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Abstrakt 

 

Gender roles in the game - a study in recreation center students' views on gender 
 

In this study we examine the students' own views of gender roles and how they are portrayed 

in the students games. The study aims to create a greater understanding of our work as 

recreation center teachers and give us an insight into the students' perspective. The methods 

we used are observation and interview and these are analyzed from a gender theoretical and 

social constructionist perspective. 

 

In the study, we saw that the traditional gender patterns are portrayed in the games at the 

recreation center but that the students often not are aware of it. Students choose games and 

roles in the play that follows the given norms and beliefs. We could also see that the students 

were aware of the positions the educators put the students in and that girls and boys react 

differently to the realization of this. Where the boys reacted with jealousy and a sense of 

injustice the girls showed more of an understanding. We also saw the importance of the 

teacher's role and participation in the game as a tool for creating a better climate and prevent a 

division between the sexes. 
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Sammanfattning 

I denna studie undersöks elevers egen syn på könsrollerna och hur dessa gestaltas i leken. 

Studien syftar till att skapa en ökad förståelse av vårt arbete som fritidshemslärare och ge oss 

en inblick i elevernas perspektiv. Metoderna vi använt oss av är observation och intervju och 

vi analyserar sedan dessa ur ett genusteoretisk och socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

 

I studien såg vi att de traditionella könsmönstren gestaltas i leken på fritidshemmet men att 

eleverna oftast inte är medvetna om det. Eleverna väljer lekar och roller i leken som följer 

givna normer och föreställningar. Vi såg också att eleverna var medvetna om de 

positioneringar som pedagogerna försätter eleverna i och att flickorna och pojkarna reagerar 

olika på insikten om detta. Där pojkarna reagerar med avundsjuka och en känsla av orättvisa 

visar flickorna mer förståelse. Vi ser också vikten av pedagogens roll och medverkan i leken 

som ett redskap för att skapa ett bättre klimat och förebygga en uppdelning mellan könen.  
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1. Inledning  

Debatten kring hur genus ska genomsyra vår undervisning och vårt arbete i skolan och på 

fritidshemmet är ständigt närvarande i dagens samhälle och skola. Enligt Läroplanen för 

grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 (Skolverket 2011, s. 8) så ska skolan ”aktivt 

och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” och ”Skolan har ett ansvar 

för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva 

och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet . Men hur ser det 

egentligen ut på våra skolor och hur ser barnen själva på detta? 

 

Ordet genus är numera ett välkänt begrepp inom våra läroplaner, i vår skolmiljö och inom 

politiken och är ett nyckelbegrepp för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår. 

Genus är en ständigt pågående diskussion, är i ständig förändring och ser olika ut beroende på 

var och vilken tid du kommer ifrån. Genom genus ges uttryck för de värderingar, attityder och 

erfarenheter om kvinnligt och manligt som finns i samhället. Genus skapas ständigt, varje dag 

och varje minut, och det sker ofta omedvetet. I vår skola skapas genus av elever och 

pedagoger tillsammans och genom rätt arbete kan vi skapa genus som leder till jämställdhet 

(Jämställd förskola och skola 2010).  

 

Genom vårt arbete på fritidshemmet kommer vi dagligen i kontakt med barn i olika 

situationer och har därigenom sett att barn gör olika saker och ibland beter sig olika beroende 

på om de är pojkar eller flickor. På exempelvis skolgården går det tydligt att se att pojkar till 

större del dras emot bollsporter av olika slag medan flickor mer mot fantasilekar eller andra 

lekar där tävlingsmomentet inte är en stor faktor. Vår förförståelse härstammar ifrån vår egen 

arbetslivserfarenhet men bygger mest på våra egna känslor och inte ur etablerad fakta. Det är 

därur vi fann ett intresse i att detta är ett ämne vi vill studera vidare.  

 

Ämnet genus är, som nämnts ovan, ett ämne som ofta diskuteras i media men på våra 

arbetsplatser har vi märkt att, även om det ibland kommer upp på tal, så är det sällan som vi 
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på fritidshemmet får ta del av elevernas synvinkel. Vi vill därför göra en studie i hur eleverna 

själva uppfattar sitt eget genusskapande och se om det går att se skillnader och samband 

mellan olika kön och åldrar. Som pedagoger på fritidshemmet kan vi ibland finna oss i att 

bara stå och studera elevernas aktiviteter men det är sällan vi kan ta oss tiden att ordentligt 

observera och analysera det som händer. Därför var denna studie ett utmärkt tillfälle att ge oss 

den tiden till att observera ur ett genusteoretiskt perspektiv och därur dra lärdomar som kan 

stärka oss i vårt framtida arbete som fritidshemslärare. Vi vill genom studien ta del av 

elevernas egna perspektiv på könsrollerna och dess påverkan på aktiviteterna på skolgården 

för att på så sätt få en ökad förståelse för varför vi ser de skillnader vi gör.  En förhoppning är 

att denna ökade förståelse kan ge oss ett redskap för att anpassa aktiviteter och miljö för att 

underlätta så att alla kan och vill vara med och deltaga i alla aktiviteter, oavsett kön, ålder 

eller andra faktorer, och på så sätt skapa ett aktivt genusarbete i skolan och inte bidra till 

ökade klyftor mellan könen. 

  

Vi har i våra studier inför denna uppsats inte funnit någon forskning som inriktar sig just på 

barn i skolålderns perspektiv på genus och könsidentitet. Det finns en del forskning som riktar 

sig mot förskolebarns syn vilket för oss inte är helt relevant men ändå kan vara intressant att 

jämföra våra resultat med. Denna brist på forskning samt vårt eget nyfunna intresse inför 

ämnet gjorde att vi valde att skriva vår uppsats om just skolelevers perspektiv på 

genusskapande och då framförallt i leken.   
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2. Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur eleverna själva ser på de olika könsrollerna och hur de 

gestaltas i leken för att på så sätt skapa en ökad kunskap i vårt arbete som fritidshemslärare. 

Vår avsikt är att observera och intervjua barn i skolmiljön med fokus på genusskapande i 

leken och på så sätt få en inblick i elevernas egna perspektiv.   

 

2.1 Frågeställning 
Hur uppfattar eleverna själva skillnaderna i mellan könen? 

Varför skiljer sig pojkars och flickors lek i skolan utifrån elevernas perspektiv? 

Går det att se skillnader mellan de yngre och de äldre elevernas perspektiv?  
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3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenterar vi tidigare relevant forskning som vi hittat. Som vi tidigare 

nämnde finns ingen forskning på skolelevers eget perspektiv på könsroller och genusskapande 

i just fritidshemmet men liknande forskning finns inom förskolan. De följande avsnitten 

presenterar den forskning vi funnit inom områdena genus i leken, positioneringen av pojkar 

och flickor och elevernas perspektiv på jämställdhet i skolan.  

 

3.1 Genusspelet i leken 
Medan barns lek studerats relativt lite i förskola och skola så har barns lek studerats än mindre 

på fritidshemmen. Detta kan tyckas märkligt då leken på fritidshemmet är intressant ur många 

aspekter. Då fritidshemmen numera har egna mål och andra materiella och tidsmässiga 

förutsättningar jämfört med förskola och skola är studier om detta extra viktigt och intressant. 

Då det även finns ytterst lite forskning om hur lek organiseras utanför skola och fritidshem är 

det extra viktigt att ta del av och undersöka fritidshemmets lek. Leken här sker ju under andra 

sociala sammanhang än i skola och förskola och faktorer som klass, etnicitet, ålder och genus 

ges andra uttryck (Evaldsson & Aarsand 2011, s.140). 

 

Utifrån ett barnperspektiv vill vi ta reda på elevernas egen betydelse för leken men även vad 

barnen leker och hur barnen leker. Det vi främst fokuserar på angående barns lek är hur genus 

utmanas inom ramen för barns lekar. Hur man som flicka eller pojke ständigt utmanas genom 

olika maktaspekter och de stereotypa könsroller som förväntas. Detta ledde oss in på Barrie 

Thornes teorier om hur genus görs och konstrueras i elevernas lek och hur leken på 

skolgården är en fysisk mötesplats för eleverna (Evaldsson & Aarsand 2011, s.139-140).  

 
Den amerikanske etnografen Barrie Thorne har forskat mycket inom olika områden i ämnet 

genus där hon bland annat har gjort studier i hur barn leker. Hennes studier visade på att 

flickor och pojkar ofta leker mer tillsammans i sin hemmiljön än på skolgården men att 

umgänget och beteendet varierade beroende på aktivitet och situation. Hon hävdar att pojkar 

och flickor redan i tidig ålder skiljs åt och detta beror till stor del på att vuxenvärlden formar 
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barnen i dess riktning genom att vi ger dem föremål och intressen de sedan kan relatera till. 

Genom dessa föremål skapas det sedan ett intresse. Thorne menar på att de sedan hittar andra 

barn med liknande intressen, alltså flickor eller pojkar som blivit tilldelade detsamma och 

därav blir det en uppdelning (Thorne 1993, s. 49-54). 

 

Thorne gjorde observationer på barn i koppling till sin genusforskning och hon tillbringade 

åtta månader i två skolor där hon observerade eleverna och lärarnas sociala samspel i 

klassrum, korridor och skolgård. Hon studerade även vilka lekar barnen lekte, vilka utrymmen 

de lekte i och hur de socialiserade sig med varandra. Det vanliga antagandet inom 

forskningsvärlden är att genusroller skapades i vuxenvärlden men Thorne ville undersöka vad 

som hände redan i barndomen (Ibid. s. 54).  

 

Till skillnad från andra studier inom genusområdet försökte Thorne bortse från tidigare 

genusforskning som hon ansåg att ledde till att betraktaren sökte efter skillnaderna på 

flickorna och pojkarna. Hon vill inte bara observera när de skildes åt utan även när de 

umgicks tillsammans. Det hon upptäckte var att pojkar och flickor inte är helt separerade som 

tidigare trott och att ett samspel bland pojkar och flickor fanns. I dessa lekar sattes ofta genus 

in och hon menade på att eleverna tog del av vuxenvärldens genus men att de ofta även själva 

bidrog till genuskapandet. Detta gestaltades genom att pojkar och flickor ofta lekte med 

varandra på en jämbördig nivå men där ibland pojkarna var mer utåtagerande och tog en 

större plats i leken. Dessa genusskillnader som ändå fanns där menar Thorne på att de måste 

få finnas och att de är någonting som inte helt kan tas bort (Connell 2003, s. 27-28). 

 
Även Susanne Rithander (1991) tar i sin bok upp skillnaderna i barns lek och hur flickor och 

pojkar förhåller sig till varandra. Hon beskriver hur flickors och pojkars lekar generellt skiljer 

sig åt och vad de har gemensamt med varandra. Hon menar på att flickor mer ägnar sig åt 

låtsaslekar så som rollekar och fantasilekar. Det kan vara lekar som exempelvis mamma, 

pappa, barn eller liknande. Ofta är lekarna knutna till exempelvis omvårdnad och 

serviceyrken. Pojkarnas lek skiljer sig åt och de ägnar sig oftare åt fysiska lekar såsom fotboll, 

låtsasbråk och andra typiska kraftmätningar. Även pojkarna ägnar sig åt fantasilekar, oftast 
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lite vildare sådana. I dessa lekar kommer ofta inspirationen från olika filmer och tv-spel. De 

ägnar sig även åt konstruktionslekar där det byggs lego, klossar, kojor etc. Att lekarna 

generellt ofta skiljs åt är tydligt men Rithander tar också upp aspekten att könsskillnaderna 

även går att urskilja i hur flickor och pojkar leker och hur de i leken förhåller sig till sina 

vänner. Flickor leker oftast lugnare lekar, gärna i par medan pojkarna leker i större grupper. 

Pojkarnas lek är ofta mer aktiva och äventyrliga, lekar som ibland kan vara våldsamma och i 

sin tur kan leda till konflikter. Flickorna bryr sig också oftast mer om vad pojkarna gör än vad 

pojkarna bryr sig om vad flickorna gör (Rithander 1991, s. 20-24). 

 

I en avhandling från 2009 studerar Kalle Jonasson (2011, s. 16) hur genus konstrueras i 

flickors och pojkars organisering av rastfotboll. Han har under en längre tid studerat 

rastfotbollen på tre stycken skolor i Malmöområdet och funnit stora likheter. Generellt sätt är 

det stor övervikt till pojkars deltagande i rastfotbollen och även om flickor tillåts deltaga så 

får de oftast en ganska så passiv roll i laget. Jonasson exemplifierar detta genom en situation 

där fyra flickor tillåts vara med och spela och bildar en backlinje som oftast står utanför spelet 

då det till större delen sker på mittfältet. När bollen ändå når flickorna uppmanas de att direkt 

skjuta upp den och flickorna gör som de blir uppmanade, trots att det finns gott om tid till att 

ta kontroll över den och passa mer kontrollerat till en lagkamrat. Alla standardiserade 

moment, såsom frisparkar, straffar och hörnor, togs av pojkarna. Enligt Jonasson visar detta 

på en tydlig genuskodning och att könen inte tillåts deltaga på samma villkor. Det är stor 

övervikt till antalet pojkar som deltar i rastfotbollen och även om flickorna tillåts deltaga så är 

det underordnat pojkarnas villkor (Jonasson 2011, s.16-20). 

 

3.2 Pedagogens roll och positionering av flickor och pojkar 
Forskning om barns lek leder oss ofta in på hur lek och lärande går hand i hand. Dock är det 

ofta utifrån ett vuxenperspektiv. Det är vuxenvärlden som bestämmer och vill åstadkomma 

något specifikt med leken. Målets värde går före själva leken och den styrs då utefter ett 

vuxenperspektiv. Detta kan på sikt göra så att elevernas lek blir beroende av den styrning och 

de vuxenstöd de bidragit med och ger en risk för hur eleverna själva hanterar lekarna. Detta 

kan i sin tur leda till kränkningar och annan problematik. Därför måste vi som vuxna vara 

försiktiga i hur mycket och vilka intrång vi gör i elevernas lekar (Evaldsson & Aarsand, 2011. 

s.139). 
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Anette Hellman har gjort en studie där hon gjorde observationer ur vilka hon beskriver hur 

bråkiga pojkar och flickor ofta blir positionerade olika, hur bråkighet hos flickor och pojkar 

behandlas olika beroende på kön (Johansson et al. 2013, s. 78-79). Pojkar som kopplas till 

dominans, brist på självkontroll och aggressivitet får ofta en låg status hos pedagogerna och 

blir positionerande som bråkiga killar.  Pojkar som har dessa egenskaper klassas ofta som 

jobbiga av pedagogerna. Oavsett könstillhörighet upplever omgivningen att dominans i leken 

uppfattas som jobbigt. Trots detta accepteras det hos pojkar medan när däremot flickor har 

samma beteenden beskrivs de ofta som att hon inte är den typiska flickan eller att hon 

exempelvis har svåra hemförhållanden. Flickorna är positionerade som ”den duktiga flickan” 

och när de då hamnar utanför den mallen så är reaktionerna större än för en pojke med samma 

beteenden (Ibid. s. 79).  

 

I en studie som Giraldo & Colyar (2012) genomförde på en förskola i USA undersöktes 

pedagogernas inflytande på barnens skapande av könsidentiteter. De deltagande pedagogerna 

försökte aktivt motverka stereotypa könsroller genom att erbjuda aktiviteter som inte är direkt 

riktade mot ett visst kön. I studien visade Giraldo & Coylar på vikten av att som pedagog 

reflektera över könsroller och sin egen del i skapandet av dessa hos barnen. Genom denna 

reflektion skapas en erfarenhet som är ett viktigt verktyg i ett aktivt genusarbete.  

 

Dock finns det anledning att vara försiktigt i sitt genusarbete. Ett utökat jämställdhetsarbete 

kan ha en motsatt effekt och förstärka den upplevda skillnaden mellan könen. Rapporten 

Jämställdhet i fritidshem (Nyberg 2012) beskriver i sin slutsats riskerna med ha ett uttalat 

fokus på genus då vi istället kan väcka tankar hos eleverna som inte funnits där tidigare. 

Istället för att förebygga de stereotypa könsrollerna så kan åtgärderna bli konserverande då 

eleverna istället blir medvetna om de sociala förväntningar som finns och bli begränsade i sitt 

handlingsutrymme på grund av detta utökade medvetande. För att begränsa detta bör nya 

åtgärder införas utan att lägga allt för stor vikt vid dessa inför eleverna. Färgläggningsbilder 

som inte förstärker det könstraditionella kan exempelvis införas utan att poängtera detta för 

eleverna och litteratur med normbrytande innehåll bör inte exotiseras eller romantiseras utan 

istället bara bli en del av fritidshemmets innehåll, sida vid sida med det gamla innehållet 

(Nyberg 2012, s.18-19).  
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3.3 Elevers perspektiv på jämställdhet 
För att kunna verka för barns bästa och ta reda på vad de har att säga är det viktigt att låta 

elever komma till tals och lyssna på vad de egentligen har att säga. I en utredning genomförd 

av Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) har de undersökt barns perspektiv på 

jämställdheten i skolan. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer, observationer, enkäter 

och även via delaktighet i både inne- och utelek. Elevernas syn stämde väl överens med de 

förutfattade meningar och könsroller som redan existerar och som samhället har konstruerat. 

Eleverna själva beskriver flera olikheter mellan könen. En av de mest vanligt förekommande 

är bilden av att pojkar tar mer plats och är vildare medan flickorna är lugnare och mer 

ordentliga. Eleverna fick själva sätta ord på vad som är manligt och kvinnligt och deras svar 

visade på hur barn skapar föreställningar och skillnader mellan könen. Barnens föreställningar 

och de förutfattade meningar förstärker ett beteendemönster som redan existerar i samhället. 

Studien visar på hur barn tolkar in omgivningen och skolmiljön och skapar normer för hur en 

man eller kvinna är och bör vara. Dessa mönster behöver egentligen inte betyda att de olika 

könen har olika möjligheter men visar på att pojkar och flickor kan tolka in och uppleva sin 

skolmiljö på olika sätt (Delegationen för jämställdhet i skolan 2010, s. 9, 17-19). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har i vår studie att utgått ifrån två teoretiska perspektiv, socialkonstruktivism och 

genusteori. Här nedan beskrivs de närmare tillsammans med de begrepp som är väsentliga 

inom varje område. Genom dessa perspektiv försöker vi sedan i senare delar förklara och 

analysera de resultat som vi fått fram i vår undersökning.  

 

4.1 Socialkonstruktivism 
Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet ses samhället som något socialt konstruerat av 

människor. Begrepp som könsroller, genus, manligt och kvinnligt är alla konstruerade av oss 

människor och dess betydelse skiftar beroende på vilken tid och vilket samhälle vi lever i. 

Enligt socialkonstruktivismen kan utveckling inte räknas som något objektivt utan för att 

förstå individens utveckling så måste hänsyn tas till tid och rum. Allting som påverkar en 

individ utgörs av sociala konstruktioner (Hwang & Nilsson 2011, s. 74).  

 

Traditionellt inom kunskapsteorin används bara sociala och subjektiva faktorer för att förklara 

fel och brister i kunskapen. Endast vid ett falskt vetande får det sociala plats i förklaringen 

vilket gör att det är mycket viktigt att diskutera vad som är sant respektive falskt. Inom 

socialkonstruktivismen accepteras inte detta. Fokus flyttas ifrån att ta reda på om kunskapen 

är sann eller falsk till att försöka förklara hur och varför den tillkommit eller producerats. Inte 

ens den “sanna” kunskapen anses självförklarande utan inom socialkontruktivismen utsetts all 

kunskap för denna granskning (Barlebo 2001, s. 30).  

 

Socialkonstruktivismen beskriver hur sociala strukturer och mönster växer fram hos 

människan och dess teori förklarar att människan organiserar verkligheten i fack och 

människor i roller för att förklara sin omvärld. Via vår sociala livsstil förs dessa strukturer, 

eller vanor, över till våra medmänniskor runt omkring oss. När dessa strukturer fått tillräcklig 
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spridning skapas en institution där de innefattande uppfattningarna och föreställningarna tas 

för givet i vårt samhälle. Ett exempel på detta är föreställningen om våra könsroller. Dessa 

institutioner lever kvar i samhället och påverkas inte av vilka som lever i det. Dessa normer 

införlivas i oss redan i tidig ålder som ett krav för att kunna passa väl in i samhället. 

Människan har alltså konstruerat en bild sedan lång tid tillbaka som kan vara svår att ändra på. 

Även om dagens samhälle inte speglar de stereotypa könsrollerna så ligger de ändå djupt 

rotade i vårt inre och påverkar oss utan att vi är medvetna om det (Barlebo 2001, s. 71-75).  

 

4.2 Genusteoretiskt perspektiv 
Genus är en social struktur som följt med oss igenom historien, där vi i vårt nuvarande 

samhälle är mer medvetna om genus än tidigare, men där vi fortfarande har mycket att jobba 

vidare på. Våra kroppar är skapade till män eller kvinnor men vår sociala struktur och 

förställning om personlighet och identitet är där vi i vårt samhälle är genusskapande (Connell 

2003, s. 25). 

 

I vår vardag är genus ofta en självklarhet, ett mönster som vi kan se i många olika 

sammanhang och något vi ständigt lever i utan att reflektera över. Vi kan oftast utan 

svårigheter skilja på de olika könen hos en människa genom en första anblick men även 

genom skillnader i deras beteenden. I vår omgivning ser vi dagligen exempel på genus i 

uppdelningen i tv-program, olika idrotter, i vår skolmiljö och så vidare. Vi kan även se det i 

hur vi klär oss och i de värderingar i hur en person bör vara som man eller kvinna (Connell 

2003, s. 18). Här blir genusskillnaderna ofta väldigt stora och en stor del av genusforskningen 

menar på att genom hur vår vardag speglar sig och hur vi är mot varandra konstruerar vi 

maskulina och feminina karaktärsdrag. Forskningen visar på att människor, utöver det 

biologiska, inte föds till kvinnor eller män, utan att det är något vi skapar. Genus är alltså inte 

något naturen i sig har skapat utan något vi själva konstruerar (Connell 2003, s. 23-24). 

 

Identiteten hos oss människor är väldigt flerdelad där genus är en central aspekt. Redan på 60-

talet började begreppen genus och könsidentitet att användas, idag används de som olika 

vetenskapliga begrepp och har många skilda tolkningar. Begrepp som socialt konstruerat kön, 
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könsidentitet och en persons självupplevda bild av könstillhörighet är idag vanligt 

förekommande (Ohrlander 2011, s. 33-34). Forskningen pekar idag allt mer på att det inte går 

att dra en klar gräns om det är det biologiska eller det sociala som skapar eller påverkar genus 

mest. Det som forskningen däremot börjar visa på är att dessa två faktorer interagerar och 

påverkar varandra och att genus ständigt är en pågående och föränderlig process (Ohrlander 

2011, s. 34).  

 

Olika genusteorier kan skilja sig väsentligt åt sinsemellan men det som de alla har gemensamt 

är att det ofta handlar om en asymmetri i fördelningen av makt och resurser mellan könen. 

Inom genusteori brukar det ofta talas om hur våra relationer till varandra skapar genus. Sandra 

Harding arbetar som professor i Social Sciences and Comparative Education vid UCLA i Los 

Angeles och hon bygger sina genusteorier på begreppen dikotomi och asymmetri. Hon talar 

om den uppdelningen som existerar i samhället, den motsättningen hon kallar dikotomi som 

finns mellan manligt och kvinnligt. Hon beskriver hur det manliga könet är överordnat det 

kvinnliga, hon beskriver det som en asymmetri, en obalans mellan könen (Hedlin 2006, s. 46). 

 

4.2.1 Asymmetri och dikotomi 

Sandra Harding beskriver Dikotomi som uppdelningen mellan de två könen, att man och 

kvinna är skapade till varandras motsatspar, att våra olika egenskaper också skapar en syn 

som säger att män och kvinnor är två olika grupper utan att ha något gemensamt. Ett exempel 

på det är den klassiska stereotypa könsindelning som säger att det bara är kvinnor som står i 

köket och lagar mat eller att det endast är män som gillar att kolla på fotboll. Hon menar på att 

människan är uppdelad i man och kvinna, men att det inte går att så enkelt dela in människans 

personlighet efter kön (Hedlin 2006, s.46-48).  

 

Med Asymmetrin menar Harding att i denna uppdelning finns det en maktaspekt och en 

grundläggande obalans mellan könen. Harding beskriver det som att vi ständigt är omgivna av 

genus och att detta påverkar hur vi tänker och resonerar och hur vi tolkar in vår omgivning. 

Hon menar på att när vi tolkar in i vår omgivning skapas en obalans, en asymmetri att manliga 
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könet är överordnat det kvinnliga och att kvinnor värderas lägre i samhället. Detta är något vi 

själva skapat och något som hängt kvar sen långt bak i historien ända fram tills idag (Hedlin 

2006, s.47). 

 

4.2.2 Hardings genusmodell 

Sandra Harding beskriver hur genus påverkar hur vi tänker och resonerar dagligen, hur genus 

ständigt finns omkring oss och inverkar på vårt sätt att tolka vår omgivning. Hon menar på att 

genus kan ses som olika processer i tre olika nivåer. Dessa nivåer karaktäriserar hon i sin 

genusmodell som symboliskt, strukturellt och individuellt. Alla dessa processer går in i och 

påverkas delvis av varandra men det är även fullt möjligt för en nivå att förändras utan de 

andras påverkan. Dessa synsätt används för att klarare kunna se människors syn och innebörd 

om kön och genus (Hedlin 2006, s. 49).  

 

Symboliskt genus menar Harding skapas när våra normer och föreställningar påverkar våra 

värderingar och attityder. Harding beskriver detta som något som gestaltar sig genom att man 

tilldelar ett av könen vissa egenskaper, attityder eller värderingar som inte grundar sig i det 

biologiska könet (Ibid. s. 50). Ett exempel på det är hur den traditionella föreställningen av 

hur den stereotypa flickan eller pojken är klädda, hur vi kopplar manligt eller kvinnligt till ett 

visst yrke eller vilka intressen vi har kopplat till könsindelningen.  

 

Med den strukturella processen menar hon på hur något är organiserat och uppdelat, hur till 

exempel uppdelningen eller fördelningen kan se ut mellan könen i olika yrken eller i skolan. 

Vi kan till exempel se hur den strukturella nivån har förändrats drastisk de senaste åren. Vi vet 

att allt fler kvinnor utbildar sig till läkare och att allt fler män utbildar sig till lärare idag. Ändå 

har vi fortfarande den traditionella sinnebilden om att läkare är män och att en lärare är en 

kvinna med glasögon och pekpinne.  

 

Det individuella är ens egen individuella föreställning av någonting. Detta kan vara en 

bildning av de två ovanstående nivåerna men kan också vara format helt ur individens 
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erfarenhet. När en flicka i årskurs ett ombeds beskriva en farmor så ritar hon en äldre dam 

med käpp och efteråt beskriver hon på förfrågan sin egen farmor som yngre och 

motorcykelkörande. Detta visar på det symboliska genus som skapats i och med bilden hur en 

farmor är trots att flickan på individuell nivå har en helt annan bild av en farmor (Jämställd 

förskola och skola 2010).  

 

5. Metod 

I detta avsnitt kommer vi redovisa hur vi i vår studie har samlat in vår empiri i genomförandet 

av vår undersökning. Vi har genom observationer studerat eleverna i deras lek och deras 

sociala samspel för att på så sätt ge oss en grund att utgå ifrån i våra intervjuer med eleverna 

och även i vår analys. Eleverna har sedan intervjuats i grupp angående deras syn på 

genusskapande och utifrån vad vi sett i våra observationer. Genom den litteratur vi tagit del av 

och våra observationer är vår förhoppning att vi på bästa sätt lyckats ställa bra frågor till 

eleverna i våra intervjuer för att få deras syn på genus och hur de själva ser på könsrollerna. 

Alla intervjuer spelades in och efteråt analyserade vi dem och undersökte om vi kunde hitta 

intressanta aspekter att bygga vidare på i vår studie. 

 

5.1 Observation 
Observationer är väldigt användbara vid insamlandet av information inom områden som berör 

beteende och naturliga situationer (Patel & Davidson 2013, s. 91). Vi valde därför att i vår 

studie genomföra observationer på två olika skolor i södra Stockholmsområdet. Vid 

observationerna förde vi anteckningar för att försöka kartlägga och undersöka om vi kunde 

finna olika mönster i lekar och aktiviteter och om vi själva kunde se hur manligt och kvinnligt 

konstruerades i leken. Efter att vi genomfört observationerna kunde vi jämföra våra 

iakttagelser och genom att diskutera dessa så kunde vi identifiera likheter och olikheter. På så 

sätt tar vi del av varandras observationer och kan reflektera och fördjupa oss i ämnet. 
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Vi genomförde främst våra observationer utomhus under oorganiserad (alltså inte ledd av 

personal) fritidsverksamhet och raster. Vi valde att hålla våra observationer ostrukturerade.  

Genom ostrukturerade observationer är det lättare att inhämta så mycket kunskap som möjligt 

(Ibid. s. 93). De strukturerades dock så pass mycket att det framgick vilken grupp som 

observeras vid varje tillfälle samt på vilken plats. Vi använde oss av ett icke-deltagande 

förhållningssätt och i och med att observationerna skedde utomhus kunde vi hålla oss på 

tillräckligt behörigt avstånd för att inte störa elevernas naturliga beteende men ändå 

tillräckligt nära för att uppfatta elevernas handlingar och interaktioner med varandra. 

 

5.2 Intervju 
Det sägs att intervjuer är en brytpunkt för att komma vidare i sin forskning. Därför är 

intervjuer något mycket viktigt i en forskningsprocess. Genom att fråga andra människor som 

befinner sig i det vi observerar ger det oss perspektivet utifrån samtidigt som vi får ta del av 

personens tankar och reflektioner. När vi får ta del av personens tankar, reflektioner och 

varför personen gjorde som den gjorde får vi en fördjupning i vår egen reflektion. Eller som 

tidigare nämnts en ny byggsten att forska vidare på (Ahre & Eriksson-Zetterquist 2015, s.35). 

 

Efter varje observation genomförde vi intervjuer med några av de elever som deltog i 

situationer på skolgården och skapade oss en bild av deras tankar och åsikter om vad som 

utspelade sig i leken och elevernas egen syn på genusskapandet. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan och användes som grund i vidare analyser. Då syftet med intervjuerna 

var att få en bild av elevernas egna uppfattningar så var de av ostrukturerad och kvalitativ 

karaktär vilket gav eleverna en möjlighet att lättare uttrycka sig med sina egna ord (Patel & 

Davidson 2003, s.82). Vi utgick ifrån ett intervjuunderlag, se bilaga 1, men i och med att vi 

valt att hålla intervjuerna ostrukturerade så lät vi de fortsätta åt det håll vi fann mest intressant 

för vårt ämne. Vi höll intervjuerna i en för eleverna välbekant miljö och på ett avslappnat sätt 

som möjligt för att få eleverna att känna sig bekväma nog att våga öppna upp sig (Källström 

Cater 2015, s.73). 

 

Syftet med våra intervjuer var att försöka ta reda på hur barnen tänker och känner, i detta fall 

ville vi ta reda på barnens egen syn på genusskapande. Barn har ofta tankar och funderingar 
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om olika saker och har därför mycket att berätta. För att de ska kunna uttrycka och kunna 

formulera sina tankar är det viktigt att vi ger dem tid att fundera under våra samtal. Vår tanke 

var att leda in samtalet med övergripande frågor, vi kallar det uppvärmningsfrågor. Dessa var 

frågor av lite enklare karaktär som till exempel “vad lekte ni på rasten?”, se bilaga 1. Detta 

gjorde det lättare för eleverna att komma in i intervjun genom att reflektera över situationer 

och upplevelser de känner igen sig i. Vi ger dem då chansen att känna sig trygga i miljön och i 

den speciella situation som en intervju innebär. När vi kände att samtalet öppnat upp sig lite 

och eleverna kände sig trygga gick vi in mer på de frågor som vi tror kan ge oss barnens 

perspektiv på genus och dess skapande. Vi valde färre frågor där vi hade förhoppning om att 

många enkla följdfrågor relaterade till våra huvudfrågor kan komma på tal och låta samtalet 

fortgå. Ju större precisering i frågandet innebär att vi gör det lättare för barnen att låta dem 

uttrycka sina tankar om det vi talar om (Doverborg 2012, s. 34-35). 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon och transkriberades efteråt. I den senare 

efterföljande resultat och analysdelen är intervjuerna anonymiserade och vi har valt att, i de 

fall vi refererar dialog, kalla de deltagande eleverna för pojke 1, pojke 2, flicka 1, flicka 2 och 

så vidare. I de fall där eleverna nämnt andra elever vid namn har vi ersatt de namnen med 

annat slumpvis valt namn.  

 

5.3 Urval 
Observationerna genomfördes på två fritidshem i södra Stockholmsområdet. Vi valde att 

fokusera våra observationer på elever ur förskoleklass och elever i årskurs 3 för att även se 

om skillnaden i ålder har någon påverkan på hur könsrollerna påverkar aktiviteterna på 

skolgården. På varje skola valdes en förskoleklass och årskurs 3 ut som sedan observerades.  

 

Urvalet av intervjuobjekt när det gäller eleverna var helt beroende av vilka observationer som 

gjordes och vilka elever som fanns tillgängliga vid intervjutillfället. Tanken var att få en insyn 

i elevernas egen syn på könsrollernas utifrån de aktiviteter vi observerat på skolgården och 

därför valdes elever ut beroende av våra observationer som gjordes. Intervjuerna var helt 

frivilliga och eleverna erbjöds möjligheten att avstå, vilket även två stycken valde att göra. Då 
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vi under ett observationstillfälle observerade en situation där en elev ur årskurs 4 deltog valde 

vi även att låta denna elev medverka i vår studie och ge sin syn.  

 

Då vi som vuxna oavsiktligt hamnar i en maktposition som kan verka avskräckande för 

eleverna, kan det vara lämpligt att göra anpassningar, och därav valde vi att låta eleverna 

intervjuas i mindre grupper istället för enskilt (Källström Cater 2015, s.73). I varje 

gruppintervju deltog 2 stycken tjejer och 2 stycken killar och vi genomförde 3 stycken 

gruppintervjuer med förskoleklasselever och 3 stycken gruppintervjuer med årskurs 3:or. 

 

5.4 Etiska överväganden 
Då både observationer och intervjuer skedde med barn valde vi att innan att gå ut med ett 

samtyckesbrev, se bilaga 2, till samtliga målsmän. Där framgick det tydligt undersökningens 

syfte och innehåll och vi förklarade att allt deltagande var frivilligt och att all form av 

datainsamling skulle ske anonymt, alltså att elevernas namn inte skulle förekomma 

någonstans i undersökningsmaterialet, vare sig i uppsatsen eller i transkriptionerna. Det 

framgick också att allt inspelat material skulle komma att raderas efter avslutat transkription 

Innan observationerna presenterade vi oss för eleverna och berättade om vår bakgrund och 

varför vi var där. Vi valde att avsiktligt hålla informationen om undersökningen väldigt 

kortfattat då det inte var meningen att eleverna innan ska börja fundera över genusskapande 

och på så sätt påverka observationen. Eleverna informerades även de om att undersökningen 

var anonym och frivillig och erbjudas att avstå om så är önskvärt.  

 

5.5 Genomförande 
Vi började med att informera rektorerna i de två skolorna och pedagogerna i de berörda 

klasserna om vår studie och dess syfte och genomförande. Efter att ha besvarat allas frågor 

var reaktionerna överlag positiva och vi gick vidare till att informera föräldrarna. Detta 

gjordes genom att skicka ut informationsmaterial om studien och samtyckesblankett, se bilaga 

2, angående deras barns deltagande i studien. Under den tid som vi väntade på att få in alla 

blanketter genomfördes ett par provobservationer på varje skolgård för att ge oss bättre bild 

av vad som sker och hur barnen interagerar samt för att lära oss på vad och hur vi ska 
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fokusera våra observationer. Vi passade på att observera elevernas lek och sociala samspel 

under ett par utvalda tillfällen när de hade fri lek på skolgården. Detta gav oss en inblick i 

vilka områden vi skulle fokusera på i våra observationer. Här kunde vi skanna av vilka 

områden som eventuellt var mest intressanta att lägga fokus på och få en snabb bild av hur 

lekar, aktiviteter och det sociala samspelet ser ut. 

 

Under våra observationer hade vi med oss block och penna där vi kunde föra anteckningar 

och statistik över hur eventuellt olika kön drogs sig till olika aktiviteter och hur barnen 

interagerade med varandra. Vi hade redan innan observationen sagt till eleverna att vi skulle 

arbeta utomhus och att de inte fick störa oss vilket de respekterade mycket bra.  

 

Utefter det våra observationer visade valde vi ut två pojkar och två flickor ur våra olika 

åldersgrupper och genomförde våra gruppintervjuer. Vi utgick ifrån ett intervjuunderlag, se 

bilaga 1, vi förberett men lät intervjuerna leda åt det håll som verkade mest givande för vår 

undersökning. I den första intervjun sken vår oerfarenhet som intervjuare igenom och vi hade 

det till en början svårt att få intressanta uttalanden ur eleverna, men till slut lyckades vi ändå 

få ut en hel del intressanta kommentarer ur eleverna. Under de följande intervjuerna visste vi 

mer om vad vi hade att vänta oss och vilka frågor vi skulle använda oss av vilket underlättade 

vårt arbete. Vi märkte att utefter man genomför intervjuer så lär vi oss nya strategier, metoder 

vilket gör det lättare att få fram de rätta frågorna för att nå fram till eleverna och ta reda på 

deras syn angående genusskapande. Som vi misstänkt innan var det lite svårare att genomföra 

en intervju kring ämnet genus med förskoleklasseleverna och vi märkte att det på många sätt 

var stor skillnad att intervjua de yngre och de äldre eleverna. 
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6. Resultat  

Här nedan presenteras det resultat vi fått fram i våra observationer och gruppintervjuer med 

eleverna. Presentationen sker i form av citat ur transkriberingen av intervjuerna samt vår egen 

beskrivning av hur vi uppfattade och tolkade både observationer och intervjuer. Vi har börjat 

med att redogöra för elevernas egen genusmedvetenhet där vi i första hand har använt oss av 

resultatet ifrån våra intervjuer. I de fortsättande delarna har vi sedan kopplat ihop våra 

observationer med intervjuerna för att ytterligare få fram elevernas syn på genusskapande i 

leken.  

 

6.1 Elevernas genusmedvetenhet 
I våra intervjuer lade vi märke till att barn i 6-årsåldern inte verkar reflektera så mycket över 

genus på någon högre nivå i vardagen. Utöver olikheterna i utseendet och hur vi är fysiskt 

skapade som människor verkar de inte ha funderat över begreppen manligt och kvinnligt och 

hur de utspelar sig i leken. Enligt eleverna har könstillhörighet inte någon påverkan på vad 

eller hur de leker. Först när man kommer in på frågorna som verkligen tvingar dem att tänka 

till börjar de reflekterar över att de faktiskt uppfattade vissa skillnader, som exempelvis de 

små skillnaderna gällande hur vi är och vilka lekar de delvis dras till. I en intervju uttryckte 

sig en elev: 

För att man gillar olika saker. Tjejerna klättrar i klätterställningen och gungar, killarna 

spelar fotboll och så… 

De har olika kön och så. ja jag tycker det är den enda skillnaden 

Men asså killarna gillar ju killgrejer och tjejerna tjejgrejer! 

Vi märkte en viss skillnad i medvetenheten om ämnet genus i mellan de olika åldrarna. När vi 

intervjuade de äldre barnen i årskurs tre märkte vi att de var betydligt mer insatta i ämnet än 

vad vi hade räknat med och verkade mer intresserade av att föra en diskussion i frågan. 

Eleverna uttryckte det till en början som att det inte var någon skillnad mellan könen här och 

var rörande överens i frågan. De menade på att det inte spelade någon roll vilket kön man 

tillhör och att det är viktigt att alla behandlas lika. Deras åsikter verkade väldigt präglade av 

hur samhället bör vara och vi fick uppfattningen att de tidigare diskuterat ämnet, antingen 
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hemma eller i skolan, eller plockat upp information ifrån exempelvis medier. De kom efter en 

stund själva in på hur de tyckte det var konstigt med hur butiker tydligt var uppdelade i pojk- 

och flickavdelningar och hur vissa människor inte riktigt visste vilket kön de ville tillhöra. 

Det finns faktiskt de som inte vet vilket kön de vill vara! De borde få eget omklädningsrum! 

Det är så konstigt i affärer där det är killkläder och tjejkläder, det är jättekonstigt! Man ser 
och känner det! Alltså, det finns ju tjejer och killavdelningar. På en avdelning finns det såhär 
massa saker som är, det står, här är kläder för män och det är kläder för kvinnor! I 
barnavdelningen är alla tjejkläder typ rosa och alla killkläder blå eller svarta med tryck.  

Här reflekterar eleverna i de äldre åldrarna vi intervjuat på egen hand över hur genus i sin 

omgivning kan se ut. Utan att vi ställt frågan leder de in diskussionen över hur klädaffärer kan 

se ut och människors könstillhörighet. Debatten om människors könstillhörighet och att vissa 

inte kategoriserar sig i någon av de två kategorier som används idag, man eller kvinna, ser vi 

idag av och till i media och vi tror att eleverna därur fått med sig och börjat fundera över 

frågan. Jämför vi med vår egen uppväxt så existerade denna fråga inte alls, eller i alla fall inte 

i det offentliga rummet, och vi reflekterade således inte över den. Enligt vår uppfattning känns 

eleverna mer reflekterande över diskussioner om hur genus speglar sig i samhället än just hur 

genus utspelar sig i leken på fritidshemmet.  

 

Det som eleverna tydligt reflekterade över och som återspeglas både i samhället och i skolans 

miljö är flickor dras till rosa, eller i alla fall förväntas göra det, och att pojkar dras mer till 

blått eller andra mörkare färger.  

Flicka: När vi har iPad-matte så tar killarna alltid de svarta ipadsen och tjejerna de rosa.  

Intervjuare: Varför är det så?  

Flicka: Tjejer gillar rosa och det gör inte killarna 

Pojke: Jo, vissa killar rosa. Tex sven i ettan har ofta rosa tröja.  

På en av skolorna är toaletterna målade i rosa och blått och även om de inte är uppdelade i 

pojk- och flicktoalett så går oftast flickorna på de rosa toaletterna och pojkarna på de blåa. 

Vid frågan om vilken toalett hon brukar gå, utan att nämna färgerna eller kön, så svarar en 

flicka:  
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Jag går på tjejtoaletten 

Hon förklarade vidare att det var de rosa toaletterna och att alla pojkar gick på de blåa 

toaletterna och att det var mycket mer kiss på golvet där. Varför det just var den rosa toaletten 

som flickorna använde sig av kunde hon inte svara men gav ändå uttryck för att hon tyckte det 

var underligt att de var målade så. Efter lite efterforskning fick vi reda på att toaletterna 

tidigare varit uppdelade i pojk och flicktoalett och det var vid det tillfället som skolan valt att 

måla dessa i färgerna rosa och blått. Här ser vi tydligt de normer och föreställningar om att 

flickor gillar rosa och pojkar blått som funnits i samhället under en längre tid och som 

eleverna redan från en tidig ålder präglats in i. Trots att toaletterna idag inte är könsuppdelade 

så väljer ändå större andelen av flickorna de rosa och större andelen av pojkarna de blåa.  

 

6.1.1 Kill- och tjejgrejer 

I intervjuerna kom vi flertalet gånger in på tjejgrejer och killgrejer. Eleverna uttrycker det som 

att det finns vissa aktiviteter och saker som är specifikt riktade mot och för ett visst kön men 

de verkar ändå tudelade då de ofta själva kan dras till aktiviteter som inte är för deras eget kön 

och ser inga större problem med det.  

Intervjuare: Tjejgrejer? 

Pojke: Det är typ sånt tjejer leker. Gungorna och kull. Men sånt tycker jag också är kul. 

I denna gruppintervju visar det sig att dessa pojkar själva sysslar med de lekar de kallar för 

tjejgrejer och att det bara tycks vara en sinnebild av vad en tjejgrej är. Det känns som att 

eleverna har en bild om att vissa aktiviteter drar ett visst kön men när vi observerar och frågar 

eleverna själva visar det sig att det är ganska blandat även vid dessa aktiviteter. Överlag känns 

det som att barnen inte har några problem att leka blandat flickor och pojkar eller att någon 

lek eller aktivitet skulle vara konstig att ägna sig åt ändå ser vi tecken på att det är så. Utefter 

de klasser vi observerat och intervjuat kan vi på framförallt fotbollsplanen se att uppdelningen 

ändå finns där. 
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6.1.2 Duktiga flickor och stökiga killar 

Att pojkarna överlag är mer hårdhänta och verbala på fotbollsplanen och i andra lekar redogör 

både flickorna och pojkarna för under intervjuerna men hur ser eleverna på detta i allmänhet. 

Den generella bild som samhället har målat upp är den om den “duktiga flickan” och “stökiga 

killen” men stämmer den överens med elevernas syn på dessa roller?  

Flicka: Killar är mer så här de pratar och kan störa 

Trots elevernas bild om att det inte är några skillnader utöver de fysiska mellan könen så råder 

ändå uppfattningen hos eleverna att killar är mer stökiga och pratigt, tjejer är lugnare och 

ordningsamma. Flickorna verkar även känna ett större ansvar för att vara “duktiga” och inte 

störa.  

Flicka: Men alltså jag kan säga att ibland kan jag störa lite men försöker aldrig göra det. 

Flickorna ger också uttryck för att det är pojkarna som är de som stör mest och inte kan sitta 

still vid exempelvis samlingar eller när de ska gå på led eller stå i kö. Vi får även intrycket att 

de tycker att pojkarna tillåts störa mer av personalen. Vid en direkt fråga om de tycker att 

personalen bemöter och behandlar eleverna olika beroende på vilket kön de tillhör så svarade 

dock samtliga intervjuade nej till en början, oavsett om de var pojkar eller flickor. Vi tror att 

det kan vara svårt för eleverna att märka av detta då vi själv märkt att vi som vuxna i många 

fall inte märker av det själva. När vi diskuterade frågan närmare kom det ändå fram att 

eleverna upplevde vissa skillnader i behandlingen.  

Flicka: Killarna får prata mer under tysta tio! (10 tysta minuter i matsalen) 

Flicka: Alltså, killar får ju göra mer saker innan någon säger till dem.  

Flicka: Men de är ju oftast mer stökiga så de får oftare skäll.  

Flickorna ger oss uppfattningen att de tycker att pojkarna tillåts göra mer innan de får skäll 

men att pojkarna ändå totalt sett får mer skäll vilket på något sätt verkar göra det okej att 

pedagogerna behandlar dem olika.  

 

Även pojkarna ger uttryck för att de behandlas olika av pedagogerna.  

Pojke: Tjejerna får gå göra saker själva, hämta grejer och så... 
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Pojke: Fröknarna litar mer på tjejerna 

Intressant att notera är att pojkarna verkar se det mer som en stor orättvisa att flickor får ett 

större förtroende av pedagogerna än vad flickorna gör över att pojkarna tillåts störa mer.  

Här upplever såväl flickor som pojkar skillnader i bemötandet från vuxenvärlden men där 

pojkarna ser orättvisor ger flickorna ofta en förklaring på varför det är så.  

 

6.2 Den uppdelade fotbollsplanen  
Under ett av våra observationstillfällen på fotbollsplanen är en fotbollsmatch i full gång med 

två flickor och uppskattningsvis femton stycken pojkar i lagen. Alla deltagare är i den äldre 

åldersgruppen eller äldre och spelet svänger snabbt fram och tillbaka över mittfältet. De båda 

flickorna är i samma lag och står längst bak och samtalar med sin egen målvakt. De flesta 

pojkarna jagar aktivt boll i en stor klunga men flickorna håller sig på sin plats tills bollen 

närmar sig och en av flickorna tar kontroll över bollen och driver fram den över planen och 

passar en lagkamrat som nästan blir fri med målvakten men skjuter utanför. På ena kanten av 

fotbollsplanen håller en grupp flickor på att träna att stå på händer och en annan grupp håller 

på med någon form av klapplek. På andra kanten leker ett gäng pojkar en lek där de hamnat 

på en öde ö och måste samla ihop mat och tillverka redskap. Ytterligare två grabbar sitter i 

slänten ner mot fotbollsplanen och pratar. Fotbollsplanen fullkomligt sjuder av liv och flickor 

och pojkar leker sida vid sida men ändå inte tillsammans.  

 

I samband med att många fotbollsplaner blivit belagda med konstgräs så har de blivit en 

fantastisk plats för lekar och aktiviteter av alla de slag men det är också här vi tydligt kan se 

en uppdelning i mellan pojkar och flickor. På fotbollsplanerna förekommer det självklart 

fotboll men även gymnastikövningar, brottningsmatcher, fantasilekar och det är även en plats 

för att bara sitta still och samtala. Vid våra observationer kunde vi se en tydlig övervikt av 

pojkar som deltog i fotbollsmatcherna och när vi frågade flickorna om det fick vi svaren: 

Ja om det var de som är mellan bra som jag skulle alla kunna spela, killarna är så snabba!  

Det blir så tjafsigt! 

Killar är så hårdhänta. 
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Flickorna uttrycker att de upplever fotbollsplanen som stökig, tjafsig och hård. Vi får även en 

bild av att de upplever att pojkarna har ett fysiskt övertag. Ur flickornas perspektiv råder det 

ett hårdare klimat både fysiskt och verbalt och därför drar de sig ifrån att spela. Några av 

flickorna uttryckte att skulle tänkta sig att spela om nivån var mer jämlik på alla som deltog 

och om spelet inte var så tufft fysiskt. Trots det är det ändå flickor som deltar aktivt och 

följande citat visar på att det verkar krävas en viss tuffhet hos flickorna för att våga delta. 

Det finns ju tjejer som spelar! Hanna och Lisa spelar ju, men de är så tuffa! 

 

Vid observationen av de yngre åldrarna kunde vi i våra observationer notera att när de yngre 

spelade med enbart sin egen åldersgrupp så deltog det större andel flickor än när den äldre 

åldersgruppen spelade. Bland de yngre eleverna är den tekniska kunnigheten att spela fotboll 

inte så hög hos någon av deltagarna och spelet inte så fysiskt vilket vi tolkar som gör att det är 

enklare för alla att deltaga, oavsett förutsättningar. Det är lättare att våga vara med om alla 

som deltar håller ungefär samma nivå i skicklighet som du själv.  

 

I en av intervjuerna kom eleverna själva in på hur media konstruerar skillnader mellan herrar 

och damer som spelar fotboll.  

Pojke 1: Tjejfotboll? 

Pojke 2: För damer? 

Pojke 1: Damer? 

Pojke 2: Ja men man säger så, fotboll och damfotboll 

Intervjuare: Varför säger man så? 

Pojke 2: Jag vet inte man bara säger så. 

Eleverna har själva blivit präglade av vuxenvärlden och medias uppdelning av damfotboll och 

fotboll och den uppdelade bild som den skapar. Detta ger eleverna en konstruerad bild som 

visar på att det är skillnad på när damer och herrar spelar fotboll. Trots det, eller kanske tack 

vare elevernas medvetenhet om genus, så uppger de att de vill att pojkar och flickor ska spela 

mer tillsammans. De fortsätter i samma intervju: 
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Pojke 1: Tänk om det var blandat 

Pojke 2: Det skulle vara bra 

Pojke 1: Jag tycker det skulle kunna vara så, så att tjejer och killar skulle kunna spela mot 

varandra. 

Intervjuare: Mot eller med varandra då? 

Pojke 1: Jag menade med 

Intervjuare: Även på vuxennivå eller? 

Pojke 1: Ja 

Pojke 2: Ja 

Intervjuare: Så om Zlatan skulle möta Lotta Schelin? 

Pojke 1: Ja det spelar ju ingen roll för att om man möter någon bra, man kanske ändå kanske 

vinner men det är ju rätt svårt. 

Pojkarna uttrycker flera gånger åsikten att det viktiga inte är att vinna utan att vara med och 

att ha roligt. En åsikt vi märker att de flesta har utanför planen men som är desto svårare att 

behålla när väl matcherna börjar och tävlingsinstinkten slår igång.  

 

Vill vi också ta med en observation som vi gjorde vid fotbollsplanen när en match spelades. 

Det var blandade åldrar och det var överlag fler pojkar som deltog men även två flickor deltog 

och var i det här fallet var placerade i samma lag. Stämningen var god och eleverna verkade 

ha roligt. När det ena laget började få ett övertag över matchen var det en elev som smått 

började tappa humöret, han började gnälla på alla sina medspelare och efter en stund slängde 

ur sig kommentaren: 

Ey kan vi inte blanda nu! Det är ojämna lag och vi har båda tjejerna! 

I det här fallet upplevde vi det som att flickorna inte var sämre än många av de andra pojkarna 

som deltog, alltså att laget i sig var sämre än de andra men inte på grund av flickorna. Här såg 

vi att pojken med sin tävlingsinstinkt började uttrycka sitt missnöje över alla runt omkring sig 

och sen i sin frustration slänger ur sig en negativ kommentar riktat mot flickorna. Detta visar 

på den maktobalans som Harding talar om med sitt uttryck asymmetri. Trots att flickorna gör 

ett minst lika bra jobb som pojkarna värderas, i pojkens ögon, de andra pojkarnas insatser 

högre än flickornas.  
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Det här var en elev som gick i fyran, detta ingick inte i vårt första urval men vi bestämde oss 

ändå för att på elevens godkännande ställa några frågor angående situationen som uppstod. 

Efter vissa tveksamheter gick eleven med på en kortare intervju. Vi redogjorde först för hur vi 

upplevde situationen, hur han blev arg och började gnälla på sina medspelare.  

Intervjuare: Varför blev du så arg? 

Pojke: Det var ju ojämna lag 

Intervjuare: Varför tycker du det var så ojämna lag? 

Pojke: De hade ju alla bra. 

Elev nämner här ingenting om flickorna i sitt lag. Antingen är det något han bara i sin hast 

slängt ur sig eller så vill han inte för oss som vuxna antyda på att det är flickornas fel att de 

förlorade matchen. Vi försöker komma in på detta. 

Intervjuare: Det verkade som du tyckte att flickorna skulle dela på sig, varför då? 

Pojke: Jag vet inte 

Intervjuare: Det lät som att du tyckte det var deras fel, tyckte du det? 

Pojke: Nej 

Intervjuare: Varför sa du det då? 

Pojke: Jag vet inte 

Efterkommande diskussion ledde in oss på att eleven inte tyckte att flickorna var sämre än 

många av pojkarna, han vet inte varför han sa så och vi upplevde det som att han själv i 

reflektionen uppfattade de som att han uppträtt och uttryckt sig orättvis i situationen. Trots det 

visar hela situationen hur djupt rotade våra genuskonstruktioner sitter hos eleverna.  

 

6.3 Med fantasin i fokus 
Att det i fotboll och andra bollsporter var övervägande pojkar som deltog visste vi sen tidigare 

men hur ser det ut i övriga former av lekar. En av de vanligaste formerna av lekar är så 

kallade fantasilekar som kan utforma sig på alla de möjliga vis. Den kanske mest klassiska 

leken inom detta segment är mamma-pappa-barn-leken.  
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Men alltså! På mamma pappa barn, då hör man ju att det är för både tjejer och killar, det hör 
man ju. Mamma, pappa, barn! 

På det sättet uttryckte sig en av det eleverna vi intervjuade och visst såg vi att det i mamma-

pappa-barn-leken deltog både killar och tjejer även om flickorna oftast var i övervikt. Dock 

kunde vi ganska så tydligt identifiera att flickorna oftast tog rollen som mamman, den som 

sköter hemmet och lagar maten. Inte i en enda observation av leken så var det pappan som var 

den som skötte hemmet. 

Pojke: Min pappa lagar nästan alltid mat hemma.  

Flicka: Min med.  

Intervjuare: Varför är det då ingen pappa i leken som lagar maten? 

Pojke: Tjejerna bestämmer alltid att de ska laga maten. 

Intervjuare: Kan inte du säga att du vill laga mat? 

Pojke: Jo, men alltså jag gillar mest att hämta saker och så som man kan ha i maten.  

I mamma-pappa-barn-leken verkade det alltså som om det är flickorna som har den ledande 

rollen medan de killar som deltog valde roller där pappan var ute och jagade eller vaktade 

huset eller så valde de rollen som det busiga husdjuret. Trots att den traditionella könsrollen 

med mamman som den som ansvarar för hemmet är på väg att suddas ut i det moderna 

samhället så kan man ändå se tecken på den i leken på skolgården. Det vi dock kunde uttolka 

ur våra observationer är att när pojkarna enskilt eller i mindre antal leker med en större grupp 

flickor så har de lättare att anpassa sig till flickornas villkor. Om däremot gruppen av pojkar 

blir allt för stor kommer det oftast in någon form av jakt eller krigsleks-moment i mamma-

pappa-barn-leken.  

 

Intervjuare: Skulle du kunna tänka dig att vara en prinsessa i en lek? 

Pojke: Ja. Men helst skulle jag vilja vara en killgrej. Jag hatar prinsessor. 

Intervjuare: Varför då? 

Pojke: De har fula kläder. 

Intervjuare: Fula kläder? 

Pojke: De har ju klänningar. Killar gillar inte att ha klänningarna. 
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Återigen ger en elev sken om att uppdelning tjejgrejer och killgrejer finns. Han hatar 

prinsessor, tycker klänningar är fula och hävdar att han helst ägnar sig åt killgrejer. Han 

fortsätter med att han helst leker krigslekar och specifikt i det här fallet Star Wars.  

Star Wars leker inga tjejer! 

Detta stämmer överens med våra observationer då ingen av oss sett någon flicka leka 

fantasilekar ur kategorin krigslekar, i vilken vi placerar Star Wars-leken. I intervjun ställde vi 

frågan till flickorna: 

Intervjuare: Leker ni aldrig Star wars? 

Flicka: Det är inge roligt, jag vet inte ens hur det går till 

Intervjuare: Krig då? 

Flicka: Ne, det är inge kul och det är inte bra med krig  

Flickorna verkar vara helt ointresserade av Star Wars och vi tror att det till viss del beror på 

att flickorna inte hade sett de filmer eller tv-serier där Star Wars förekommer, vilket pojkarna 

i större grad verkade ha gjort. När vi försökte undersöka varför flickorna, i stort sett, aldrig 

deltog i någon typ av krigslek beskrev de det som att de helt enkelt inte tyckte det var roligt 

att leka dessa lekar och att det till viss del inte moraliskt försvarbart.  

 

Under ett tillfälle dök en annan intressant observation upp. En pedagog startade leken tjuv-

och-polis, en väldigt populär lek och i stort sett hela klassen sammanstrålade och ville vara 

med och leka. I leken är hälften poliser och hälften tjuvar och poliserna ska försöka ta 

tjuvarna tillfånga, vilka då ska försöka rädda varandra och så vidare. Här kunde vi observera 

att pojkar och flickorna sammanstrålade och genomförde denna lek tillsammans i blandade 

konstellationer. Alla jagade alla och eleverna hade kul. Nu var visserligen en pedagog som 

startade leken och delvis lite involverad i aktiviteten men det var intressant och se hur alla 

eleverna lämnade sina aktiviteter och lekar för att delta i denna frivilliga lek. 

Flicka: Vi körde tjuv och polis, alla som brukar vara med på det! 

Intervjuare: Ok. Är det blandat tjejer och killar? 

Flicka: Ja! Alla vill ju nästan köra det! 

Intervjuare: Fungerar det bra? 
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Flicka: Ja jättebra! 

Intervjuare: Tycker du det är bra när det är blandat? 

Flicka: Ja det är bra. Ibland. 

Intervjuare: Bara ibland? 

Flicka: Ja, just i denna leken är det kul med många. Ibland vill man leka mindre. 

Tjuv-och-polis är uppenbarligen en lek som går hem hos de flesta och både flickor och pojkar 

verkar uppskatta jaktmomentet i leken. Även om det går att se likheter med olika krigslekar 

verkar det vara mer accepterat hos flickor med lekar där det inte är vapen inblandade. Varför 

just pojkar verkar intressera sig för vapen och krig får vi inte fram i våra intervjuer men vi kan 

anta att det kommer ur hur pojkarna redan i tidig ålder blir påverkade av sin omgivning med 

leksaker, tv-program och påverkan av äldre personer.  
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7. Diskussion 

Vi var inför denna studie intresserade av elevernas eget perspektiv på genus och hur det 

skapas i leken på fritidshemmet. De flesta tidigare studier som vi funnit har fokuserats på barn 

i förskolan eller på pedagogernas förhållningssätt och syn och påverkan på genusarbetet så 

detta gav oss möjlighet att ta reda på något vi fått upp ögonen för under vår utbildning.  

 

Det som förvånade oss mest i studien var de äldre elevernas medvetenhet angående 

genusfrågor. Deras engagemang gav oss uppfattningen att genus är ett ämne som berörts 

flertalet gånger tidigare i deras närhet. Att de skulle ha åsikter angående ämnen som 

exempelvis färgerna rosa och blått är möjligen inte överraskande för oss men att flera av dem 

så aktivt tagit ställning i frågor rörande könstillhörighet var för oss förvånande. Vissa av 

åsikterna kändes visserligen ganska så “politisk korrekta”, formade enligt hur man bör tycka i 

ett jämlikt samhälle, men det var ändå intressant att se hur ämnet ändå skapat funderingar hos 

eleverna. Att samhället i stort diskuterar och rapporterar om dessa frågor i media, i skolan och 

i vardagen gör att även eleverna har fått en ökad insikt. Frågor som tidigare aldrig pratades 

om tas nu upp dagligen i olika forum och eleverna påverkas givetvis av det. Jämför vi med 

vår egen skolgång är skillnaderna enorma och vi ser det som positivt att eleverna blivit mer 

reflekterande. Att reflektera i och över sin vardag är ett steg mot att göra förändringar av de 

normer och föreställningar som samhället satt upp.  

 

Vi ser dock en stor del av dessa normer och föreställningar i våra observationer och 

intervjuer. Trots att eleverna själva reflekterar över exempelvis färgerna rosa och blått drar sig 

flickorna till det rosa och pojkarna till det blåa. Vi relaterar detta till Hardings genusmodell, 

där det symboliska genuset kommer ur de föreställningar om att tjejer gillar rosa, där 

samhället (i det här fallet skolan) skapat skillnader strukturellt genom att måla toaletterna rosa 

och blåa och där eleverna själva gör den individuella föreställningen och slutsatsen av dessa 

två att den rosa toaletten är för flickorna och den blåa för pojkarna. Denna modell går att 

tillämpa på mycket i samhället och eleverna själva reflekterar över den tydligt strukturella 

uppdelningen i exempelvis klädaffärer där pojk respektive flickavdelningarna är tydligt 

färgkodade.  



34 
 

Dock har vi uppmärksammat att det kan skilja sig från klass till klass hur medvetna eller 

omedvetna eleverna är och hur genus utspelar sig. Vissa klasser leker blandat i alla sorters 

lekar och konstellationer medan vissa klasser är mer uppdelade könsmässigt i lekarna. Vi 

funderade över om det till största del kan bero på individerna i klassen eller om det är 

pedagogernas arbete med klassen som är viktigast. Vi tror att eleverna självklart påverkar 

varandra men med hjälp av pedagogernas förhållningssätt till klassen kan detta omformas. 

Lyckas man som klass redan från början bygga upp ett klimat med gemenskap så tror vi att 

det går att jobba bort de förutfattade meningarna om att man ska vara på ett visst sätt och få 

eleverna att skapa en större gemenskap tillsammans oavsett kön.  

 

I våra studier har vi också noterat en asymmetri mellan könen. Särskilt tydligt visar det sig på 

fotbollsplanen där pojkarna värderas högre än flickorna. Trots att flickorna i vårt 

exemplifierade fall var minst lika bra som de flesta av pojkarna gav ändå en pojke i sin 

frustration uttryck för att det var flickornas fel att de förlorade. Samhällets föreställning om att 

män är bättre på idrott gestaltas tydligt i medier där herridrott ges betydligt mer utrymme och 

självklart avspeglar sig detta på eleverna. Våra nedärvda genuskonstruktioner sitter så djupt 

rotade att det blir naturligt för pojken att beskylla flickorna för lagets misslyckande. Dessa 

socialt konstruerade strukturer tar lång tid att förändra och kräver en attitydförändring i hela 

samhället.  

 

Vi ser även likheter med Jonassons studie om rastfotbollen i skolan. Pojkarna är i tydlig 

övervikt på fotbollsplan men till skillnad mot Jonasson märkte vi att de flickor som ändå var 

med och deltog gjorde det aktivt, även om det verkade vara på pojkarnas villkor. Asymmetrin 

är som störst på fotbollsplanen men eleverna gör även uttryck för att den förekommer i andra 

sammanhang, som exempelvis i bemötandet från pedagoger. Eleverna uppfattar det som att 

flickorna ges mer ansvar och pojkarna tillåts störa mer. Här ser vi hur pedagogerna 

positionerar eleverna i facken “duktiga flickor” och “stökiga pojkar” precis som Hellman 

beskriver i sin studie. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv formar pedagogerna här 

eleverna till att följa de stereotypa normer om kön som samhället byggt upp. Flickorna ges 

mer ansvar och tar således det medan pojkarna nästan förväntas vara de som stör. Att eleverna 
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själva uppfattat detta ser vi som intressant och speciellt insikten om att pojkarna verkar ta 

detta som en stor orättvisa medan flickorna har lättare för att hitta förklaringar till varför det 

är som det är. Vi tror att det här är viktigt som pedagog att fundera över sitt bemötande av 

eleverna. Det är lätt att ha föreställningen om att du bemöter alla elever lika, oavsett kön, men 

om vi verkligen reflekterar över våra handlingar går det säkert att hitta tillfällen där vi inte gör 

det och kunde agerat på ett annat sätt. Likt Giraldo & Colyars studie tror vi att vi genom 

denna reflektion kan bidra till den långsamma förändringen av dessa svårföränderliga normer.  

 

Även i leken såg vi samhällets könsnormer utspela sig. Precis som i Thornes och Rithanders 

studier såg vi att pojkarna var mer aktiva och utåtagerande, även i de lekar där de lekte 

tillsammans med flickorna. I mamma-pappa-barn-leken förstärks normen om kvinnan som 

styrande i hemmet och mannen som försörjaren. Eleverna reflekterar inte nämnvärt över 

varför det är så utan gör bara det som de föredrar i leken. Även här tror vi att samhället har 

påverkat eleverna att föredra vissa roller som passar in i könsnormerna.  

 

Vi hade i vårt syfte med frågeställning om det gick att se skillnader i de yngre gentemot de 

äldres perspektiv. Vi såg tydligt att de äldre var mer reflekterande och insatta men det 

kommer sig troligen naturligt av att de lär sig och får med sig mer ju äldre de blir. Studien var 

inte tillräckligt omfattande för att göra några verkliga antaganden men det vi tyckte oss 

urskilja var att uppdelningen blev allt större mellan könen ju äldre de blev. De yngre tycktes 

oftare leka pojkar och flickor tillsammans och även i fotbollsmatchen, med bara jämnåriga, så 

deltog en högre andel flickor. Enligt vad vi tolkade ur elevernas intervjuer kan detta bero på 

att de yngre hade mera likvärdiga förutsättningar tekniskt och fysiskt. Detta avspeglade sig 

tydligt i matcher med blandade åldrar där flickorna nästan helt avstod ifrån deltagande. Flera 

av flickorna förklarade detta som att klimatet på fotbollsplan blev för tufft, både fysiskt och 

verbalt. Om vi som pedagoger hade som mål att få fler flickor att deltaga så skulle en 

åldersuppdelning av fotbollsplanen kunna vara en början. Alltså att en viss årskurs har rätt att 

använda fotbollsplanen under en viss rast. Detta skulle kunna skapa förutsättningar där alla är 

mer fysiskt jämlika och eleverna slipper möta de som är flera år äldre. En annan åtgärd kan 

vara en ökad närvaro av pedagoger på planen. En aktiv pedagog kan få ner det fysiska spelet 

och lätta på det tuffa klimatet.  
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Pedagogers påverkan på leken såg vi även i tjuv-och-polis-leken där en ensam pedagog fick 

med sig en hel klass. Efteråt uttryckte alla deltagande elever att de hade haft roligt. Vi tror att 

pedagogers aktiva medverkan i leken är en nyckel för att låsa upp könspositioneringar, men 

då krävs det att du som pedagog är reflekterande över ditt agerande och aktar dig för de fällor 

som Nyberg (2012) målar upp i sin rapport. Om vi är det så har vi goda möjligheter att skapa 

ett bättre klimat i skola och fritidshem.  

 

7.1 Slutsats 
I vår studie har vi observerat och intervjuat elever i åldrarna 6-10 år och vi har insett 

svårigheterna i att både genomföra dessa moment och att dra slutsatser ur resultatet. Att 

intervjua barn är både spännande och frustrerande och att få eleverna mot ett givet mål är inte 

alltid lätt och kräver en rutinerad intervjuare. Dessutom är vår studie förhållandevis liten i 

omfattning vilket gör att vi förstår att det kan vara svårt att göra generaliseringar men vi kan 

trots detta ändå urskilja vissa mönster.  

 

Gamla traditionella könsmönster går att se i eleverna lek och oftast verkar eleverna ”lyckligt” 

ovetande om dessa. Även om eleverna är medvetna om genusfrågor reflekterar de sällan över 

sin egen situation i själva leken.  Däremot märkte vi att de reflekterar över den positionering 

som görs av de vuxna på fritidshemmet. Denna medvetenhet tror vi härrör ur en känsla av 

orättvisa som de med all rätta känner. Som pedagog på fritidshemmet, och i skolans värld i 

allmänhet, är det viktigt att reflektera över sitt agerande och försöka undvika att göra dessa 

positioneringar och förstärka stereotypa normer. Att arbeta med genus på fritidshemmet är en 

viktig fråga som vi efter denna studie insett inte alltid är så lätt som man kan tro.  
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Bilaga 1: Intervjuunderlag  

 

Vad har ni gjort idag på rasten? 

Vilka lekte ni med? Bara tjejer/killar?  

Varför tror ni att det var så? (om det var bara eller övervägande tjejer/killar)’ 

Vad tycker ni om det?  

Finns det någon lek/leksak/aktivitet/spel som bara är för pojkar/flickor? 

Varför är just den aktiviteten bara för pojkar/flickor? 

Tycker du det är konstigt om en pojke/flicka deltar i den aktiviteten? 

Varför blir denna uppdelning tror du? 

Är det skillnad på pojkar/flickor? 

Varför? Hur? 

Leker flickor och pojkar olika?  

Hur ska flickor vara?  

Hur ska pojkar vara?  

Vilka brukar du vanligtvis leka med? 

Vad gillar tjejer att leka/leka med? 

Vad gillar killar att leka/leka med? 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett  

 

Hej föräldrar förskoleklass och årskurs 3 på (skolans namn)!  

Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade fritidslärarprogrammet vid Södertörns högskola. 
Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 
undersökning som är relevant för fritidsområdets praktik och vårt kommande yrke som 
fritidspedagoger. Studien kommer att handla om elevernas egna perspektiv på könsroller och 
genusskapande. För att ta reda på det vill vi först observera eleverna på raster och 
fritidshemstid för att sedan samtala med dem i grupp efteråt om det vi observerat.  

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet under mars och 
början på april. Vi skulle då vilja genomföra våra observationer och intervjua några av 
eleverna i skolan. Observationerna kommer att antecknas ner på papper och intervjuerna 
kommer att ske i grupp och spelas in med hjälp av mobiltelefon. Allt inspelat material 
kommer efter transkribering att förstöras. Allt nerskrivet material kommer att vara 
anonymiserat.  

 

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 
anonymisering. Detta betyder att elevens, familjens, personalens, fritidshemmets och skolans 
identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 
personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 
sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 
publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All medverkan 
i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 
påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även 
barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då också möjlighet att besluta 
om sitt eget deltagande.  

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Joakim och Emil  

Även kontaktuppgifter till författarna samt handledaren medföljde blanketten men har redigerats bort 
p.g.a. utrymmesskäl.   
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 

  

  

  

  

Formuläret återlämnas till (olika för de olika skolorna) senast den 15 mars. Om du/ni inte 

samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev.   
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Bilaga 3: Arbetsfördelning  

 

Denna uppsats har författats av Joakim Lönnkvist och Emil Fursäter. Båda författarna har 

varit delaktiga i samtliga delar av framställandet studien och uppsatsen. Det gemensamma 

skrivandet har skett i ett online-dokument som båda har haft obegränsad tillgång till. Vi har 

gemensamt resonerat oss fram till våra analyser och slutsatser. Båda författarna har genomfört 

ett antal observationer, både i samband med intervjuerna och vid andra tillfällen. Emil har 

genomfört 4 stycken intervjuer och Joakim 2 stycken. Joakim har haft det huvudsakliga 

ansvaret över uppsatsens utformning, formalia och språkliga innehåll.  

 

   


