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Abstract
Gender relations in co-ed soccer:  
Border work and challenges in a secondary school project

Idrottslyftet (“a boost for sport”) is a Swedish government-financed sports initiative 
aiming to activate more young people through sports. One way to achieve this aim is 
through cooperation between school and sport clubs, whereby a sport coach runs sport 
activities during the school day. The goal of this article is to analyze how gender relations 
are shaped, reproduced, or challenged through practices within a co-ed soccer project. 
An ethnographic field study was conducted in two elementary school classes. The result 
draws on participant observations of interactions between coach and children, and be-
tween the children themselves, and is analyzed through critical discourse analysis and 
theories of gender relations. A focal point of the analysis is how gender relations are 
shaped by the use of language (including body language). The result suggests that chil-
dren are active in shaping and challenging boundaries between girls and boys; however, 
the structure of the football lesson as well as the coach’s actions and non-actions are also 
important in shaping gender relations. To enable equality in co-ed sport projects, coaches 
should be aware of their actions and how they may affect the children that they are teach-
ing, and should also attend to the children’s own gender boundary setting.
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Introduktion

Idrottslyftet är en statligt initierad satsning som syftar till att fler barn 
och ungdomar ska röra på sig och att de ska vara fysiskt aktiva längre upp 
i åldrarna. För att åstadkomma detta kan föreningar söka medel för att 
bedriva idrottsprojekt. En form av projekt bygger på samverkan mellan 
idrottsrörelse och skola. Ledare från en förening ordnar idrottsaktivite-
ter under skoltid. I vissa projekt får eleverna kontinuerlig undervisning 
i idrotten under en eller flera terminer. Det är ett sådant projekt, i form 
av fotboll för elever i årskurs fem och sex i en svensk grundskola, som 
studien har utförts i.  
 När projekten inom ramen för Idrottslyftet initieras, planeras, och 
genomförs ska detta göras i linje med Idrotten vill (Riksidrottsförbun-
det, 2009) och således ska projekten genomföras utifrån jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv. Tidigare forskning inom Idrottslyftet samt dess 
föregångare Handslaget har visat att jämställdhetsperspektivet ofta har 
varit frånvarande. När det har inkluderats har det fokuserat på lika rät-
tigheter för flickor och pojkar eller mer specifikt på flickors deltagande. 
Jämställdhet i Idrottslyftet har med andra ord tolkats som en fråga om 
antal, eller en ”flick-fråga” (Grahn & Berggren Torell, 2014; Larsson, 
Redelius, & Kempe-Bergman, 2012; Larsson & Svender, 2007). Idrotts-
lyftet tycks vara format inom den jämställdhetsdiskurs som växte fram 
genom idrottsrörelsens retorik om jämställdhet under 90-talet och som 
framhöll könens egenart och vikten av att utveckla en idrott som passade 
för flickor respektive pojkar (Riksidrottsförbundet, 1989; Larsson, 2001). 
Genom denna diskurs har också fokus på särart ökat, vilket i sin tur kan 
sägas bidra till att konstruera flickor och pojkar som olika och komple-
mentära (Grahn, 2008; Larsson, 2001). 
 Fotbollen utövas enligt en likhetsprincip, d.v.s. kvinnor och män, 
flickor och pojkar spelar fotboll enligt samma regler (med vissa undantag 
för ålder, där boll- och planstorlek samt antalet spelare varierar). Den 
manliga fotbollen har dock kommit att uppfattas som ”riktig” fotboll 
(Pfister, 2015) samtidigt som damfotbollen har kommit att uppfattas som 
”annan” än herrfotbollen (Hjelseth & Hovden, 2014). Fotbollen är dock 
organiserad enligt en särartsprincip där kvinnor och män tränar och täv-
lar åtskilt, en princip som i de flesta fall även gäller i barn- och ungdoms-
fotbollen.  Tidigare forskning har visat att fotboll ses som en maskulin 
aktivitet och att herr-/pojkfotbollen premierar hegemonisk maskulinitet 
(Clark & Paechter, 2007; Eliasson, 2009; Fundberg, 2003; Hjelseth & 
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Hovden, 2014;  Williams, 2003) och heteronormativitet (Skogvang & 
Fasting, 2013). Detta riskerar att exkludera eller behandla flickor samt 
pojkar som inte spelar fotboll, eller pojkar som uppvisar andra former 
av maskulinitet, som annorlunda (Hjelseth & Tjønndal, 2016; Skelton, 
2000; Fundberg, 2003; Bhana, 2008). Herrfotbollen är även normeran-
de för ungdomsfotbollen (Eliasson, 2011; Grahn, 2010) vilket innebär att 
även barn och unga kan komma att ta till sig de normer och värderingar 
som skapas inom herrfotbollen.
 I Idrottslyftets verksamhet möts skolans och idrottsrörelsens prakti-
ker. Peterson (2007) menar att det kan ses som två fält som korsas. Idrot-
tens synsätt på kön och jämställdhet (Riksidrottsförbundet, 2009) ”kor-
sas” med skolans synsätt på flickor och pojkar och skolans uppdrag att 
utmana traditionella könsmönster (Skolverket, 2006, 2016). Med detta 
som utgångspunkt är det av vikt att undersöka vilka genuspraktiker och 
genusrelationer som samverkan mellan skola och idrott ger upphov till 
i det aktuella fotbollsprojektet. Genus skapas i en rad olika sociala re-
lationer och i varierande kontexter. Thorne (1990) menar därför att en 
analys av genus inte bara bör fokusera på hur skillnaderna skapas och/
eller upprätthålls utan även på variationer i genusrelationerna. Denna 
artikel syftar således till att analysera hur genusrelationer skapas, upp-
rätthålls eller utmanas genom de praktiker som barnen deltar i inom ra-
men för ett Idrottslyftsprojekt i fotboll. Detta görs genom att med kritisk 
diskurs analys (Fairclough, 2001) och genusteori analysera a) hur aktivi-
teterna och interaktionerna inom dessa bidrar till att skapa och upprätt-
hålla gränser mellan flickor och pojkar; b) hur barnen bryter gränserna; 
samt c) hur barnen interagerar i situationer och kontexter där kön och 
könsskillnader inte skapas och upprätthålls. Artikeln bygger vidare på 
Thornes teori om varierade genusrelationer (Thorne, 1986, 1990, 1993; 
Thorne & Luria, 1986) samt efterföljande forskning om genusrelationer 
inom pedagogiska praktiker (Farris, 2000; Moore, 2003; Hellman, 2010; 
Stiebling, 1999), som visar på hur barnen interagerar i mer eller mindre 
uppdelade könsrelationer och hur flickor och pojkar inom dessa skapar 
och upprätthåller samt bryter gränser dem emellan (se vidare teori och 
tidigare forskning). Varierade genusrelationer behöver utforskas i nutid 
samt inom ramen för idrottens praktik. Forskningen kan bidra med ny 
kunskap som ledare och lärare kan dra nytta av i sitt arbete att skapa jäm-
ställd idrott.
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Teori

I denna artikel är utgångspunkten att barn inte bara socialiseras in i vux-
nas synsätt utan själva är aktiva i att skapa mening i världen och således 
också aktiva i att utforska och skapa femininiteter och maskuliniteter. 
Inom specifika sammanhang kan en viss typ av maskulinitet/feminini-
tet få en mer central position och därmed bli mer önskvärd än andra 
femininiteter/maskuliniteter (Connell, 1987, 2002). Idrotten sägs idea-
lisera en maskulinitet som bygger på heteronormativitet, fysisk styrka, 
aggressivitet, tävlingsinriktning, uppoffring och att tåla smärta (Con-
nell, 2002; Light & Kirk, 2000; Wellard, 2002). Andra maskuliniteter 
och femininiteter blir underordnade. Connell & Messerschmidt (2005), 
menar dock att även alternativa eller underordnade maskuliniteter/femi-
niniteter kan påverka mer dominerande former. I olika praktiker finns 
variationer i vilka maskuliniteter/femininiteter som dominerar (Connell 
& Messerschmidt, 2005). Över tid kan detta förändra vad som ses om 
önskvärd maskulinitet/femininitet. Anderson (2011) visar t.ex. att synen 
på maskulinitet och heteronormativitet har förändrats över tid och att 
maskulinitet har blivit mer inkluderande genom att värdera kvinnor och 
homosexuella mer likvärdigt med heterosexuella män, samt genom att 
män i dag ”tillåts vara” emotionella och stödjande (så kallad inkluderan-
de maskulinitet; Anderson & McGuire, 2010). Det är dock inte säkert att 
sådana förändringar sker lika mycket inom alla områden. Enligt Hjelseth 
och Tjønndals (2016) forskning har diskursen till viss del förändrats mot 
mer tolerans och inkludering, men trots detta återskapas maskulinitet 
genom en heteronormativ och sexistisk retorik i skandinavisk fotboll. 
Forskning kring maskuliniteter och femininiteter har dock främst gjorts 
på äldre ungdomar och vuxna (med undantag av Fundberg, 2003) vilket 
bör beaktas när teorierna appliceras på forskning om barn och ungdo-
mar. I denna artikel används därför begreppen ”flickig/flickighet” och 
”pojkig/pojkighet” för att poängtera att det specifikt handlar om barns 
femininitets- och maskulinitetsskapande. Det bör dock beaktas att ett 
sätt för barn att skapa flickigt och pojkigt är att ta del av vuxenvärden 
normer och ideal (Connell, 2002).   
 Barn ingår i olika kontexter och inom dessa skapas och återskapas ge-
nusdiskurser. Genom diskursiva praktiker bidrar språkanvändningen till 
att positionera människor, detta kan ske både reflexivt genom att posi-
tionera sig själv, eller interaktivt genom att använda språket för att po-
sitionera någon annan (Davies & Harré, 1990). Barn använder sig av 
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de språkliga, visuella och materiella uttryck, t.ex. symboler, färg, form, 
kläder som finns runt omkring dem i en specifik kontext så som idrott 
eller skola för att positionera sig själv eller andra som t.ex. flicka, pojke, 
barn eller fotbollsspelare. 
 Barns aktiva skapande av sig själva som flickor och pojkar sker inom 
olika genusrelationer. Thorne (1986; 1990) menar att kön får betydel-
se och verka olika ”starkt” beroende på vilka kontexter barnen ingår i. 
Thornes teori om genusrelationer baseras på empirisk forskning på barn 
i grundskolan och han har beskrivit fyra typer av genusrelationer: a) 
gränsarbete (”border work activities”), b) gränsbrytningar, c) relationer 
som tillskrivs heterosexuell mening, och d) avslappnade interaktioner 
mellan flickor och pojkar (“relaxed cross-sex interactions”). I det för-
sta fallet ”gränsarbete” (Hellman, 2010; enl. Thorne, 1993) interagerar 
barnen inom sociala relationer där de skapar och upprätthåller gränser 
mellan flickor och pojkar. Med andra ord, aktiviteter inom vilka flickor 
och pojkar positionerar sig som olika. När gränser skapas kan de också 
aktivt brytas. I sådana sociala relationer bryts gränsarbetet av barnen själ-
va, t.ex. när en flicka/flickor deltar och accepteras i en grupp med pojkar. 
Dessa gränsbrytningar sker ofta på individuell basis. Thorne menar ock-
så att barn interagerar i relationer som tillskrivs heterosexuell mening 
när heterosexuella relationer förutsätts av barnen själva eller av vuxna. 
Detta kan med andra ord beskrivas som heteronormativitet, dvs. när he-
terosexualitet ses som det normala, förväntade och önskvärda (Walseth 
& Hæhre, 2014). Slutligen interagerar barn i sociala relationer där kön 
inte tillskrivs betydelse och där gränser inte skapas mellan flickor och 
pojkar (Thorne 1986). Enligt Thorne kan möjligheten till dessa avslapp-
nade interaktioner bland annat påverkas av viket ”rum” barnen befin-
ner sig i (Hellman, 2010). Skolans undervisning skapar ofta rum för en 
”normerande blick” (Hellman, 2010; Foucault, 2006/1975), där barnen i 
klassrum, på samlingar, i idrottshallen blir synliga inför varandra. I andra 
rum (t.ex. hemma) kan det vara lättare att frigöra sig från gränser mellan 
flickor och pojkar då den normerande blicken inte är lika stark. 

Tidigare forskning om samtränad idrott

Forskning om samtränad idrott har framhållit dess möjlighet att förändra 
traditionella föreställningar om kvinnor och män, samt utmana den man-
liga normen (Channon, 2013, 2014; Channon & Jennings, 2013; Chan-
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non, m.fl., 2016; de Haan, Sotiriadou, & Henry, 2016; Musto, 2014). 
Samträning/tävling är i sig ingen garanti för jämställda genusrelationer, 
vilket bland annat Dashper (2012), Winiarska, Jackson, Mayblin och Va-
lentine (2016) och Lake (2016) visar, men samtränad idrott möjliggör för 
idrottare att få andra erfarenheter än vad de får i idrott som delar upp 
träning för kvinnor och män. Som ett exempel kan nämnas hur mäns 
erfarenheter av att träna ihop med kvinnor utmanar deras könsstereotypa 
föreställningar om kvinnors fysik genom att t.ex. sparra med kvinnliga 
idrottare i martial arts och karate, samt mäns erfarenhet av kvinnors styr-
ka och kompetens i samtränad cheer leading (Andresson, 2008; Chan-
non, 2014; Maclean, 2016).
 Forskning av samtränade idrottspraktiker i både skola och idrott har 
visat på liknande mönster, viket är att flickor och pojkar tenderar att se-
parera sig från varandra när de får möjlighet att själva bestämma vilka de 
ska interagera med (Channon, 2014; Musto, 2014; Oliynyk, 2014; Stie-
bling, 1999; Thorne, 1993). En faktor som motverkar detta mönster och 
som samtidigt bidrar till en mer avslappnad interaktion mellan flickor 
och pojkar är när ledare/lärare själva fördelar barnen i grupper vid t.ex. 
övningar samtidigt som de undviker att framhålla flickor och pojkar som 
olika (Musto, 2014; Stiebling, 1999; Thorne, 1993). I en studie av Musto 
(2014) på 10–11-åriga simmare interagerade flickorna och pojkarna mer 
med varandra och agerade mindre könsstereotypt när tränaren fördela-
de simmarna i mindre könsintegrerade grupper vid träningen. Samma 
resultat fann Stiebling (1999) i sin studie på 6–7-åriga barn som spelade 
fotboll. Mustos (2014) forskning visar vidare satt själva indelningen un-
der simträningarna gjordes utifrån faktorer som specialsimsätt och sim-
hastighet och inte utifrån kön. Även Channon (2014) poängterar vikten 
av att låta andra faktorer än kön (t.ex. vikt eller längd) influera indelning-
en i kampsport när deltagarna t.ex. ska paras ihop för att sparra. 
 Ytterligare en viktig faktor för att möjliggöra avslappnad interaktion 
mellan flickor och pojkar är enligt Thorne (1986, 1990) att barnen har ett 
gemensamt intresse och/eller samarbetar. Detta bekräftas även av idrotts-
forskningen inom samtränad lagidrott som visar på vikten av just samar-
bete och även lagkänsla (Gubby & Wellard, 2016; Larneby, 2016; Lyras 
och Hums, 2009; Segrave, 2016). Macleans (2016) studie av samtränad 
karate visar hur vänskapsrelationer bidrar till att utmana könsstereotyper. 
I den specifika studien bidrog den gemensamma träningen dels till att 
förändra männens syn på de karatetränande kvinnornas fysiska kapacitet, 
dels till att omforma den stereotypa bilden av män som mindre stödjande 
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och emotionella. Denna typ av utmaning mot hegemonisk maskulinitet 
är viktig för att idrotten ska kunna bidra till att skapa alternativa och in-
kluderande maskuliniteter.  
 Forskning om genus i samtränade idrottskontexter har främst gjorts 
inom ämnet idrott och hälsa. Denna forskning har visat att ämnet ska-
par olikhet mellan flickor och pojkar likväl som heteronormativitet (t.ex. 
Larsson, Redelius & Fagrell, 2007; Oliynyk, 2014; Walseth & Hæhre, 
2014). Tillsammans med föreliggande forskning (se även Grahn & Berg-
gren Torell, 2014, 2015), har några få svenska studier mer specifikt under-
sökt genus inom samtränad idrott i samverkan mellan skola och idrott. 
Larneby (2016) studerade hur genus uttrycks och skapas i könsmixad 
innebandyträning. Larneby konstaterar att barnen återskapar en traditio-
nell syn på kön, så som att pojkar är överlägsna flickor (även om enskilda 
barn även utmanar dessa föreställningar). I den samtränade idrottsprak-
tiken skapar ungdomarna sig som olika genom att framhålla flick- och 
pojkspelare som två olika typer av innebandyspelare snarare än att betrak-
ta sig som en gemensam grupp. Trots att flickorna och pojkarna i studien 
spelade innebandy på ungefär samma sätt så definierades ett önskvärt 
spelsätt som ett maskulint sätt att spela, snarare än ett genusneutralt. 
Larneby konstaterar att trots att hierarki mellan flickor och pojkar för-
handlas inom den samtränade idrottskontexten så ledde samträningen 
inte till en förändring av denna hierarki. I en annan studie av Heden-
borg, Jonasson, Peterson, Schenker och Tolvhed (2012) undersöktes ett 
samverkansprojekt i ridning delvis ur ett jämställdhetsperspektiv. Flickor 
och pojkar deltog tillsammans och fick gemensamt utföra sysslor i stallet. 
Detta bidrog enligt författarna till att både flickor och pojkar fick delta 
i så kallad omsorgsfostran och gav pojkar möjligheten att delta i sysslor 
som traditionellt sett tycks attrahera flickor.

Metod

Denna undersökning genomfördes som en etnografisk fallstudie. Idrotts-
lyftsprojektet valdes utifrån att det skulle vara ett skolsamverkansprojekt 
med samträning av flickor och pojkar. Fotboll valdes då det är den största 
idrotten bland svenska ungdomar och barn i åldern 6–12 år deltog mest 
i skolsamverkansprojekt under det första och andra året av Idrottslyftet 
(Riksidrottsförbundet, u.å., rapport från år 1 & 2). I det aktuella projek-
tet höll föreningen fotbollslektioner i årskurs fem respektive sex varannan 
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vecka. Under tiden för observationerna var det två ledare som regelbun-
det höll i aktiviteterna; den ena under den första delen av studien och den 
andra under studiens andra del. Dessutom observerades ytterligare två 
vikarier vid var sitt tillfälle. Samtliga ledare var män. Barnen som deltog i 
Idrottslyftsprojektet hade fått möjlighet att välja fotboll alternativt annan 
fysisk aktivitet en gång varannan vecka, något som ingick i skolans hälso-
profilering. Barnen hade varierad erfarenhet av fotboll, de flesta spelade 
i en förening, men några hade antingen slutat spela eller var nybörjare. 
Både flickor och pojkar deltog och tränade tillsammans, men pojkarna 
var  något fler till antal i både årskurs fem och sex.

Genomförande

Ett skolbesök gjordes i varje klass för att informera om projektet. Där-
efter genomfördes deltagande observationer vid tio aktivitetstillfällen, 
varav delar av sex tillfällen filmades (två i årskurs fem och fyra i årskurs 
sex). Ytterligare några observationstillfällen var inplanerade men kunde 
inte genomföras på grund av andra arrangemang i skolan. Vidare ge-
nomfördes sex gruppintervjuer med barnen, samt en intervju med den 
ledare som var ansvarig under fältstudiens senare del. Samtliga intervjuer 
transkriberades.
 Under lektionerna gjordes fältanteckningar som sedan renskrevs. Un-
der aktiviteterna filmades sekvenser och vid ett par tillfällen större delen 
av lektionerna. Filmerna syftade till att kunna ta del av materialet flera 
gånger och fokuserade främst på interaktion mellan ledare och barn eller 
mellan barnen, t.ex. vid instruktioner, samlingar, och under övningar. I 
videofilmat material transkriberades konversationer, tillsammans med en 
beskrivning av själva händelseförloppet. Tidsangivelser för olika händel-
ser i filmerna noterades.
 Inför analysen sorterades materialet i teman och underteman baserade 
på aktiviteter/situationer där kön tycktes få större eller mindre betydelse. 
Dessa var: övning/lek/uppvärmning, match, samling, väntan/fri tid, in-
delningar i grupper (underteman: ledarens indelning vid övning respek-
tive match, samt barnens egna gruppindelningar). För varje tema gjor-
des ett dokument med citat från fältanteckningar och filmupptagningar. 
I dokumentet användes nyckelord för att beskriva hur ledaren respektive 
barnen agerade i den bestämda situationen, så som att instruera, benäm-
na, berömma, fråga/svara, visa hänsyn, uppmuntra, säga till, sitta och 
vänta, vara aktiv, etc. Därefter gjordes en mer detaljerad diskursanalys.
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analys

Enligt Fairclough (1992) syftar den kritiska diskursanalysen till att analy-
sera språkets roll i skapandet av kunskap, erfarenheter och sociala struk-
turer. I analysen ses människor som aktiva i att konstruera världen genom 
att de skapar egna meningar i användandet av redan etablerade diskurser, 
eller genom att förändra eller utmana diskurser. Diskurs förklaras inom 
den kritiska diskursanalysen som ett kunskapssystem som represente-
rar företeelser i världen på specifika sätt, vilket görs genom att ”tecken” 
grupperas (Fairclough, 2001, 2003, 2010). Tecken kan vara språkliga så 
som kombinationen av ord, meningar och grammatik (Fairclough, 2001, 
2003) eller bestå av visuella eller materiella tecken så som färg eller form 
(Kress & Van Leeuwen, 2006; Berggren Torell, 2007). Diskurs definie-
ras även som praktiker i vilka mening och ”sanningar” skapas genom att 
människor använder sig av grupper av språkliga/visuella/materiella teck-
en. I denna användning får vissa tolkningar företräde gentemot andra. 
Diskurser är på så sätt en del av maktrelationer (Fairclough, 2001). 
 Kritisk diskursanalys (Fairclough, 2001) görs i tre integrerade steg: 
analys av 1) text, (språk, kroppsspråk, symboler); 2) diskursiv praktik 
(produktion och konsumtion av text); och 3) social praktik (befästa 
sociala aktiviteter, så som undervisning). I föreliggande studie gjordes 
denna analys genom att notera textens innehåll så som talat språk (ord-
val, kombinationer av ord), kroppsspråk och gester (peka, dela ut västar, 
kroppslig placering etc.), samt materiella och symboliska uttryck (t.ex. 
färg, form, kläder). I nästa steg analyserades texten som en del i olika 
genrer så som instruktioner, indelningar, frågor och svar etc. Vidare ana-
lyserades språkliga, materiella, och symboliska uttryck som olika sätt att 
uttrycka identitet på (stil), i det här fallet med fokus på flickigt och poj-
kigt, d.v.s. mönster i hur barnen gör sig själva till flickor och pojkar i den 
samtränade idrottspraktiken. En utgångspunkt i denna analys är att flick-
igt och pojkigt varierar och att det finns flera olika sätt för ett och samma 
barn att uttrycka flickigt och pojkigt på i olika situationer. I de möns-
ter som skapas kan dock vissa sätt att uttrycka flickigt/pojkigt bli mer 
centrala medan andra kan bidra till alternativa flickigheter/pojkigheter 
(Connell & Messerschmidt, 2005; se även Anderson & McGuire, 2010). 
Slutligen analyserades vilka diskurser som skapas/omskapas inom ramen 
för fotbollsprojektet. I den kritiska diskursanalysens tredje steg förordar 
Fairclough (2001) att integrera diskursanalysen med annan social teori. 
I denna analys har därför Thornes (1986, 1990, 1993) teoretiska ramverk 
använts för att förklara hur ledarens och barnens ageranden och sätt att 



KARIN GRAHN

122 scandinavian sport studies forum | volume eight | 2 017

skapa flickigt och pojkigt och gränser eller överskridanden där emellan 
har betydelse för de genusrelationer som skapas, upprätthålls eller ut-
manas. Genusrelationer har analyserats utifrån gränsarbete, korsande av 
gränser, interaktion som tillskrivs heterosexuell mening samt avslappna-
de interaktioner mellan flickor och pojkar.

etik

Forskningen har följt Vetenskapsrådets riktlinjer för forskning på min-
deråriga. Barn och föräldrar informerades om projektets syfte och ge-
nomförande. Barnen fick muntlig och skriftlig information medan vård-
nadshavare fick skriftlig information, och de skrev gemensamt under 
medgivandeblanketten. Under observationerna var jag uppmärksam på 
barnens signaler eller kommentarer, så som om de verkade känna sig 
obekväma av att bli filmade. Jag vara tydlig med vad arbetet som observa-
tör gick ut på och vad resultatet skulle användas till (Lindsay, 2000; Ve-
tenskapsrådet, 2015). Jag var öppen för barnens eventuella frågor, ibland 
frågade de om vad jag gjorde eller skrev, men för det mesta verkade de 
inte ta någon större notis om mina observationer. I artikeln presenteras 
utdrag ur fältanteckningar, barnen har i dessa utdrag fått fingerade namn.

Resultat och diskussion

Observationstillfällena gav möjlighet att både analysera aktiviteter som 
strukturerats av ledaren och tillfällen där barnen agerade fritt utan led-
arens inblandning (t.ex. före eller efter lektionen och mellan övningar). 
Observationerna har möjliggjort att både studera barnens (re)aktioner i 
interaktion med ledaren, och i interaktion med varandra. Resultatet in-
leds med en beskrivning av hur barnen skapar gränser mellan flickor och 
pojkar samt hur gränser överskrids. Därefter beskrivs situationer i vilka 
genusrelationer skapas inom ramen för heteronormativitet och slutligen 
exemplifieras tillfällen med avslappnade interaktioner mellan flickor och 
pojkar.

Gränsarbete och gränsbrytningar

I det följande exemplifieras och diskuteras hur gränser mellan flickor och 
pojkar skapas och/eller upprätthålls, samt hur dessa gränser även utma-
nas eller bryts av barnen.
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barnens gruppindelningar och rumsliga placering

Under vissa pass får barnen själva dela in sig i grupper, vilket resulterar i 
att de grupperar sig flickor respektive pojkar för sig (jfr. Channon, 2014; 
Musto, 2014; Oliynyk, 2014; Stiebling, 1999, Thorne, 1993). Eftersom 
eleverna består av fler pojkar kan barnen inte alltid dela in sig i flick- res-
pektive pojkgrupper. Detta leder till vissa förhandlingar kring hur barnen 
ska fördela sig. Nedan följer två exempel på hur detta utspelades sig i de 
två klasserna.
 Under en observation i årskurs fem delar barnen själva in sig i två grup-
per. Flickorna går samlade till den ena kvadraten och de flesta pojkarna 
går till den andra kvadraten. Två pojkar ansluter till flickgruppen, var av 
den ena går direkt till flickorna och den andra ansluter sig till gruppen 
samtidigt som någon/några av pojkarna kommenterar att han ska gå till 
den andra gruppen. I övrigt så pratar inte eleverna nämnvärt under själva 
uppdelningen, som verkar gå smidigt och som barnen själva tar ansvar 
för.
 I ovanstående exempel tycks pojkarnas steg över till flickorna vara re-
lativt oproblematiskt, även om en av pojkarna blir tillsagd att ansluta sig 
till flickorna. Pojkarna inkluderas också som en del i gruppen med flickor, 
vilket möjliggör gränsbrytningar (Thorne, 1993). Ett liknande exempel 
på barnens egen indelning finns i en observation av årskurs sex. Ledaren 
ber barnen att dela in sig i två grupper. Alla flickor går då till den ena 
sidan av salen och pojkarna till den andra. Trots att pojkarna är fler, går 
inga pojkar över till den mindre gruppen med flickor. Några pojkar blir 
stående lite mer i mitten. Ledaren styr då över dessa pojkar till flickgrup-
pen så att de ska bli jämnt fördelade.
 Skillnaden mellan dessa två exempel är att pojkarna i årskurs sex tycks 
behöva ledarens hjälp i form av en instruktion för att bryta gränsen mel-
lan flickor och pojkar. Därmed kan pojkarna också bibehålla sin pojkig-
het utan att kompromissa och slipper självmant bryta gränsen mellan 
flickor och pojkar. 
 Att flickorna och pojkarna ordnar sig separat blir ännu tydligare när 
barnens spontana grupperingar analyseras (jfr. Moore, 2003; Musto, 
2014; Oliynyk 2014). Dessa mönster observerades t.ex. när barnen fick 
fri tid, så som innan ett träningspass i årskurs fem: Strax innan lektionen 
startar har ett fåtal elever kommit ut ur omklädningsrummet. Två flick-
or står och pratar med varandra och två pojkar står lite längre bort och 
samtalar. Efter en lite stund kommer resterande flickor ut och ställer sig 
tillsammans i en grupp. Klockan 8.15 (när lektionen startar) kommer yt-
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terligare några pojkar ut ur omklädningsrummet. De ansluter till de två 
pojkarna. Ledaren knackar på dörren till pojkarnas omklädningsrum, tit-
tar in och manar på dem att bli klara. När de sista pojkarna kommer ut 
ansluter även de sig till pojkgruppen.
 Under lektionerna, exempelvis vid samlingar eller när barnen står i 
led, placerar sig flickorna ofta på en del av ledet/cirkeln medan pojkarna 
placerar sig tillsammans i andra delen av ledet/cirkeln. Detta är i likhet 
med Stieblings (1999) studie av 7–8-åriga fotbollsspelare ett återkom-
mande mönster i observationerna. Vid några tillfällen när fri tid uppstår 
mellan övningarna och dessa ger upphov till spontan lek eller spel note-
rades även könsblandad lek (se vidare ”Avslappnade interaktioner mellan 
flickor och pojkar”). 

ledarens gruppindelningar

Vanligtvis fördelar ledaren barnen i grupper och blandar då flickor och 
pojkar.  Vid en observation i årskurs fem placerar ledaren först in barnen 
i ett ”flickled” och ett ”pojkled”, genom instruktionen: ”Ställ er på ett led 
killar och tjejer som vi brukar.” När barnen ställer sig i leden delar han 
in varannan flicka till lag A och varannan flicka till lag B och fortsätter 
på samma sätt med pojkarna. I detta exempel särskiljs flickor och pojkar 
både genom språket och genom att separeras i två led. Genom flick- och 
pojkleden positioneras barnen som olika genom ledarens instruktioner 
(interaktiv positionering), samt genom att barnen själva ikläder sig det 
kön som förväntas av dem (reflexiv positionering); det vill säga att de 
ställer sig i ”rätt” led. Vid detta observationstillfälle uppstår dock en situ-
ation där en flicka påstår sig vara en pojke genom att säga “Jag är en kille.” 
Detta ger upphov till småprat i gruppen. Flickan ställer sig i ”flickledet” 
men hon fortsätter att säga “Jag är en kille!” Detta uttalande ger upphov 
till protester från pojkarna (jag uppfattade inga protester från flickorna 
och har inte noterat några sådana i fältanteckningarna).  Flickan fort-
sätter “Jag har bara mask och löshår!” Någon/några pojkar säger till en 
annan pojke att han är en flicka. Pojken säger med sur röst, lite gnälligt 
i tonen, men inte med någon större emfas “Han säger att jag är en tjej.” 
Den andra pojken svarar bestämt i tonen: “Skärp dig då, du beter dig 
ju som en.” När ledaren delar ut västar för att dela in barnen i lag ebbar 
diskussionen ut.
 Indelningen i flick- och pojkled reproducerar en särartsdiskurs och 
skapar en diskursiv praktik där flickor och pojkar positioneras som olika. 
Ledarens instruktion om att dela upp gruppen utifrån kön skapar en nor-
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merande blick vilken tycks påverka barnens gränsarbete. Men exemplet 
ovan visar också på hur dessa gränser förhandlas. Långt hår (”löshår”), 
och gnällighet representerar i barnens konversation flickigt. Vem som 
”är” flicka och vem som ”är” pojke kan därmed förhandlas utifrån att-
ribut som utseende eller röstläge. Detta sker dock inom en skämtsam 
respektive retsam genre och i själva verket skapar indelningen inget ut-
rymme för att ”vara” annat än flicka eller pojke. Men andra ord finns 
inget utrymme för att barn de facto ska tillåtas ha en ambivalent könsi-
dentitet. Detta kan jämföras med andra situationer där flickor och pojkar 
tvingas infoga sig i två redan förutbestämda och heterosexuella kön, som 
t.ex. vid omklädning till idrott och hälsa eller idrottsutövning där barn/
ungdomar/vuxna förutsätts välja antingen damernas eller herrarnas om-
klädningsrum (se även Walseth & Hæhre, 2014).  Detta sätt att dela in 
grupper/lag på observerades bara hos denne tränare1.

ledarens indelningar i lag inför match

När barnen spelar match, vilket de gör i slutet av varje lektion, ansvarar 
ledaren för indelningen. Flickor och pojkar fördelas jämnt. Fördelningen 
kan å ena sidan ses som positiv då den möjliggör för flickor och pojkar att 
interagera med varandra. Å andra sidan kan principen att dela ett jämnt 
antal flickor och pojkar också ses som ett upprätthållande av könsgrän-
ser då en slumpmässig variation av flickor och pojkar sällan förekommer 
(till skillnad från gruppindelningar i Mustos [2014] studie där tränaren 
delade in grupper på andra premisser än kön).
 Vid ett observationstillfälle i årskurs fem görs dock indelningen mer 
slumpmässigt genom att de barn som efter en övning står vid fönstret 
grupperas i ett lag och de barn som står vid ribbstolarna grupperas i ett 
annat lag. Detta resulterar i ett lag med tre flickor tillsammans med några 
pojkar, samt ett lag med en flicka tillsammans med resterande pojkar. Att 
denna slumpmässiga variation av flickor och pojkar i lagen inte tillhör 
vardagen för barnen kan exemplifieras med att en flicka frågar: “Kan vi 
inte vara två flickor i varje lag.” Jag uppfattar inte om det är flickan som 
blev placerad i ett lag med pojkar eller om det var någon av de andra flick-
orna som frågade. Ledaren gör dock inga ändringar i lagindelningen.

1 Under denne tränares lektioner noterades indelningen med flick- och pojkled vid ett par 
tillfällen. Tränarens uttalande “ställ er på led killar och tjejer som vi brukar göra,” ty-
der på att detta är ett sätt som tränaren brukar använda för att dela in klassen i grupper. 
Observationen av denna lektion genomfördes dock i slutet av ledarens engagemang i 
projektet. Möjligheterna att fortsatt observera denna typ av indelning och dess eventuella 
konsekvenser fanns således inte.
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 Under matchen är det vid ett tillfälle tre utespelande flickor samt en 
pojke som målvakt i det ena laget. “Värsta tjejlaget jag är med i,” ropar 
pojken och fortsätter sedan med att säga “Jag är med i tjejlaget.” Ledaren 
svarar då ”Är inte ni ett gemensamt lag?”
 Jag tolkar det som att när flickorna blir synliga i fotbollssammanhanget 
(vilket de generellt sett sällan blir) blir plötsligt kön explicit. Sett utifrån 
en manlig norm så består laget inte längre av spelare utan av flickor, efter-
som flickor ses som ”andra än” fotbollspojkar/män (Hjelseth & Hovden, 
2014). Vid ett annat observerat tillfälle finns motsvarande situation med 
en flicka i mål och enbart pojkar som utespelare utan att det leder till 
några kommentarer.
 Observationerna visar dock att den jämna fördelningen av flickor i var-
je lag inte har någon större betydelse för om fördelningen av flickor och 
pojkar är jämn ute på planen. Barnen turas om att spela och några sitter 
på bänken i väntan på nästa byte. När barnen byter så bryr de sig inte om 
ifall det är en pojke eller en flicka som står på tur att spela, vilket innebär 
att spelarsammansättningen på planen blir mer blandad än vad den är i 
själva indelningen. Detta är återkommande vid olika observationer av 
matchsituationer. 

instruerande frågor och flickiga samt pojkiga positioner

En pedagogik som ledarna använder sig av är att ställa frågor till barnen 
vars svar verkar instruerande/påminner om tidigare instruktioner. Dessa 
frågor/svar-situationer förekommer både under övningarna och vid sam-
lingar (ofta i en cirkel eller liknande). Instruerande frågor är en genre 
som i den observerade kontexten skapar genus genom att identifiera vissa 
barn, till övervägande del pojkar, som kompetenta fotbollsspelare. I det 
följande presenteras en specifik frågor-svar-situation i en observation av 
årskurs sex, tillsammans med en analys av konsekvenserna för skapande 
av flickigt och pojkigt. 
 Gruppen sitter samlad kring ledaren och diskuterar skillnaden mellan 
att finta eller dribbla bort motståndaren. Ledaren frågar vem som är bra 
på att dribbla. Det är bara pojkar som räcker upp handen, och en svarar: 
“Messi”. Ledaren frågar vidare vem som är bra på att finta bort motstånd-
aren. Återigen är det bara pojkar som räcker upp handen. Ledaren frågar 
då om inte någon av flickorna har ett exempel, men ingen av dem sva-
rar. “Jo kom igen nu,” uppmanar ledaren, men alla flickor förblir tysta. 
En pojke räcker då upp handen och svarade “Ronaldinho.” De exemplen 
som de två pojkarna tar upp vid samlingen visar även att det är just man-
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liga elitspelare som anses ha fotbollskompetens och som i situationen 
även blir normerade för ungdomsfotbollen.
 Att vara aktiv eller passiv under frågesituationen kan tolkas som ett 
uttryck för pojkigt respektive flickigt. I de observerade grupperna (fram-
för allt i årskurs sex) tycks flickigt positioneras genom att vara mer passiv 
i frågesituationen. Pojkarna visar istället aktivt att de vill svara genom 
att räcka upp handen eller svara direkt på frågan. Detta gör att (vissa) 
pojkar synliggörs som spelare med fotbollskunskap. Fotbollskompetens 
kan ses som gynnsamt för att skapa ett socialt kapital. Att vara duktig i 
fotboll har visat sig vara viktigt i sociala relationer för pojkar som spelar 
fotboll. Eliassons (2009; 2011) forskning visade att pojkarna i det lag 
hon observerade värderade fotbollskunskap som viktigt för att betraktas 
som en god kompis i fotbollslaget. Att vara duktig i idrott influerar även 
popularitet i skolan positivt, enligt Holms (2008) forskning. 
 I ovanstående exempel yttrar sig ledarens välvilja att få med flickorna i 
samtalet samtidigt i att flickorna positionerades som ”de som inte svarar”.  
Samlingen som ofta används till frågor och svar, skapar ett specifikt rum 
(Hellman, 2010, utifrån Thorne, 1993) där det normerande (flickigt eller 
pojkigt) kan upprätthållas eller utmanas. Genom att samlingen skapar 
en normerande blick (Hellman, 2010; Foucault, 2006/1975) så tolkar jag 
det som att det i denna situation blir svårare att bryta genusmönstret 
och agera på ett ”icke-flickigt” sätt genom att svara på ledarens frågor. 
Men det finns också exempel under samma lektion på hur gränsen mellan 
flickigt och pojkigt utmanas av Viola (en av de bättre spelarna i gruppen) 
när hon räcker upp handen och aktivt visar att hon vill svara på frågan, 
när ledaren frågar “Varför ska man överdriva rörelsen?”  I denna situation 
är det några pojkar samt Viola som räckte upp handen, men fortfarande 
ingen annan flicka. När ledaren märker att Viola vill svara så uppmärk-
sammar han denna vilja genom att låta henne svara på fler frågor och 
genom att hon får vara med och visa en övning.
 Viola utmanar gränsen för flickigt genom att synas och höras när hon 
svarar och visar övningen.  Hon uppvisar med andra ord fotbollskompe-
tens. En tolkning av situationen utifrån Thornes (1993) teori är att Viola 
genom att vara en duktig fotbollsspelare har en större möjlighet att ut-
mana gränsen mellan flickigt och pojkigt än vad andra flickor i gruppen 
har.
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att synas eller inte synas

Att synas och höras är ett par av de komponenter som inkluderas i att 
skapa pojkigt inom fotbollsprojektet. Som exempel kan nämnas att poj-
karna i större utsträckning placerar sig i centrum för uppmärksamheten 
genom att prata högt, ta plats i rummet eller att göra saker som på olika 
sätt drar de andra barnens eller ledarens blickar till sig. Att göra ”trix” 
med bollen eller att göra häpnadsväckande rörelser är något jag observe-
rade bland pojkarna, men inte bland flickorna. Men även här bör nämnas 
att det finns pojkar i projektet som inte agerar för att synas och som håller 
en mer lågmäld profil. Ett exempel på detta är i leken ”Följa John,” en lek 
som synliggör enskilda barn genom att de förväntas leda gruppen i olika 
rörelser. Medan vissa pojkar ser detta som ett tillfälle att visa upp sig, 
undviker andra pojkar att vara ”John”. När dessa pojkar måst leda grup-
pen så håller de sig till traditionella och diskreta rörelser (joggar, sidhopp 
etc). Även dessa pojkar kan till viss del ses som gränsöverskridare då de 
uppvisar en alternativ pojkighet i sammanhanget. 

Interaktion med heteronormativa inslag

Thorne (1986, 1990) menar att barn ibland interagerar i situationer där 
de själva eller någon annan positionerar dem inom en heterosexuell ord-
ning, genom exempelvis handlingar eller kommentarer som uppmärk-
sammar barnen som heterosexuella subjekt (jfr. Moore, 2003). Exempel 
på ett sådant tillfälle inom ramen för fotbollsprojektet är när barnen i 
årskurs sex gör en rörelsebana två och två (Filmsekvens från årskurs 6). 
Inför övningen ber ledaren barnen att bilda par och ställa sig i ett led.  
Flickorna parar ihop sig med varandra liksom pojkarna. När barnen har 
provat banan en gång så ändrar ledaren barnens indelning: “Vi ändrar 
nu så vi ställer varannan kille varannan tjej i ledet.” “Åhå… åhå, ” är det 
någon/några av barnen som utbrister. Några fnissar och barnen ser något 
tvekande ut. “Varannan kille varannan tjej i ledet, ” upprepar ledaren. 
Barnen byter platser genom att Viola och Sanna lite motvilligt går och 
ställer sig mellan de två första pojkarna i ledet. Eftersom det är färre flick-
or än pojkar i gruppen så får Johannes och Fredrik som stod längst bak 
i ledet bilda ett par, varpå Fredrik kommenterar “Johannes ser verkligen 
ut som en tjej.” ”Ja jag tycker att jag ser ut som en tjej,” svarar Johannes. 
Ledaren ger därefter barnen instruktionen att fortsätta övningen. Elias 
puttar lite på Viola för att hon ska gå fram och bilda par med Hannes 
och därefter fortsätta övningen. Hon går lite långsamt (motvilligt) fram. 
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“Ok.” De tar varandras händer och skrattar. När första paret (Viola och 
Hannes) går fram för att starta är det någon som klappar i händerna och 
skrattar, någon busvisslar även svagt.
 Det talade språket (Åh…), kroppsspråket, (går motvilligt) och läten 
(fnissande, visslingar, skratt) bidrar till att skapa en diskursiv praktik 
inom vilken gränser mellan flickor och pojkar förstärks, genom att visa 
på en viss ovilja till den nya indelningen. Genom att ledaren synliggör 
kön, ger situationen upphov till en interaktion som bekräftar flickor och 
pojkar som ”vi” och ”dom”.
 När alla har gjort banan ännu en gång avbryter ledaren åter övningen 
och säger: “Nu var det ju… Helt plötsligt blev det väldigt stressigt här 
känner jag, kille och tjej, då blir det så, ska det gå väldigt fort, och så det 
ni ska tänka på här är också att titta varandra i ögonen, när ni kör, så vi 
inte tittar här [visar] för då har ni liksom ingen koll.” När ledaren pratar 
står Sofia och Ellen och fnissar mot varandra, Patrik vänder sig mot Elias 
och skrattar lite när ledaren talar om att titta varandra i ögonen. Övriga 
står och tittar på ledaren.
 När ledaren talar om hur han (genom sin vuxensyn) upplever att bar-
nen reagerar, används en berättande genre för att forma flickor och poj-
kar som olika samtidigt som ledaren normaliserar känslan av att vara lite 
obekvämt i relationen flicka och pojke. I detta exempel görs det genom 
ord som “ska det gå väldigt fort” och “stressigt”, ihop med “kille och tjej”. 
I samma mening övergår ledaren till en instruerande genre när han för-
klarar för barnen att de ska titta varandra i ögonen för att få samarbetet 
att fungera. Att hålla varandra i händerna och titta varandra i ögonen 
tycks dock symbolisera något annat än en fysisk övning för barnen. Ut-
tryck som “Som när man dansar” och “dancing” yttras bland några barn. 
Dans har enligt tidigare forskning i ämnet Idrott och hälsa visat sig vara 
associerat till heteronormativitet bland skolelever (Larsson, Redelius och 
Fagrell, 2007). 
 Ytterligare heteronormativa associationer uttrycks när Fredrik utbris-
ter: “Alltså det här är inget Big Brother [en reality-TV-serie som gjort sig 
känd bland annat för deltagarnas sexuella ageranden].” Barnen skrattar åt 
Fredriks uttalande och han fortsätter: “Känns som speed dating.” Detta 
får barnen att skratta lite till. Ledaren reagerar med att säga “Va?” varpå 
Fredrik svarar: “Det känns som om du tror att det är speed dating.” Led-
arens respons på Fredriks skämt är att skratta och säga att då måste de 
byta så att alla får träffa alla.
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 Genom den skämtsamma genren och innehållet i det som Fredrik sä-
ger positioneras barnen som heterosexuella subjekt. Detta kan ses utifrån 
fotbollens heteronormativa kultur, där just skämt och det som Hjelseth 
och Tjønndal (2016) kallar för ”vänskaplig mobbning” visar sig ha bety-
delse för hur fotbollsspelare hanterar intimitet, samt i upprätthållandet 
av heteronormativitet. Skogvang och Fasting (2013) visar att skämt om 
homosexuella kan ses som en norm i den manliga elitfotbollens omkläd-
ningsrumskultur. I forskning på barn och ungdomar ses liknande resultat 
i Fundbergs (2003) studie om fotbollsspelande pojkar. Moores (2003) 
forskning om barn på sommarläger visade hur både barn och vuxna 
använde ett retsamt heteronormativt språk som en resurs för att skapa 
och upprätthålla skillnad mellan flickor och pojkar (jfr Thorn och Luria, 
1986).

Avslappnade interaktioner mellan flickor och pojkar 

Det faktum att flickor och pojkar i årskurs fem och sex spelar fotboll 
tillsammans utmanar fotbollens särartsdiskurs och har bitvis bidragit till 
att barnen fått nya upplevelser (se vidare Grahn & Berggren Torell, 2015). 
I fotbollsprojektet spelar flickor och pojkar samt spelare med olika kun-
skaper och erfarenheter av fotboll tillsammans. Detta ger upphov till en 
variation i gruppen som enligt Grahn och Berggren Torell (2015) har tol-
kats som positiv då den utmanar vissa barns bild av att manliga fotbolls-
spelare/pojkar är bättre och tuffare spelare än kvinnliga fotbollsspelare/
flickor. Även ledaren påpekade att fotbollsprojektet framförallt utmanar 
pojkarnas syn på fotbollsspelande flickor om de upptäcker att flickorna är 
lika duktiga på fotbollsteknik som pojkarna själva är. 
 Även om det fanns ett flertal tillfällen när Idrottslyftsprojektet bidrog 
till att reproducera särartsdiskursen bland annat genom barnens gränsar-
bete, så fanns även potential för det som Thorne (1986, 1990) beskriver 
som avslappnad interaktion mellan flickor och pojkar. Sådan interaktion 
observerades när barnen gjorde övningar och spelade. Många gånger 
agerar flickor och pojkar på liknande sätt och i dessa tillfällen skapas inga 
skillnader mellan flickigt och pojkigt. I ledarledda aktiviteter där ledaren 
blandar flickor och pojkar utan att specifikt behandla dem som två oli-
ka grupper möjliggörs dessa interaktioner (jfr. Musto, 2014). Övningar 
kräver ofta något slags samarbete av barnen, något som tidigare visat 
sig vara positivt för avslappnade interaktioner mellan flickor och pojkar 
i skolan (Thorne, 1986) och i idrotten (Stiebling, 1999). Även studier av 
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samtränade idrottspraktiker framhåller vikten av samarbete (Gubby & 
Wellard, 2016; Larneby, 2016; Lyras och Hums, 2009; Segrave, 2016). 
 Även om barnens spontana indelning i flick-/pojkgrupper (som beskri-
vits ovan) var vanligt så visar observationerna även tillfällen när flickor 
och pojkar interagerar med varandra när aktiviteterna inte är ledarledda. 
Ibland spelar flickor och pojkar med varandra, till exempel jagande efter 
samma boll, eller turas om att skjuta skott på mål, i väntan på att ledaren 
förbereder en ny aktivitet. Intresset för sporten kan här ha bidragit till 
avslappnad interaktion mellan flickor och pojkar (jfr. Thorne, 1990).

Reflektioner och slutsatser

Denna studie har visat hur barn inom ett fotbollsprojekt i Idrottslyftet 
skapar, upprätthåller och utmanar gränser mellan flickor och pojkar/
flickigt och pojkigt. Observationerna visar att det finns potential för av-
slappnade interaktioner mellan flickor och pojkar, men att kontexten (jfr 
Thorne, 1986; 1990) och ledarens agerande (jfr Moore, 2003; Stiebling, 
1999), samt barnens femininitets- och maskulinitetsskapande, har bety-
delse för om gränsarbete påbörjas, upprätthålls eller överskrids. 
 En aspekt som har identifierats som betydelsefull för skapandet av 
gränsarbete är ledarens agerande. I situationer där ledaren synliggör 
flickor och pojkar som olika (t.ex. flick- respektive pojkled, flick- och 
pojkpar) skapas gränsarbete mellan barnen (jfr Thorne, 1990; Stiebling, 
1999; Moore, 2003). En viktig aspekt tycks vara indelningen i grupper 
eller lag som enligt resultatet både har potential att skapa avslappnade 
interaktioner (i linje med Mustos, 2014 studie) men även riskerar att ska-
pa gränsarbete och därmed särskillnad mellan barnen. I det senare fallet 
kan det konstateras att indelningen som genre bidrar till att reprodu-
cera särartsdiskursen och positionera flickor och pojkar som olika. Att 
fördela ett jämnt antal flickor i varje lag är ett exempel på hur flickor 
och pojkar positioneras som olika. Den jämna fördelningen verkar dock 
mest symbolisk då barnen i praktiken inte håller fast vid fördelningen 
ute på planen.  Detta kan tolkas som att barnen i ”spelets hetta” inte bry 
sig lika mycket om att upprätthålla gränserna mellan flickor och pojkar, 
medan ledarna tycks vara noga med att ”ta hänsyn till” dessa gränser i 
själva indelningen. Ledarens indelning kan tolkas som en reproducering 
av 90-talets jämställdhetsdiskurs inom vilken en jämn fördelning av flick-
or och pojkar är viktig samt att framhålla flickors/kvinnors idrottande 
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(Riksidrottsförbundet, 1989; Larsson 2001). I ljuset av en sådan diskurs 
kan det verka naturligt att fördela flickorna jämnt i varje lag. Indelnings-
principen som används kan ses som en del i den diskursiva praktik som 
förstärker särartsdiskursen, men samtidigt verkar för en jämställd be-
handling av flickor och pojkar inom ramen för Idrottslyftet.
 På samma sätt som ledarens agerande synes vara av vikt så är också led-
arens ”icke-agerande” för att motverka gränsarbete av betydelse. I den här 
undersökningen är detta tydligt i sekvensen då rörelsebanan som ovan 
beskrivits omtolkas som dans, Big Brother och speed dating. Ledarens 
”icke-agerande” kan jämföras med Skogvang och Fastings beskrivning 
av ledare som inte motverkar homonegativitet i fotbollskontexten, eller 
Farris (2000) beskrivning av förskollärare som inte agerar vid gränsarbe-
te i barngruppen i förskolan. I exemplet med rörelsebanan i denna studie 
sätter barnen (framför allt en pojke) etikett på övningen som hämtats 
långt utanför Idrottslyftets ramar utan att ledaren motverkar detta. Här 
används vuxenlivets femininitet och maskulinitet för att skapa barn som 
heterosexuella subjekt (jfr Connell, 2002). I detta exempel reproduceras 
diskurser om kön som särart och heteronormativitet. I den diskursiva 
praktiken använder barnen sig både av verbala uttryck, ljud och kropps-
språk, för att skapa gränser mellan flickor och pojkar. Gränserna förstärks 
genom att ledaren normaliserar känslan av genans när flickorna och poj-
karna ska hålla i varandra och titta varandra i ögonen. Associationen till 
dans hjälper möjligen till att förstärka det heteronormativa inslaget i in-
teraktionen (jfr. Larsson m. fl., 2007). Genom att även ledaren inkluderar 
sig i den skämtsamma genren som skapar heteronormativitet så kan detta 
möjligen ses som ett sätt att godta pojkens/barnens gränsarbete. 
 Den kontext som barnen befinner sig i verkar också ha betydelse för 
hur gränsarbete skapas eller inte skapas. Gränser skapas många gånger i 
en kontext där barnen blir synliga inför varandras (normerande) blickar 
(Hellman, 2010; Foucault, 2006/1975). Sådana exempel är vid gruppin-
delningar med flick- och pojkled eller flick- och pojkpar, vid samlingar 
och vid övningar i vilket det finns ett inslag av att visa upp sig inför andra 
(t.ex. rörelsebanan två och två som beskrivits ovan, eller vid leken Följa 
John). Vidare är det mer sällan som gränsarbete noteras då barnen sam-
arbetar i mixade grupper vid olika övningar utspritt i salen/på planen 
eller när barnen är involverade i själva spelet. Som tidigare nämnts så är 
samarbete och gemensamt intresse faktorer som kan möjliggöra avslapp-
nade interaktioner (jfr. Gubby & Wellard, 2016; Larneby, 2016; Lyras 
och Hums, 2009; Segrave, 2016; Stiebling,1999; Thorne, 1986).
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 Observationerna av fotbollsprojektet visar att vissa sätt att göra flickigt 
och pojkigt blir mer centrala än andra. Utmärkande drag för att skapa 
pojkigt är att ta plats i den samtränade fotbollskontexten, t.ex. genom att 
synas, höras, visa upp sin kompetens och att vara aktiv både i spelet och 
i frågor/svar-situationer. Flickigt skapas genom att agera mer återhåll-
samt, genom att inte synas, höras eller visa upp sin kompetens. Detta är 
mönster som kan ses i datamaterialet och som förstärks av att flickor och 
pojkar gärna grupperar sig separat. Det tycks vid sådana tillfällen bli svå-
rare att avvika från det flickiga/pojkiga. Men det är inte de enda mönster 
som kan skönjas. Den samtränade idrottspraktiken möjliggör även alter-
nativa pojkigheter och flickigheter. Observationerna av den samtränade 
fotbollspraktiken i denna specifika studie visar att flickigt och pojkigt kan 
uttryckas på olika sätt, så som enstaka flickor som tar plats och syns el-
ler pojkar som undviker att synas. Det finns också flertalet tillfällen när 
barnen inte agerar på sätt som förstärker olikhet och där kön därför inte 
synliggörs. Intervjuer med barnen (som presenteras i Grahn & Berggren 
Torell, 2015) visar dessutom att den samtränade praktiken tycks ge bar-
nen nya erfarenheter som bidrar till en mer positiv syn på fotbollsspelan-
de flickor, och att pojkar och flickor kan spela ihop (jfr. Anderson, 2008; 
Channon, 2014; Maclean, 2016; Musto, 2014). Barnens erfarenheter av 
att spela ihop bidrar till att utmana föreställningar om fotboll som en 
manlig verksamhet, en föreställning som skandinavisk fotbollsforskning 
tidigare visat på (Fundberg, 2003; Grahn, 2010; Hjelseth & Hovden, 
2014; Hjelseth & Tjønndal, 2016). Det är dock av vikt att komma ihåg att 
denna potentiella utmaning sker inom ramen för den specifika samträna-
de kontexten och inte nödvändigtvis påverkar barnens syn på genus i den 
föreningsbaserade fotbollskontexten. 
 Om Idrottslyftet eller annan idrottslig verksamhet ska kunna genom-
föras utifrån ett jämställdhetsperspektiv så behövs ett medvetet arbete 
kring genusfrågor (se Grahn & Berggren Torell, 2014). Som fallstudie 
är denna studie begränsad till den specifika kontext som den observerats 
inom, men kunskap från projektet kan bidra till ökad reflektion kring 
skapandet, upprätthållandet och utmaningen av gränser mellan flickor 
och pojkar. Med utgångspunkt i den forskning som föreliggande studie 
baseras på så föreslås att ledare, lärare och andra involverade i projekten 
bör vara uppmärksamma på sitt eget agerande och hur detta kan leda till 
gränsarbete, samt hur barnen själva skapar och utmanar gränser. Genom 
att uppmärksamma hur lektionens struktur och ledarens agerande (grup-
pindelningar, samlingar, skapandet av synlighet) kan bidra till att skapa 
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gränsarbete, kan ledare i framtiden mer medvetet planera och genomfö-
ra Idrottslyftets verksamhet och därmed motverka onödigt gränsarbete. 
Genom till exempel samarbete, och genom att undvika rum som bidrar 
till normerande blickar så kan avslappnad interaktion mellan flickor och 
pojkar skapas och Idrottslyftets verksamhet kan bidra med ett tydligare 
jämställdhetsperspektiv. 

Tackord 

Tack till Viveka Berggren Torell för samarbete i projektet och konstruktiv 
feedback under arbetets och skrivandets gång.
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