer utrymme att vara barn och inte ett kön. De kan spela tillsammans och ingen värdering 

sker utifrån det biologiska könet. Det framkommer även under mina observationer att barnen 

inte lägger samma vikt vid interaktionerna som sker vid den könsneutrala ”Kingrutan”. De 

situationer som uppstår på fotbollsplanen i allmänhet och i synnerhet när könen ställs mot 

varandra verkar mycket mer laddade för barnen i klassen än de som sker vid ”Kingrutan”. 

Reaktionerna är i allmänhet mycket starkare på fotbollsplanen än vid ”Kingrutan”. Detta kan 

bero till stor del på att fotbollsplanen, som jag tidigare nämnt, ligger längre ifrån skolgården samt 

avsaknaden av ständig övervakning av vuxna, till skillnad från ”Kingrutan”. Att bollspelet King är 

könsneutralt verkar barnen inte reflektera allt för mycket om. Det bara är så. De skeenden jag 

observerar på fotbollsplanen verkar ha större påverkan på barnen. Detta kan även bero på att 

bollspelet King mest verkar vara en rolig aktivitet för att fördriva tid medan fotboll är på allvar. 

Detta är något som tydligt visades vid mina observationer. 

 

8.3 Skapandet av genuspositioner 
 

Under mina observationer har jag noterat ett flertal skeenden som är med och skapar 

genuspositioner. Dessa har jag redovisat i min studie genom utdrag och analys av dessa. Jag har 

med hjälp av tidigare forskning slagit fast i min studie som exempelvis Connell (2009) nämner att 

genus är socialt konstruerat kön. Hon menar vidare att genus framför allt handlar om de sociala 

relationer inom vilka grupper och individer agerar (s.24-25). På skolgården, där mina 

ostrukturerade observationer har genomförts, skapas och upprätthålls dessa relationer. Barnen jag 

har observerat söker sig till platser och aktiviteter där andra barn befinner sig för att ingå i en 

gemenskap. En plats där majoriteten av klassen jag har studerat befann sig under merparten av de 

raster jag har observerat var fotbollsplanen. En social arena där barnen interagerar med varandra 

dagligen. Dessa interaktioner spelar en roll i barnens identitetsskapande. Det är tydligt att genus 

är en stor del av barnen jag har observerats identitet. Detta märks exempelvis i utdraget från 

observation 6 när pojke 3 säger att de ska spela pojkarna mot flickorna. Dikotomin alltså 

isähållandet av könen blir som jag tidigare nämnt blir extremt tydlig och barnen tillskrivs att 
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tillhöra olika sidor baserat enbart på deras biologiska kön. Vid händelsen som äger rum i utdraget 

från observation 1 används den ”andra sidan” som en förolämpning när pojke 4 får höra att han 

skjuter som en tjej. Pojke 4:s ansiktsuttryck avslöjar att den egenskapen inte alls passar in på hans 

bild av sig själv och det är inte en del av hans personlighet. Detta går att koppla till Youngs 

(2000) resonemang om pojkar och flickors beteendemönster vid idrottande. Hon menar att det 

exempelvis finns specifika tjejkast och sätt att springa som en tjej. Dessa specifika egenskaper 

tillskrivs i det här fallet som något negativt och icke önskvärt.  

Williams (2006) menar att barns samlärande är en av skolans viktigaste frågor. Hon menar 

vidare att samarbetet är enormt betydelsefullt för barnens möjlighet att lära. Barnen i mina 

observationer lär sig om sina egna samt andras genuspositioner genom samlärande med varandra 

Det framgår under observationerna att en del av genusskapandet har barnen med sig redan 

innan de kommer ut på skolgården i form av fördomar och föreställningar av hur verkligheten ser 

ut. En av faktorerna som kan påverka dessa föreställningar är om eleverna, precis som Eidevald 

(2009) nämner, bemöts olika av pedagogerna beroende på deras biologiska kön. Men stor del av 

genusskapandet äger rum vid deras interaktion med varandra vid bollspel under rasterna. Detta 

kan sammanfattas som Svaelryd (2003) nämner det i sin text att genus är vad det sociala systemet 

och det kulturella arvet har format oss till (s.29).  

En majoritet av genusskapandet som sker under de raster jag har observerat står pojkarna för. 

De gör detta genom att tydligt visa på att pojkar och pojkegenskaper värderas högre på 

fotbollsplanen samt att det är pojkarna som är normen. De framkommer även att en majoritet av 

pojkarna anser att fotboll är deras idrott och att det är pojkarna som ska bestämma reglerna. Men 

även flickorna har en del i detta genusskapande. Genom att i de flesta fall tyst gå med på att det 

är just pojkarna som bestämmer visar de för både pojkar men även för andra flickor att pojkar är 

norm och bör värderas därefter. Detta går tydligt att se vid utdraget från observation 3 där flicka 

3 frågar om de kan spela med en viss uppsättning regler. När hon röstas ner går hon tyst och 

lugnt med på detta. Det går även att se vid observation 6 där flickorna står på sig lite mer men till 

slut väljer att det är lättast att lämna fotbollsplanen. Dessa båda utdrag från mina observationer 

pekar tydligt på att flickorna införlivar att det är mannen som är norm och därför har företräde 

på fotbollsplanen. Även här kan vi se en skillnad vid ”Kingrutan”. Som jag tidigare nämnt finns 

det inga tydliga genuspositioner vid denna ruta. En sak som jag noterar under mina observationer 

är att flickorna som är med och spelar King visar upp mer självförtroende och pondus än de som 

är med och spelar fotboll. Om de är mer självsäkra för att de känner att ”Kingrutan” är mer 

könsneutral än fotbollsplanen eller om denna ruta har blivit könsneutral för att flickorna är mer 

självsäkra vid den är svårt att avgöra.  
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9. Konklusion 
 

Denna studie har tillfört kunskap om hur genus skapas via barns interaktion med varandra vid 

bollspel under rasterna. Studien har även visat på skillnaderna i interaktionen mellan pojke och 

pojke samt interaktionen mellan pojke och flicka. Utifrån studiens resultat och analys kan jag 

konstatera att barnen i klassen jag har observerat skapar genus dagligen vid bollspelet på rasterna, 

även om de inte är medvetna om det själva. Ett av sätten som detta görs på är genom en 

gränsdragning för vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Empirin visar tydliga skillnader i 

hur pojkar och flickor värderas på fotbollsplanen utifrån deras biologiska kön. Man kan även 

urskilja stora skillnader i hur pojkar interagerar med andra pojkar samt hur de interagerar med 

flickor. Pojkarna förväntas kunna bidra med något till bollspelet till skillnad från flickorna. Denna 

värdering av könen var något som fanns med båda könen redan innan de började bollspelet.  

Materialet som samlades in under mina observationer pekar även på en stark dikotomi på 

skolgården. Även om flickorna var medvetna om en isärhållning av könen så var det pojkarna 

som var mest aktiva i att upprätthålla dikotomin. Vid flera tillfällen under observationerna 

noterade jag att det var av vikt för pojkarna att artikulera skillnaden mellan pojkar och flickor. 

Detta syntes dels vid laguppdelningar och dels i barnens interaktion med varandra. Detta 

åskådliggörs när pojke 3 under observation 6 säger att de ska dela nya lag men då ska de spela 

pojkarna mot flickorna. Pojke 7 bidrar då till isärhållandet av könen genom att sucka och påpeka 

hur ojämnt det skulle bli om de spelade på det viset. Det syns även i utdraget från observation 1 

där citatet: ”Du skjuter ju som en tjej” är hämtat ifrån. Dessa händelseförlopp är väldigt tydliga 

för alla som är på fotbollsplanen under de raster där de sker och jag anser att de i allra största 

grad är med vid konstruktionen av genus vid bollspel på rasterna. Detta anser jag då det blir 

väldigt tydligt för barnen att det är skillnad på pojkar och flickor inte enbart biologiskt utan även 

prestationsmässigt. Att vara flicka eller att inneha ”flickegenskaper” värderas lägre än att vara 

pojke och besitta ”pojkegenskaper” vid bollspel.   

Då jag har utgått från ett genusteoretiskt perspektiv vid arbetet med denna studie blir det 

tydligt för mig att det finns klara kopplingar mellan skeenden under mina observationer och de 

genusperspektiv som jag har lyft för att besvara mina frågeställningar samt syftet med denna 

studie. Jag har noterat att det går att urskilja ett tydligt genuskontrakt på skolgården under 

rasterna. Barnen jag har observerat visar tydliga skillnader i hur de är mot varandra. De har klara 

föreställningar om hur en interaktion ska gå till med någon av det egna könet kontra 

interaktionen som sker med någon av motsatt kön. Pojkarna visar även upp tecken vid vissa 

tillfällen där de vill ta hand om och beskydda flickorna vid bollspelet. Om en pojke tacklas 
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bedöms tacklingen utifrån justhet. Om en flicka tacklas anses detta vara en ojust handling i sig.  

Även i missade passningar finns det skillnader att lägga märke till. Om en flicka missar en 

passning var det ett bra försök till skillnad från om en pojke missar en passning i en liknande 

situation så märks en tydlig besvikelse från de i samma lag. Detta visar återigen på att man inte 

räknar med att flickan ska kunna prestera något på fotbollsplanen men det förväntas det av 

pojken.  

Hirdmans genussystem (1988) blir även tydligt under mina observationer. Dikotomin på 

skolgården i stort och på fotbollsplanen mer specifikt har hag redan nämnt. Den andra delen av 

genussystemet, det vill säga hierarkin, syns tydligt i min studie. Mannen, eller i detta fall pojkarna, 

som norm visar sig tydligt vid spelet på fotbollsplanen. Studien visar att det är pojkarna som 

anses vara det normala och högst värderade könet på fotbollsplanen. Det är även pojkarna som 

styr över fotbollsplanen och spelet som äger rum där. Reglerna som sätts upp är pojkarnas för så 

har det alltid varit och verkar så förbli. Genussystemet återföds på så sätt och pojkarnas 

dominerande ställning blir självklar. Jag har tidigare i studien klargjort att genus skapas socialt. 

Fotbollsplanen på skolgården är i allra största grad en social arena där barnen möts och 

interagerar med varandra dagligen. Dessa interaktioner spelar stor roll vid barnens 

identitetsskapande. En av delarna som påverkar detta identitetsskapande är genus.  Min slutsats är 

att genus skapas på skolgården via delar av barns interaktion med varandra vid bollspel på 

rasterna. Dessa delar är isärhållning och differentiering av kön. Det görs stora skillnader i att vara 

pojke samt att vara flicka under bollspelet. Det görs även genom skillnader i barns interaktion 

mellan könen. Pojkarna interagerade på ett sätt med andra pojkar och på ett annat sätt vid 

interaktion med flickor. Denna isärhållning samt differentiering av könen bidrar till skapandet av 

genus på skolgården under bollspel på rasterna. Jag har nämnt att denna ishärhållning och 

differentiering av könen inte äger rum vid ”Kingrutan”. Detta är också av vikt vid barnens 

skapande av genuspositioner. Men de starkaste reaktionerna uppstår på fotbollsplanen där det är 

just differentiering och isärhållandet som är mest märkbart vid genusskapande interaktioner.  

 

Vidare forskning 
 

Denna studie har berört skapandet av genus genom barns interaktion med varandra vid bollspel 

under rasterna. Det skulle enligt mig vara av intresse att forska vidare på hur rastvakternas 

placeringar på skolgården påverkade skapandet av genuspositioner bland barnen. Hur stor 

inverkan hade det på fotbollsplanen att rastvakterna inte var närvarande vid så många eller långa 
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tillfällen under rasterna. Var det med anledning av rastvakernas ständiga närvaro i närheten av 

”Kingrutan ” som denna plats var fri från hierarki av det ena könet? 
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Bilaga 1 
 
Till målsman för elev på …….. 

 

Information om en studie av genus i skolan 

 

Hej! Jag heter Stefan Winther. Jag går sista terminen på lärarprogrammet.  

 

Genus och genusskapande är en vanlig del av skolan. Jag kommer i mitt examensarbete att 

analysera vad som påverkar elevers genusskapande i deras interaktion med varandra. Jag önskar 

nu får observera barnen i klassen. Observationerna kommer att äga rum under rasterna. Alla barn 

kommer i examensarbetet att vara anonyma. Är du/ni positiva till att ditt/ert barn deltar i denna 

studie? Om du/ni är positiva till deltagande undertecknas den medföljande blanketten om 

medgivande och skickas tillbaka till skolan med barnet. Om du/ni har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter). 

 

Deltagandet i studien är frivillig. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Cecilia Rodehn 

e-post: cecilia.rodehn@abm.uu.se 

 

Uppsala den 25 mars 2014  

 

Stefan Winther 

e-post: Stefan.Winther.3557@student.uu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vårdnadshavare för elev i …….. 
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Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om genus i skolan, kommer att utföras inom ramen för ett 

examensarbete. Studien utförs av Stefan Winther som går sista terminen på lärarprogrammet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har 

uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min/mitt barns medverkan 

är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan 

begära att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att 

datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 
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Ort och datum    

 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 


