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Sammanfattning 
 
I detta examensarbete studeras barns genuskonstruktioner på ett frukostprogram i Bagamoyo, 

Tanzania. Syftet är att förstå hur barnen konstruerar genus. Genom att utforska vilka 

aktiviteter och platser som är genusifierade respektive könsneutrala samt hur barnen tänker 

om att vara flicka eller pojke nås ny kunskap om genus. Teoretiska utgångspunkter är 

genusteori och genusantropologi. Centrala begrepp är genusifiering, socialisation och plats. 

Med kvalitativ och hermeneutiskt tolkande metod redogörs och analyseras genomförda 

observationer och samtal med en grupp barn på frukostprogrammet i Bagamoyo. Resultatet 

visar att ålder har en viktig plats i barnens sammanhang. Efter stigande ålder iakttar barnen 

hur omgivningen lever och arbetar för att sedan själv utföra tilldelat arbete och bekräftas 

sedan som flicka eller pojke. I denna pågående process där barnet är aktör i socialisationen 

utvecklar barnet sin identitet som till viss del är genusifierad.   
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Inledning 
 
”Vi städar och diskar för att vi är flickor” säger Fazma en nioårig flicka till mig i staden 

Bagamoyo i Tanzania, där materialet till denna uppsats kommer ifrån. Hur barn konstruerar 

genus är en mångbottnad och ständigt aktuell process som till stor del är beroende av det 

sociala sammanhanget. Davies (2003) beskriver ett möte med en treårig flicka i en annan del 

av världen, Australien. Flickan fick en leksaksbil i present och hennes kommentar var att: 

”Det här är faktiskt en pojkleksak, men var inte orolig, jag klarar det.” Exemplen är två röster 

som visar hur livet som flicka kan gestalta sig på skilda sätt i världen. Davies (2003) menar 

vidare att barn lär sig positionera sig som flicka och inte pojke eller tvärtom när de växer upp 

i ett samhälle.  

    Samhällets skilda förväntningar på flickor och pojkar kan gestalta sig på olika sätt beroende 

på vilket samhälle vi befinner oss i. Dessa förväntningar på pojkar och flickor är inte bara 

trygghetsskapande kategorier. För barn i utveckling kan genuskonstruktioner verka 

begränsande. När barn väljer efter sociala stereotyper begränsas erfarenheter och lärande och 

påverkar barnets formande av sin framtid (jmf. Svaleryd 2003). Barnets liv och framtid i ett 

visst socialt sammanhang ger skilda förutsättningar, mellan barn och mellan länder. I mitt 

examensarbete är denna kontext Tanzania, ett av världens fattigaste länder (Sida 2008). För 

att inte förenkla och överföra västerländska könsmönster till Bagamoyo vill jag i min studie 

undersöka hur just dessa barn i denna kontext konstruerar genus. Faktorer som i ett 

sammanhang skapar genuskonstruktioner måste inte nödvändigtvis göra det i ett annat.  

Hur genus gestaltas i Bagamoyo måste därför förstås och förklaras utifrån de specifika 

faktorer som utgör detta sammanhang.  

 

Bakgrund 

Hur barn formar sitt liv i nuet såväl som i framtiden är av stort intresse för det sociala arbetet 

och ny kunskap om hur genus konstrueras är viktig i flera aspekter. I forskning om genus är 

västerländska miljöer mer utforskade än utvecklingsländers miljöer (jmf. Oyewumi 2005, 

Mohanty 2006). Ny kunskap om genuskonstruktioner måste härleda från alla de skiftande 

miljöer där genus konstrueras. Kunskap om genus från andra kontexter än den svenska kan 

även verka fruktbart när vi kritiskt granskar genuskonstruktioner i Sverige. Det sociala arbetet 

är ett internationellt område, både vad gällande arbetsmarknaden och alla människorna som 

på olika sätt utgör den. Kunskap om hur genus konstrueras i utvecklingsländer blir aktuellt 

dels för internationella socialarbetare och även vid möten med vuxna och barn från skilda 

kulturer som på olika sätt aktualiseras i det sociala arbetet i Sverige. Genus verkar i 
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bemötande och bedömningar. Ny kunskap om genus är därför viktig för att kunna se hela 

människan och sedan utforma resurser och insatser på individ- som strukturnivå. Hur läser vi 

av barn och vuxna och deras könsidentitet, är det i linje med hur kön associeras i svensk 

kultur? Hilte och Claezon (2005) beskriver normaliseringen inom institutionsvård för unga 

som starkt präglad av föreställningar om kön som skillnad. När unga med utländsk bakgrund 

aktualiseras inom institutionsvården eller andra behandlingsmiljöer menar jag att det behövs 

bred kunskap om genus som även omfattar genuskonstruktioner i fler kontexter än den 

svenska. Ett annat exempel är Högdin (2007) som redogör för hur flickor från bland annat 

Afrika beskriver att de får mindre föräldrastöd kopplat till studier än andra elevgrupper. Då 

blir kunskap som att det kan vara relaterat till traditionella tankegångar som att flickors 

skolgång inte anses vara lika viktig som pojkars (jmf. Unicef 2008) central om en flicka 

aktualiseras med problematisk skolgång.  

    Oavsett vad vi tycker om skilda förväntningar på flickor och pojkar, finns det 

internationella förordningar som arbetar mot ojämlika förutsättningar för flickor och pojkar. 

FN’s mänskliga rättigheter uttrycker klart att alla människor, barn som vuxna, inte får hindras 

att utnyttja sina fri- och rättigheter på grund av sitt kön (Mänskliga rättigheter 2008). I linje 

med FN’s barnkonvention deklarerar barnombudsmannen i Sverige Lena Nyberg att ”barn har 

rätt till en egen identitet” (Barnombudsmannen 2008). Barnkonventionen ska också värna om 

barns rätt till tankefrihet och sociala utveckling (ibid.). Trots ovanstående förordningar ser 

flickor och pojkars förutsättningar skilda ut världen över, mellan och inom länder. Att vara 

pojke laddas många gånger med andra förväntningar än dem för flickor.  

    Diskussioner om könsroller och jämställdhet är inte någon ”ny fluga på den svenska 

tapeten”. Redan Alva Myrdal menade att: ”Alla leksaker skola erbjudas lika åt pojkar och 

flickor, och finns det någon `naturlig olikhet` så visar den sig av sig själv, men den får icke 

suggereras fram” (SOU 2006:75 s.32). Idag diskuteras färg på barnkläder, genusmedveten 

pedagogik och könskvotering för att på olika sätt främja jämställdheten i Sverige. Fortfarande 

har vi dock en bit kvar då den svenska skolan anklagas för att reproducera könsroller, trots att 

läroplanen ska motverka traditionella könsmönster och ge flickor och pojkar möjlighet att 

utvecklas utan begränsningar ifrån stereotypa könsroller (SOU 2006:75). Vidare är 

arbetsfördelningen i svenska kärnfamiljer inte helt jämlik, SCB (2006) beskriver hur pappor 

utför 26 timmar obetalt arbete i hemmet och mammor 42 timmar.  

    Jämställdheten ser dock ut på radikalt olika sätt i världens skilda delar. I Tanzania 

underordnas kvinnor både enligt traditioner och lagar (Afrol 2008). Kvinnornas situation 

beskrivs som fylld av hårt hemarbete, liten bestämmanderätt över barnafödande och bristande 

rättigheter gällande arv och ägande av egendom (Tanzanias nationella hemsida 2008). Många 
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kvinnor är underbetalda och endast 17% av universitetsstudenterna är kvinnor medan 50% av 

flickorna går i grundskolan (ibid.). Kvinnors situation i Tanzania är jämfört med Sverige 

radikalt stor då exempelvis 60% av universitetsstudenterna i Sverige är kvinnor (SCB 2008).      

    På 1970-talet kritiserades den feministiska- och genusteoretiska forskningen för att vara 

västcentrerad och stå för universella tolkningar som inte tog hänsyn till just den specifika 

kontexten (Thurén 2002). Nu däremot ses könskategorier som kvinnligt och manligt från 

många håll som skiftande och kontextberoende istället för enhetliga kategorier (Forsberg 

1998, Thurén 2002). I min studie är fokus satt på en grupp barn som deltar på ett 

frukostprogram i Bagamoyo, Tanzania och avsikten är att förhålla mig till detta sammanhang 

och inte överföra svenska genusmönster. Dock är det intressant att i efterhand se om de 

områden som eventuellt är könsneutrala i Bagamoyo överensstämmer med liknande områden 

i Sverige. 

 

Syfte & Frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att förstå hur barn på ett frukostprogram i Bagamoyo 

konstruerar genus. Detta gör jag genom att först beskriva barnens vardag och mina möten med 

barnen. Därefter är syftet att tolka och analysera just dessa barns genuskonstruerande för att 

nå ny kunskap om barns genuskonstruktioner och bidra till att det blir belyst ur ett vidare 

internationellt perspektiv. För att redogöra för Bagamoyobarnens genuskonstruktioner 

använder jag följande frågeställningar: 

 

- Vilka praktiska aktiviteter är genusifierade respektive könsneutrala i barnens vardag 

på frukostprogrammet? 

- Vilka platser är genusifierade respektive könsneutrala för barnen på 

frukostprogrammet? 

- Hur tänker barnen på frukostprogrammet om att vara flicka eller pojke? 

 

Med praktiska aktiviteter avser jag exempelvis lekar och arbetsuppgifter. Med platser avser 

jag områden som exempelvis kropp, klassrum och matplats samt hem och marknad. 

 

Disposition 

Inledningsvis har nu mitt forskningsproblem presenterats med en bakgrund för att placera 

ämnet genuskonstruktioner i ett sammanhang med relevans till det sociala arbetet. Vidare 

presenteras här teoretiska utgångspunkter för denna studie följt av tidigare forskning av genus, 

barn och socialt arbete. Därefter redovisas tillvägagångssättet för studien i metodavsnittet. 
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Därpå följer en beskrivning av den kontext där studien genomfördes, i Bagamoyo, som sedan 

följs av resultatdelen där observationer och samtal med barnen analyseras utifrån valda teorier 

och begrepp. Slutligen förs en sammanfattande analys med en kort efterföljande diskussion.  

 
Teori 

Teoretiska utgångspunkter 

”Man föds inte till kvinna, man blir det” är Simone de Beauvoirs (2002) kända ord. Men hur 

och var blir vi då kvinnor och män? När jag sökt svar på hur barnen i Bagamoyo blir flickor 

och pojkar har jag vid tolkning av materialet använt mig av genusteori och genusantropologi. 
 

Genusteori 

Genus beskriver antropologen Thurén (2003) som att människan delas upp i två kategorier, 

kvinnor och män, dessa kategorier tillskrivs egenskaper som kvinnligt och manligt. Vi 

människor skapar, konstruerar alltså genus. Genusperspektiv inom forskning handlar då om 

att problematisera det för givet tagna om kön, alla påståenden om kön måste problematiseras 

(ibid.). Isärhållandet av de biologiska könen och det socialt och kulturellt skapade genus är 

däremot kritiserat och jag ska endast kortfattat beröra området. Att se det biologiska könet 

som ”naturligt” och inte konstruerat menar vissa teoretiker (Bl.a. Butler I Rosenberg 2005, 

Davies 2003) är problematiskt. För var går gränsen mellan så kallade naturliga yttringar av 

kön och de yttringar som ses konstruerade?   

    Genusteoretisk forskning kan ses som resultat av feminismen, kvinnorörelsen och 

kvinnoforskningens processartade historia (Thurén 2002). På 70-talet uppmärksammade 

kvinnoforskningen vetenskapssamhället på att kvinnor faktiskt finns och måste bli 

representerade i kunskap om mänskligheten. Patriarkat, manlig dominans, blev ett ledande 

begrepp för att förklara kvinnors underordning (Thurén 2003). Genussystemet slog igenom 

som begrepp med hjälp av Rubin i slutet på 70-talet (Thurén 2002), i begreppet rymdes två 

dimensioner; att kvinnor underordnas män och att kvinnans ställning inte är naturgiven. 

Mycket forskning tog fokus på relationer mellan män och kvinnor. Runt 80-talet kom kritik 

från kvinnor i utvecklingsländer mot den västerländska feminismen och dess universella 

antaganden om kvinnors erfarenheter och förtryck. Reflektion blev efter denna tid mer central 

precis som mångfald. Från många håll sågs nu kvinnoförtryck inte som ett fenomen utan 

många (Thurén 2003). Genusteori är idag en bred kunskapsplattform som analyseras från 

skilda perspektiv. Butler (Rosenberg 2005) ser hur genus konstrueras genom performativitet, 

att genus inte är utan görs. I linje med socialkonstruktionismen ser Butler hur genus, som 

andra kategorier i det sociala livet konstrueras. Genom vårt språk och våra handlingar 
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iscensätter vi genus och ofta görs detta i enlighet med rådande genusnormer. Dessa upprepade 

akter, då exempelvis människor benämns efter kön och vi använder oss av olika gester, kan 

medvetet eller inte vara mer eller mindre i enlighet med de rådande genusnormerna. Här finns 

följaktligen förändringspotential om vi börjar iscensätta genus på andra sätt än de traditionella 

(ibid.) 

    Mohanty (2006) är en teoretiker som problematiserat den västerländska feminismen och 

undersökt ”koloniseringen” av genus. Författaren menar att västerländsk feminism producerar 

en enhetlig ”tredjevärldenkvinna”, en homogen kategori som exempelvis de maktlösa 

afrikanska kvinnorna. Istället är det viktigt att undersöka hur kvinnor skapas genom sociala 

relationer, som politiska- och släktstrukturer, i den specifika situationen (ibid.). Oyewumi 

(2005) riktar också kritik mot den västerländska feminismen och dess syn på kvinnan som 

enbart hustru i kärnfamiljen, att kvinnan ständigt relateras till den privata sfären och bär med 

sig sitt hus likt en snigel. Oyewumi (2005) vill att andra familjeformer än kärnfamiljen tas 

som utgångspunkt och menar att kategorier som etnicitet och klass ofta förloras. Ålder och 

position lyfter författaren som viktiga markörer i maktförhållanden i flera afrikanska 

samhällen. Kön är inte alltid den avgörande faktorn när det kommer till förtryck (ibid.) 
 

Genusantropologi 

Inom genusantropologin, som är mitt huvudsakliga teoretiska perspektiv, har sedan länge den 

centrala tesen varit att det inte finns några universellt giltiga tankesystem (Thurén 2002). 

Relativismen inom genusantropologin uppmärksammades i och med postmodernismens 

influenser i slutet på 80-talet. Forskningen fokuserade bland annat på skillnader i kvinnors liv, 

just därför att det ansågs omöjligt att generalisera om exempelvis makt och släktskap (Thurén 

2002b). Thurén (2002) beskriver sitt förhållningssätt till relativism som att det är en viktig 

startpunkt men inte ett tillfredsställande mål. I motsats till etnocentrism, som att svensk kultur 

skulle vara mer jämlik än tanzaniansk kultur (min jämförelse), strävar genusantropologin mot 

ett kritiskt perspektiv som distanserar sig från antaganden som tar företeelser för givet 

(Thurén 2002). Genusantropologi utforskar mänskliga villkor och vad människor gör när de 

lever tillsammans i hela världen och alla länder. Vidare hur relationer mellan män och kvinnor 

ter sig och framför allt variationerna i dessa relationer (ibid.). Genom att beskriva 

variationerna i det sociala livet försöker genusantropologin visa på vad olika faktorer kan 

betyda för genuskonstruktioner (Thurén 2002b). Kontext har en bärande funktion inom 

genusantropologin, den lokala berättelsen utspelar sig i ett sammanhang av historia, tradition 

och släktskap tillsammans med religion, kultur och ekonomi. Hur olika faktorer påverkar 

genuskonstruktioner tillsammans med andra kategorier som klass, ålder och etnicitet är 
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centrala frågor. Därför måste varje utsaga och händelse förstås i lokala termer (Thurén 2002, 

Thurén 1996). Kollektiva och individuella identiteter beskrivs dels utifrån och även inifrån 

genom människornas egna upplevelser för att förstå hela sammanhanget (Thurén 2002,Thurén 

2002b). Alla värderingar är kontextuella därför är det sällan fruktbart att överföra värderingar 

från ett samhälle till ett annat menar Thurén (2002b). Samtidigt undersöker genusantropologin 

om det finns universella drag och att vi människor konstruerar vår verklighet med hjälp av 

idéer verkar vara ett sådant (ibid.). I linje med kritiken av universella generaliseringar ser 

Thurén (m.fl. Gemzöe, Holmqvist, Kulick & Woodford-Berger 1989) behov av ett neutralt 

genusbegrepp som inte på förhand förutsätter maktrelationer på olika nivåer. Vidare ser 

Thurén (1996) vikten av att utforska olika strukturer för att få en bred bild av ett visst 

samhälles genuskonstruktioner och ger exemplet Connell (ibid.). Connell (2003) använder 

arbete, makt, känslomässiga relationer samt symboliska relationer för att utforska genus, på 

bland annat samhällsnivå som familjenivå.  

    Genusantropologi undersöker hur genus konstrueras och verkar i olika samhällen, vilka 

aspekter av livet organiseras med hjälp av genus och vad genus betyder för individen (Thurén 

2002). Inom genusantropologi idag analyseras ofta en viss aspekt av genus i ett visst 

sammanhang som rum, släktskap och ägande samtidigt som maktdimensionen ofta finns med 

på olika sätt. Motstånd är ett intressant tema som kan visa på att dominerande tankemönster 

existerar och inte accepteras av alla i ett samhälle. Motstånd kan ta olika former och blir 

synligt på såväl medvetna som omedvetna nivåer (ibid.) 

 

Centrala begrepp 
Genusifiering 

Genusifiering är det begrepp som Thurén (1996) använder för relationer eller situationer som 

är präglade av genus, från Connells (2003) ”gendered”. Att förhållanden är mer eller mindre 

genusbestämda eller genusneutrala blir till verktyg för att analysera ett större område 

övergripande som genusordning eller en mindre del som genusregim. För att närma sig 

betydelsen av att ett område är genusifierat använder Thurén styrka, hur viktigt genus är och 

hur sanktioner mot överträdelse av genusdefinitioner behandlas. Räckvidd beskriver hur 

många ting som är genusbestämda, exempelvis arbete, platser och intressen. Slutligen 

beskriver hierarki om någon genuskategori har mer makt/värde än den andra. 
 

Socialisation 
Socialisation är ett förklarande begrepp för hur samhällets normer och värderingar överförs 

och övertas av människan (Berger& Luckmann 1998). Författarna ser att verkligheten 
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konstrueras i samspel mellan den omgivande kulturen och aktören. Barn socialiseras genom 

typifieringar och generaliseringar. Föreställningar om hur man förväntas agera är delar av de 

gemensamma kunskaper som utgör kultur (ibid.). Davies (2003) kritiserar 

socialisationsbegreppet då hon menar att barnet ses som passiv istället för aktivt handlande 

och deltagande i konstruerandet av genus och den sociala världen.  Nielsen (1998) däremot 

för enligt min tolkning socialisationsbegreppet framåt med fler dimensioner och ser barnet 

som aktör. Socialisation ses av Nielsen (1998) innefatta tre delar; en vägledande del då vuxna 

leder barnet. Andra delen är deltagande/observerande från barnets sida då barnet inspireras av 

vuxna. Slutligen ses barnet som aktör och skapare av sociala fält i förhållande till kulturella 

konstruktioner av barn. Barnet förstår sig själv i förhållande till den kulturella synen på barn.  

 
Plats 

Plats är ett begrepp för den rumsliga kontexten som kan användas på flera nivåer relaterat till 

genus. Genusperspektiv i geografi analyserar hur könsbaserade organisationsprinciper är 

rumsligt utformade (Forsberg 2003). Människor med olika positioner i ett socialt 

sammanhang har olika platser i rummet som ger skilda förutsättningar och traditionellt har 

kvinnor oavsett världsdel och historisk tid varit mer bundna till hemmets rum. Kroppen, 

hemmet och större ekonomiska strukturer är platser som ger oss en platsidentitet (ibid.). Spain 

(2005) använder just rummet som utgångspunkt när hon utforskar manliga och kvinnliga rum, 

genusifierade sfärer. Rumslig segregation menar Spain (2005) ofta reproducerar 

genusskillnader då de många gånger exkluderar kvinnor från kunskap och erfarenheter som 

ger män makt. Hemmet, offentliga platser, skolor och religiösa platser är platser som Spain 

(2005) ser som ofta genusifierade. 

 

Tidigare forskning 
Genus och barn  
Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) beskriver barns könssocialisation i ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. Könssocialisation ses som dels anpassning till samhällets 

förväntningar och även identitetsbildning för individen. Författarna använder sig av tre 

teorier; rollteori berör den sociala dimensionen då normer och roller lärs in av barnet från 

omgivningen. Kognitiv teori fokuserar på hur barnet skapar mening och formar sin identitet 

mot betydelser av att tillhöra ett kön. Psykoanalytisk teori rör den emotionella dimensionen 

och hur barnets tidiga erfarenheter skapar grundstrukturer i personligheten. 
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Forsberg (2002) beskriver skolan i årskurs 0-6 som en struktur präglad av hierarki, 

särskiljande av könen och manlig överordning. Detta blir synligt på lektioner och raster 

genom att pojkar och flickor skiljer på sig rumsligt och har olika aktiviteter. Forsberg menar 

att pojkarnas makt blir synlig i att de tar för sig, kräver uppmärksamhet och trakasserar. 

Flickorna gör motstånd, antingen med samma beteende som pojkarna eller att nonchalera 

pojkarna. Forsberg ser skolan och lärarna många gånger som reproducent av de traditionella 

könsrollerna såväl som strukturerna. När det kommer till barn med utländsk bakgrund styrs 

ofta deras genuskonstruktioner av en strävan mot normalisering till den svenska kulturen. I 

Forsbergs (2002) studie var flickorna mest benägna att träda in i de vanligaste rollerna.   

    Öhrn (2002) ger i sin granskning av nordisk och internationell klassrumsforskning en bild 

av förskjutningar i skolans könsmönster där nya genuskonstruktioner ersätter de gamla. Öhrn 

menar att förändringarna inte enbart kan ses som förbättringar då även nya kompetenser krävs 

av barnen. Pojkar dominerar fortfarande talarutrymmet och är de som mest försöker 

kontrollera andras agerande som genom högröstade kommentarer. Författaren ser dock tydliga 

förändringsförsök från flickors sida i form av motstånd mot underordningen. Vidare blir 

flickors roll som ansvarstagande och lugnande inslag även en väg till inflytande. Öhrn ser att 

ungas förståelse av kön är sammankopplat med kontext (ibid.). Ambjörnsson (2004) har just 

analyserat gymnasietjejers (med skilda klasstillhörigheter) förhållande till normativ 

femininitet som beskrivs bottna i medelklass, måttfullhet och heteronormativitet.  

    I likhet med andra forskare (Öhrn 2002, Forsberg 2002) ser Fagrell (2000) att flickor är mer 

benägna att överskrida könsgränser. Fagrell (2000) beskriver hur flickor lättare träder in i den 

manligt genusifierade världen till skillnad från pojkar. Vidare beskriver författaren hur barn 

söker genus som grupptillhörighet för att inte hamna i ingenmansland. Fokus är på 

förkroppsligandet av genus och visas genom barns associationer till fysiska kroppar, arbete 

och idrott. Kraftfullhet kopplas till manlighet och snällhet till kvinnlighet. Områden som inte 

är genusifierade innebär förändringspotential enligt Fagrell (2000) och enligt barnen i Fagrells 

studie är lärare och läkare ett yrke alla kan ha. Vidare sågs varken arbete eller ekonomiskt 

ansvar, tröst eller tillrättavisanden som könade aktiviteter. Fagrell (2000) lyfter även barns 

tankar som genusifierar Andra mer än barnet själv, som att andra flickor säkert vill dansa 

balett fast jag själv inte vill.  

    Olofsson (2007) beskriver precis som Månsson (2000) hur pojkar i förskolan dominerar 

många situationer och får mer positiv som negativ uppmärksamhet. Att tilltalas som individ, 

till skillnad från flickorna som ofta tilltalas som grupp samt att få mer hjälp. Månsson (2000) 

visar på att pojkar och flickors liknande beteende bedöms olika, medan en aktiv flicka 

beskrivs som dominerande beskrivs en pojke med liknande beteende som just aktiv. Båda 
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författarna (Olofsson 2007, Månsson 2000) ser pedagogernas av samhället färgade 

könsföreställningar som en reproducerande kraft många gånger.   

    För Davies (2003) har språket en betydelse i barns genuskonstruktioner när hon beskriver 

forskning om australienska barn. Kön (Davies särskiljer inte biologiskt och socialt kön) är en 

del av den sociala strukturen samtidigt som det skapas av och inom individer. Kön skapas 

genom språket som även den sociala strukturen och dess upprätthållelse. Davies (2003) menar 

att maskulinitet och femininitet är inbyggt i samhällsstrukturen, det är både förutsättningar för 

och resultat av våra liv. När barn lär sig samhällets diskursiva praktiker lär de sig också att 

positionera sig som antingen flickor eller pojkar och med det följer föreställningar om hur 

könen på skilda sätt beter sig. Enligt den sociala ordningen krävs det för att barnet ska få en 

urskiljbar identitet (ibid.).  

    Minks (2008) har undersökt hur Miskitubarn i Nicaragua gestaltar genus genom sånger. På 

flera sätt symboliserar sångernas innehåll den verklighet barnen socialiseras in i och 

förbereder dem. Minks beskriver hur identiteter präglade av genus och sexualitet både ärvs, 

samkonstrueras och förkroppsligas i den sociala interaktionen genom sångerna. Sångerna blir 

ett sätt att experimentera med de rådande könsnormerna (ibid.). 

    Norman (1996) är socialantropolog undersöker barn och genus i ett internationellt 

perspektiv. Antropologer menar författaren vill undersöka hur definitioner av kategorier som 

kön skapas, iscensätts och vidare dess konsekvenser i olika sociala sammanhang. Med 

exempel från tidigare forskning om barns genuskonstruktioner i Oman visas hur barn 

socialiseras in i den sociala segregationen mellan män och kvinnor, men först i 7-årsåldern, 

före det behandlas barnen lika. Kvinnors sfär är närapå uteslutande i hemmet och vardagens 

som festens sociala praktik skedde uteslutande i enkönade grupper. Norman (1996) menar att 

gränsen när ett barn ses som vuxen man eller kvinna varierar med den övergripande sociala 

strukturen och vardagens praktik. 

 

Genus, barn och socialt Arbete 

Lundström och Sallnäs (2003) och Hamreby (2004) beskriver den svenska barnavården i 

början på 1900-talet som starkt präglad av moraliska och normativa tankegångar som 

kopplades till kön och klass och formade synen av sociala problem. Samhället och 

myndigheter menar författarna har bedömt ungas beteende utifrån kön. Vidare menar 

Hamreby (2004) att både definitionen av sociala problem och åtgärder hade starka kopplingar 

till manlighet och kvinnlighet och hur dessa föreställningar gestaltade sig i synen på en 

”riktig” flicka respektive ”dålig” flicka. Lundström och Sallnäs (2003) citerar Gustav Jonsson 

(1979, s. 39) ”Uttryckt på ren och oförfalskad svenska: Ska vi klämma åt pojkarna, då tar vi 



 

 14

dom som tjuvar, men ska vi ta i ordentligt mot flickorna, då tar vi dom som småfnask!” Citatet 

säger mycket om barnavården i ett historiskt perspektiv, hur de rådande normerna för flickor 

och pojkar var skilda. Medan flickors sexualitet var i fokus för ingripanden var stölder 

överrepresenterade hos pojkarna (Lundström & Sallnäs 2003). Författarna poängterar att det 

än i dag existerar olika normer i synen på flickor och pojkar i barnavården samt att pojkars 

asociala beteenden kan sträcka sig längre än flickors innan ingripanden görs (ibid.). 

    Eriksson (2003) forskar bland annat kring könsmedvetna barnperspektiv i det sociala 

arbetet. Hennes fokus är främst hur genuskonstruktioner verkar i familjer där det finns våld 

och vidare hur genus påverkar bemötandet och bedömningar av dessa barn och föräldrar från 

socialarbetare. Eriksson (2003) visar på föreställningar om ett könat föräldraskap, då 

moderskapet och faderskapet är skilt och förväntas uppfylla olika behov hos barnet. Eriksson 

(2003) menar att även synen på flickor och pojkar, som våldsutsatta och deras behov skiljer 

sig åt. Även Pettersson (2006) har analyserat socialtjänstens skilda bedömningar av mammor 

och pappors omsorgsförmåga. Pettersson ger en bild av nationell som internationell forskning 

där mammors föräldraskap granskas mer och ställs högre krav på än pappors föräldraskap.   

Kolfjord (1997) och Dominelli (2002) ser att relationer präglade av genus finns på olika 

nivåer i det sociala arbetet; mellan chef och socialarbetare, socialarbetare emellan och mellan 

socialarbetare och klienter. Kolfjord (1997) menar att en traditionell kvinnoroll ofta 

reproduceras i dessa relationer. Mattson (2005) har även liksom Kolfjord (1997) undersökt 

missbrukarvården och genusperspektiv inom området. I behandling framställs kvinnor och 

män som komplementära och behandlingsmetoderna skiljer sig för kvinnorna och männen. 

Även personalens arbetsfördelning ser Mattson (2005) på flera sätt präglad av denna 

könsskilda syn på kvinnor och män. 

    Claezon (2004) har bland annat undersökt arbetet med ungdomar av utländsk härkomst som 

omhändertagits. Författaren beskriver hur en ung kille hade svårt att föra ett förtroligt samtal 

med en kvinnlig behandlare, som sedan blev utbytt. Hur kan vi undvika att reproducera 

stereotypa könsroller i samspelet mellan behandlare och ungdomarna är en fråga hon lyfter. 

Hilte och Claezon (2005) söker i en senare undersökning om unga på institution svar på 

frågan och kommer fram till att ett genomtänkt genusperspektiv i behandlingsarbete är oerhört 

viktigt. Undersökningen visar hur synen på de ungas problem, behandlarnas roller och 

föräldrakontakten är strakt präglad av stereotypa könsroller. Även behandlingen, en process 

då klienten ska etablera en accepterad livsstil präglas av en normativitet som bygger på könen 

som särskilda. Resultatet blir att vården för flickor och pojkar ser olika ut (ibid.).   
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Cederberg (2004) undersöker flickor och pojkars skilda skolprestationer och visar på 

forskning där flickor har högre betyg medan pojkarna dominerar klassrumssituationen. 

Cederberg menar att eleverna konstruerar genus genom sina beteenden som att pojkarna talar 

mer och tilltalas som individer. Flickorna däremot benämns som grupp och används ofta av 

lärare som lugnande och hjälpande inslag i undervisningen. Vidare pekar författaren på 

Skolverkets årliga nationella kvantitativa utvärderingsstudier som lyfter tre faktorer som 

påverkar ungas studieresultat; klasstillhörighet, kön och vistelsetid i Sverige. Förlorarna i 

skolan menar Cederberg är pojkarna med utländsk bakgrund (ibid.). 

    Högdin (2007) ger genom enkätundersökningar av svenska högstadieungdomar en bild av 

att könsskillnaderna är störst mellan flickor och pojkar med utländsk bakgrund än för de med 

svensk bakgrund. Många flickor och pojkar med utländsk bakgrund uppger att normer i 

hemmet och i skolan skiljer sig åt. Flickor med utländsk bakgrund uppger fler restriktioner 

hemifrån än pojkarna och att de inte får delta i aktiviteter. Flickorna upplever mindre 

föräldrastöd än pojkarna samtidigt som de uttalar det största egna intresset för skolan. Till 

skillnad från flickorna där inget samband mellan föräldrastöd och eget skolintresse fanns, var 

detta samband för pojkarna markant (ibid.). 

 

Metod 
Att redogöra, beskriva, tolka och förstå är gemensamma begrepp för flera metoder som 

deltagande observation och även fenomenologiska och hermeneutiska studier (Månsson 

2000). Hermeneutiska tolkande studier utgår från aktörens förståelse av sina handlingar i 

ljuset av ett större sammanhang (Grönmo 2006) och sammanfaller med syftet för min uppsats. 

Helhetsförståelse är centralt i hermeneutiken som skiljer sig från fenomenologin, då aktörens 

handlingar tolkas i relation till den kontext aktören ingår i, så kallad kontextuell tolkning 

(Grönmo 2006). Grönmo poängterar även att forskarens förförståelse, i mitt fall egna 

livserfarenheter relaterat till genus, den genusforskning jag tagit del av samt mina valda 

teoretiska ansatser, är av större vikt inom hermeneutiken än inom fenomenologin. 

 

Observationer 

Mulinari (1999) anser att det inte finns en specifik feministisk metodologi, utan ser det som 

ett intellektuellt projekt som granskat traditionella metoder. I mina metodval har jag tagit 

intryck av Thuréns (2002) genusantropologiska forskningsmetoder där hon betonar närheten i 

kvalitativ metod och deltagande observation som central för genusantropologi och 

feministiskt forskning för att ge fördjupad kunskap. Målet med mitt examensarbete är att på 

kvalitativ väg redogöra för hur barnen på frukostprogrammet konstruerar genus. Persson 
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(1999) beskriver kvalitativa metoder som sökande av meningen aktören tillskriver sitt 

handlande och att närheten till den studerade aktören är central. Davies (1999) lovordar 

deltagande observation men problematiserar samtidigt närheten som blir aktuellt för mitt 

examensarbete då jag i mitt praktikarbete varit en aktiv vuxen i barnens vardag istället för en 

passiv observatör. Jag har trätt in i barnens vardag med de på frukostprogrammet rådande 

genuskonstruktioner och till viss del möjligen förändrat situationen genom exempelvis 

tillrättavisanden. Det är även möjligt att jag omedvetet bidragit till att befästa de redan 

rådande genuskonstruktionerna genom att jag som kvinna utfört vissa uppgifter, trots att jag 

innan försökt positionera mig. Mulinari (1999) beskriver positionering som att reflektera över 

den egna närvarande rollen i forskningsprocessen. Närheten i deltagande observation (Davies 

1999) måste samverka med distans för att reflexion och en lyckad analys ska kunna ske. 

Davies (ibid.) menar att materialet med fördel kan få ligga en tid för att senare analyseras, just 

för att skapa distans till de människor man arbetat nära. Samtidigt har deltagandet gett mig 

närhet och kunskap som jag annars tvivlar på att jag fått. Jag har ändå haft möjligheten att se 

barnen samspela med en vuxen (den manlige tanzanianske läraren) i en mer traditionell anda. 

Närheten till människor och omständigheterna som präglar dem i deltagande observation ger 

ofta forskaren starka känslomässiga upplevelser. Thurèn (2002) ser dessa känslor som en 

motor för att söka relevant kunskap, exempelvis omständigheter som skulle kunna vara 

annorlunda. 

 

Intervjuer 

Grönmo (2006) beskriver deltagande observation som när forskarens deltagande kombineras 

med både observation och informella intervjuer, vilket beskriver metoden för min studie. 

Även Thurén (2002) beskriver intervjuer som centralt för kvalitativ metod inom 

genusantropologi. Däremot är sällan frågorna förbestämda utan formas i samtalet efter vad 

man tror sig behöva veta. Thurén (ibid.) beskriver hur frågor sällan är neutrala utan istället 

innehåller gränser för vilken fakta som framkommer. Jag har använt mig av informella 

intervjuer med förbestämda teman (Grönmo 2006) som hur barnen ser på flickor och pojkars 

liv, arbete och lek i samtalen med barnen. Samtalen och frågorna har utformats efter barnens 

vilja, intresse och uttrycksförmåga och belyses mer ingående i avsnittet genomförande och 

urval. 

    Då mitt material är litet kan inga generaliseringar göras, som att alla barn i Tanzania eller 

Afrika konstruerar genus på det sätt mitt material visar. Istället ska mitt unika material tolkas 

och diskuteras för att ge ytterligare en bild av hur genus kan konstrueras.  
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Förförståelse 

Thurén (2003) beskriver att genusforskning inte måste vara feministisk, det är skillnad på vad 

det forskas om till skillnad från varför det forskas. Förutom genusintresserad ser jag mig som 

feminist och både genus och feminism problematiseras i teorigenomgången. Empirin i min 

uppsats bygger på delar av alla observationer och samtal med barnen på frukostprogrammet i 

Bagamoyo, Tanzania då jag gjorde praktik mellan 2007-11-09 och 2007-12-13 inom kursen 

Optional Choice of Science Context (Växjö universitet). Jag har tidigare studerat och bott i 

Bagamoyo och tillsammans med vissa kunskaper i swahili kändes det som en bekant men 

ändå intressant plats för att praktisera socialt arbete med barn. Som genusintresserad svensk 

mamma men samtidigt med erfarenheter av till många delar traditionellt vardagligt liv i 

Bagamoyo och även arbete med barn i Ghana kan sägas att mitt utgångsläge inte var helt 

blankt. Utan istället gick jag in i studien med en viss vana och acceptans för kvinnor och mäns 

skilda situation och livsstil i afrikanska kulturer tillsammans med barns situation med 

exempelvis arbetsbörda, något som kan ha påverkat mina intryck och analys. Mina 

språkkunskaper och vana i det tanzanianska samhället har på flera sätt underlättat mina studier 

när det gäller kontakt med barn och vuxna och att bli accepterad. Samtidigt har det faktum att 

jag är vit och västerländsk säkerligen gett mig fördelar i form av acceptans för mina idéer och 

handlingar. Ett exempel på detta, som jag även senare i examensarbetet kommer att beröra är, 

är när diskrutinerna på skolan ändrades (på inrådan av mig) till att göras individuellt av både 

pojkar och flickor istället för att alltid göras av någon flicka.  

 

Genomförande & urval 

Jag hade redan innan praktiken en vilja att se hur genus gestaltar sig i barnens liv i Bagamoyo. 

Jag har sedan valt ut de observationer med relevans till ämnet samt de flesta samtal som sedan 

legat till grund för den empiri jag först nu i detta examensarbete ska tolka och analysera 

utifrån valda teorier. Genom Internet fick jag kontakt med NGO-organisationen The Baobab 

Home som arbetar med olika psykosociala projekt i Bagamoyo. Gemensamt kom jag och 

föreståndaren fram till att frukostprogrammet på SOCAC (en organisation i Bagamoyo) kunde 

bli en givande plats för min praktik. Just för att jag ville få chansen att under en längre tid 

följa och arbeta med en barngrupp och komma nära barnen och dess vardag.  Förutom de 

observationer jag gjort under lektioner, raster och måltider har jag haft korta samtal med 

tretton stycken av flickorna och pojkarna i åldrarna sex till fjorton år. När tillfälle fanns 

samtalade jag med de barn som på olika sätt visade intresse på att vilja prata, jag försökte 

även täcka in många olika åldrar. Metoden för urvalet av barn jag samtalade med kan då ses 

som självselekterande urval (Grönmo 2006) då aktörerna själva visar villighet till delaktighet. 
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Trots att samtalen först tog sin början efter att jag bekantat mig med barnen, många av dem 

nyfikna och framåt men några mer tillbakadragna, finns det en risk med självselektion. 

Grönmo (2006) menar att det kan vara de mest utåtriktade och kontaktsökande personerna 

som det då samtalas med. En anledning till urvalsmetoden var att jag ville göra 

samtalsstunden så naturlig, frivillig och spontan som möjligt. Samtalen ägde alla rum i 

anslutning till skolan. I form av informella intervjuer har samtalen kretsat kring förbestämda 

teman som hur barnen ser på flickor och pojkars liv, arbete och lek. Till skillnad från 

strukturerade intervjuer med färdigformulerade frågor använde jag informella intervjuer för 

att försöka nå en alldaglig ton. En annan anledning var att nå bortom det utpräglade vuxen – 

barn förhållande som jag upplevt i Bagamoyo och där barns åsikter inte alltid har stor plats. 

Jag har ändå självklart varit och förhållit mig som vuxen gentemot barnen, men försökt 

undvika en auktoritär utfrågning. Samtalen har kretsat kring samma ämnen, men samtalens 

längd och djup har avgjorts av barnens vilja att prata och koncentration. Samtalen har skett på 

kiswahili och på grund av min ibland bristande språkkunskap och ibland barnens oförmåga att 

uttrycka sig har både frågor och svar ibland varit på en enkel och konkret nivå. Jag har vid 

många tillfällen upprepat barnens ord för att garantera att jag förstått dem rätt. Frågor som 

”om/hur det är skillnad mellan flickor och pojkars liv” kan ses som ledande, men har ibland 

varit nödvändiga för att uppfattas tydligt. Jag har heller inte valt att samtala med barnen 

tillsammans med ytterligare en kiswahilitalande vuxen, just för att undvika svar som barnet 

kunde tänkas tro skulle tillfredställa vuxenvärlden. Jag har däremot kontinuerligt träffat 

föreståndaren (kiswahili och engelsktalande) för The Baobab Home och tillsammans har vi 

reflekterat över mina iakttagelser, samtal och möten med barnen. Till exempel har flera 

flickor och pojkar i samtalen konstaterat att det är skillnad på att vara flicka eller pojke och att 

det inte heller är märkligt att arbetet för dem är annorlunda. Att dessa samtal överensstämmer 

med det resterande sociala livet i Bagamoyo bekräftade föreståndaren. Dessa diskussioner har 

stärkt min övertygelse att jag har uppfattat barnens samtal och situation på ett trovärdigt sätt. 

Jag har efter det bedömt samtalen vara pålitliga och tillräckliga. Samtalen har nedtecknats för 

hand under samtalets gång. De dagliga observationerna har nedtecknats för hand dels under 

dagen och även efter skoldagen.   

 

Etiska överväganden 

I min studie har jag tagit intryck av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer från 2002 

(Grönmo 2006) för att skydda de berörda personerna i min uppsats. En del av detta är 

informationskravet då jag först informerat föreståndaren för The Baobab Home om mitt syfte 

att observera och samtala med barnen angående genus och så även läraren på 
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frukostprogrammet. Vidare informerade jag båda parter om att min studie skulle resultera i 

först en praktikbeskrivning och senare förhoppningsvis i en uppsats. Barnen har informerats 

om vem jag är och att jag kommer från en skola i Sverige för att arbeta med dem och se deras 

vardag för att sedan skriva om det. Vid samtalen har jag berättat att jag vill prata om hur det 

är att vara flicka och pojke, vilka arbetsuppgifter de har och vad de gillar att leka, för att jag 

sedan ska skriva om hur de har det på frukostprogrammet. I enlighet med samtyckeskravet har 

jag först fått samtycke från föreståndaren och lärarens sida för att senare samtalat med de barn 

som själva varit nyfikna och visat att de velat samtala med mig. Jag har inte tillfrågat de 

berörda barnens föräldrar/anhöriga om samtycke. Dels för att mina publicerade observationer 

och samtal inte inskränker på alltför privata eller etiskt känsliga områden. Att genomföra ett 

samtycke från samtliga föräldrar till den skiftande barngruppen på frukostprogrammet skulle 

varken ha varit praktiskt möjligt eller socialt godtagbart med tanke på de berörda barnen och 

dess familjers utsatta situation. Vidare ser jag samtycket från föreståndaren och läraren som 

tillräckligt när det gäller studiens sort och ämnesområde. Information som jag fick del av som 

jag upplevt integritetskränkande eller på annat sätt utblottande för vissa barn har jag därför 

uteslutit. Med hänsyn till konfidentialitetskravet benämns alla berörda barn och personer med 

fingerade namn med hänsyn till deras integritet och situation. Slutligen kommer materialet i 

min studie enbart att användas i denna uppsats i enlighet med nyttjandekravet. 

 

Bagamoyo i Tanzania 
För att ge en bakgrund av det sammanhang barnen på frukostprogrammet lever i och som jag 

tagit del av ska jag nu kort redogöra för livet i Bagamoyo och avslutningsvis skolan där 

frukostprogrammet var beläget. Bagamoyo är en kuststad i östafrikanska Tanzania med 

omkring 30.000 invånare. Bagamoyos historia är präglad av arabiska och indiska handelsmän, 

den tyska kolonialmakten samt de kristna missionärerna. Staden var en av de viktigaste 

handelsstäderna i Östafrika när det gällde slavhandel och Bagamoyo som ungefär betyder 

”lägg ned ditt hjärta” var den sista anhalten innan slavarna skeppades utomlands (Tanserve 

2008). Tanzania blev självständigt 1961 och idag är kiswahili det officiella språket (Svetan 

2008). Den kristna befolkningen uppskattas till 45-50 % och muslimer till 35-45 %, 

tillsammans med asiatiska och traditionella afrikanska religioner 1(UI 2008).  

 
1.Tanzania har drygt 39 miljoner invånare som utgörs av 120 folkgrupper (UI 2008).Tanzania är ett av världens fattigaste länder och det 

sammanlagda biståndet 2005 var 1050,10 US dollar. Samtidigt som Tanzania är ett av de länder i världen som tar emot flest flyktingar. 

Medellivslängden var 2005 beräknad till 51 år och barnadödligheten var samma år beräknad till 218 av 1000 barn. Vidare är sjukvården långt 

från tillräcklig med endast 2 läkare per 100.000 invånare. Av invånarna mellan 15-49 år beräknas 6,5 % ha HIV/Aids (Sida 2008). Tanzania 

exporterar kaffe, bomull samt kryddor och det är jordbruket som står för den största sysselsättningen (Svetan 2008). 
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Bagamoyo är idag en stad som lever av fiske och dhow-bygge (segelbåt) tillsammans med 

jordbruk. Standarden i många människors vardag är låg, beräknat med svenska mått. 

Historiska byggnader samsas med enkla bostäder och vatten och el-tillgång är ingen 

självklarhet. Mycket hemarbete som tvätt och matlagning blir därför tungt och till största 

delen ligger ansvaret på kvinnorna (Tanzanias nationella hemsida 2008). 

    Trots att kvinnor beskrivs stå för en stor del av arbete och produktion av mattillgångar 

förvägras kvinnor ofta av omgivningen rättigheter att äga sina tillgångar2 (ibid.). Vidare 

beskrivs könspräglade och för givet tagna uppfattningar om arbetsfördelning mellan män och 

kvinnor i Tanzania. Kvinnan ses fortfarande som ansvarstagare för hem och barn medan 

mannen anses vara den kvinnan förlitar sig på när det kommer till kontant ekonomi (ibid.). 

Dock beskrivs förändringar för kvinnors position i Tanzania då fler kvinnor utvecklar 

affärsverksamhet som på de lokala marknaderna och små butiker (Tanzanias nationella 

hemsida 2008). Afrol (2008) beskriver hur den tanzanianska kvinnans liv präglas av nationella 

lagar som ska skydda kvinnors rättigheter men som ofta får ge vika för olika traditionella 

värderingar. Exempelvis är hustrumisshandel utbrett trots lagar som förbjuder det. Kvinnor 

kan inte styra över barnafödande trots att barnuppfostran till största delen vilar på kvinnorna. 

Trots att 1996 års lag (ibid.) tillåter gravida flickor att fullfölja skolan, slutar många unga 

flickor skolan då de tidigt blir gravida eller gifta. 

    Skolan i Tanzania är nu avgiftsfri men är det långt ifrån alla barn som går i skolan. 

Kostnader för skoluniform och böcker kan många gånger vara för mycket för en fattig familj. 

Finns det flera barn i familjen prioriteras oftare pojkars skolgång framför flickor. 

Anledningarna förutom fattigdom kan vara traditionella värderingar som att flickor inte 

förväntas bidra till familjens ekonomi eftersom de ofta gifts in i en annan släkt och att 

föräldrar då inte investerar i sina döttrar. Under perioder kan barn också behövas i hemmet 

som arbetskraft, då skolan får åsidosättas (Unicef 2008). 

Frukostprogrammet vars mål var att ge behövande och utsatta barn ett näringsriktigt mål mat 

om dagen samt förkunskaper i form av undervisning bekostades av The Baobab Home som 

även genomförda andra psykosociala projekt 3. Barnens livssituation präglades främst av 

ekonomisk utsatthet och i många fall även av psykosocial problematik i hemmiljön. 

 
2 Kvinnor står för 80% av arbetskraften och producerar 60% av mattillgången, främst i områden utanför de stora städerna (Tanzanias 

nationella hemsida 2008). 

 
3 The Baobab Home är en NGO-organisation som arbetar med psykosocialt stöd i flera olika former genom att förse föräldralösa och andra 

utsatta barn med utbildning, mat och husrum. Det nystartade barnhemmet, stödet till gatubarn, husbygge till familjer samt outreach-program 

riktat till familjer i behov av materiellt och medicinskt stöd är några exempel (The Baobab Home 2008). 
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Barngruppen bestod av flickor och pojkar mellan tre och fjorton år och deras förkunskaper 

och närvaro varierade. Det kom mellan femton till trettio barn per dag, faktorer som 

påverkade kunde vara kraftiga regn, arbete att utföra i hemmet eller sjukdom. De barnen som 

var i behov av frukostprogrammet var sedan tidigare kartlagda och registrerade av The 

Baobab Home men det existerade ingen daglig närvarokontroll. Frukostprogrammets 

byggnader kan beskrivas som en mycket enkel skola, två små byggnader med klassrum och 

kontor samt ett regnskydd av palmbast där den dagliga gröten kokades över brinnande kol. 

Vatten hämtades från en närliggande offentlig brunn och skolans lokaler städades dagligen 

med enkla redskap oftast av barnen själva. Det dagliga arbetet bestod för mig, den 

tanzanianske läraren Ram och ytterligare en kvinnlig volontärarbetare i att efter det varma 

morgonmottagandet från barnen laga gröt och undervisa i matematik, engelska, swahili och 

bild från tidig morgon till tidig eftermiddag. Varje fredag var det strand-dag och som regel 

kom många badsugna barn för att promenera till den närliggande stranden.  

 
Bagamoyobarnen 

I följande avsnitt ska resultatet av min studie redovisas. Jag ska först redogöra för 

observationerna av barnens vardagliga aktiviteter med en integrerad analys. Observationerna 

redovisas i grupper av platser istället för kronologiskt för att ge en bättre överblick. För att 

tydliggöra och exemplifiera ett visst beteende eller fenomen använder jag mig ibland av 

beskrivningar av enstaka barn och händelser. Därefter redogör jag för samtalen med barnen 

som avslutas i en sammanfattande analys. Slutligen utvecklas analysen av observationer och 

samtal för att på så sett ge en bild av hela sammanhanget där barnen i Bagamoyo konstruerar 

genus.  

    När jag i resultatet benämner flickor och pojkar som äldre respektive yngre avser jag med 

”yngre” barn som är cirka fem till åtta år och med ”äldre” barn som är cirka nio till fjorton år.        

 

Observationer 
Klassrummet 

Mötet 

Tiden är flytande i Tanzania, men trots frånvaron av ringande skolklockor dök barnen oftast 

upp runt 8-8.30 på morgonen. Med stora leenden hälsade flickor som pojkar oss vuxna god 

morgon och redan första morgonen var välkomnandet från pojkar och flickor varmt och 

nyfiket. Pojkar som flickor var lika utåtriktade och kontaktsökande. De ville visa skolan, 

berätta historier eller leka. Att vara nära och ha kroppskontakt var viktigt för både flickor och 

pojkar, vilka gärna ville hålla handen, sitta i knäet, samt undersöka och smeka mitt hår. 
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Många klappade, kramade och klängde på ett spontant vis. I mötet med andra använde barn 

sin kropp på ett hängivet och känslomässigt sätt som var liknande för pojkar och flickor. 

Tillsammans med att de även sökte kontakt på likartat vis, tolkar jag detta användande av 

kroppen och beteende som könsneutralt (jfr Thurén 1996). Jag uppfattade det som att fler barn 

mer aktivt sökte kroppskontakt och ville sitta i knäet hos mig och den kvinnliga volontären än 

hos Ram. Barnen var även nära Ram på så sätt att de satt i hans knä men kontakten med mig 

upplevde jag som mer distanslös. Detta kan tänkas bero på att jag som kvinna sågs som mer 

fysiskt tillgänglig för barnen på grund av att mammors roll i Tanzania är mer närvarande och 

nära fysiskt än pappornas (Tanzanias nationella hemsida 2008). Detta kan ses som en typ av 

genusifiering (jfr Thurén 1996) eftersom barnen förhöll sig på olika sätt mot män och kvinnor 

i den fysiska kontakten. 
 

Beteende 

Ofta delades barnen in i två grupper av Ram inför lektionerna, beroende på ålder och 

förkunskaper. Redan tidigt på morgonen kunde det märkas att många barn var hungriga och 

okoncentrerade. Pojkar som flickor hade svårt att sitta stilla eller svårt att låta bli att bråka 

med varandra. Volymen från de lika gapiga flickorna som pojkarna kunde i mina öron nå 

skyhöga nivåer. Att samla gruppen och skapa intresse var en lika stor utmaning vare sig det 

gällde flickor eller pojkar. Att prata om annat, bråka med bänkkamraten, leka, kravla eller 

bara gå iväg vad något de flesta av barnen kunde göra. Till viss del påverkade ålder då de 

äldre pojkarna och flickorna oftare hade lättare att följa undervisningen. Flickorna som 

pojkarna tog lika mycket plats med kroppen och rösten i beteenden som inte var önskade 

under lektionen. Att använda kroppen och språket på olika sätt som gick emot ordningen ser 

jag därför som könsneutralt (jfr Thurén 1996). Att flickor stod för störande moment mot 

undervisningen ger en annan bild än tidigare forskning då pojkar beskrivs överrepresenterade 

(Olofsson 2007, Forsberg 2002, Öhrn 2002, Månsson 2000). Jag märkte snabbt att 

undervisningen var en balans mellan närapå militäriska tillrättavisanden och en uppmuntrande 

framtoning för att flickor som pojkar skulle bli intresserade och svara på undervisningen. 

Vidare gällde det här pojkar som flickor och understöder hur deras beteende inom detta 

område var könsneutralt (jfr Thurén 1996). Många gånger placerade Ram flickorna för sig 

bak och pojkarna för sig längst fram innan en lektion. Ibland satte sig barnen själva på samma 

sätt och ibland inte. Placeringen av barnen tycks spegla kulturen, då män och kvinnor ofta är 

åtskilda i matsituationer och moskén. Kulturella vanor gav avtryck i Rams och barnens egna 

val av placering (jfr Thurén 2002).   
 



 

 23

Matematik & engelska 

Vid kollektiva aktiviteter tog de flesta barn plats och var nyfikna, att dra spelkort under 

matematiken eller sitta nära vid sagoläsning ville de flesta pojkar som flickor. Individuellt 

behövde däremot yngre pojkar och överlag flickor mer uppmuntran för att våga och prata. Att 

vilja svara på olika frågor var något som många av de äldre pojkarna gärna ville. Även de lite 

äldre flickorna tog initiativ men inte lika många. Pojkarna svarade generellt mer spontant och 

rakt ut, speciellt under matematiken. Med undantag av några få flickor, speciellt nioåriga 

Fazma som alltid var ivrig att visa sina kunskaper. Talarutrymmet ser jag som genusifierat (jfr 

Thurén 1996) till stor del och tillhörande äldre pojkar. Tillsammans med omgivningens 

prioriterande av pojkars skolgång blir då genusifieringen av talarutrymmet av hierarkisk typ 

där pojkars skolprestationer ses som viktigare (jfr Thurén 1996). Jag upplevde att de flesta av 

barnen hade svårt för att bara testa och försöka, istället var deras syn på skolarbetet som att 

allt var rätt eller fel. Bland de äldre barnen blev detta mest uppenbart och många gånger kom 

just de äldre pojkarna, med glosor eller annat de skrivit och ville få omdöme. De äldre 

flickorna frågade aldrig i samma utsträckning. Jag behövde uppmuntra och skapa plats åt 

flickorna i större utsträckning än med pojkarna. Ofta fick jag rikta mig mer direkt till 

flickorna till skillnad från pojkarna som pratade mer naturligt. Detta ser jag som tendenser till 

ett generellt lägre självförtroende i klassrummet hos flickorna. Med de allmänna och 

traditionella tankegångarna då pojkars skolgång prioriteras framför flickors som bakgrund blir 

detta mer förståligt (jfr Thurén 2002, Berger&Luckmann 1998).          

    Förhållandet mellan lärare och elev var ett givet maktförhållande då jag upplevde barnen 

som underlägsna i sin position som elev och med lägre ålder. Däremot ser jag en kontrast i 

maktförhållandet innanför och utanför klassrummet där barnen var mer självsäkra. Åldern 

spelade en stor roll generellt, ju äldre desto mer självsäker. Högre ålder gav även barnen mer 

status sinsemellan i klassrummet (jfr Oyewumi 2005). Barnen var vana vid en ganska 

enkelriktad undervisning, spontana frågor om skolämnen eller som när svenska fotografier 

visades kom sällan. På lektionerna fick jag ofta fråga om de förstått och sedan be dem 

upprepa för att inte bara få en glad och oförstående nick tillbaka från både flickor och pojkar. 

Enkelriktad kommunikation speglar på många sätt den kulturella synen på barn enligt mig. 

Även här ser jag åldern (jfr Oyewumi 2005) som en viktig komponent då barnen var vana vid 

att ha en viss form av relation till vuxenvärlden, generellt ett mer inlyssnande än frågande 

förhållningssätt. De med högre ålder och status ses ofta som förmedlare av kunskap till yngre. 

Barn förutsätts inte bidra på samma sätt med egna idéer och tankar som äldre. Möjligen är 

dessa strukturer arv från både berättartraditioner, koranskolor och/eller kolonisationens skolor 

(jfr Thurén 2002) 
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Läraren 
Ofta tilltalade Ram barnen med deras namn eller som grupp men jag hörde honom närapå 

aldrig tilltala barnen som flickorna eller pojkarna i grupp eller individuellt. Butlers (jfr 

Rosenberg 2005) tankar om språket som iscensättande av genus får en intressant dimension 

här då hon och han inte används på samma sätt i swahilin utan ett könsneutralt yeye. Jag anar 

att individen inte benämns efter kön i det alldagliga talet i samma utsträckning som i många 

andra språk. Ram var mjuk och omhändertagande, ofta sittandes med ett trött barn i knäet. På 

ett känslomässigt sätt särbehandlades inte pojkar och flickor av Ram, då han istället förhöll 

sig på ett könsneutralt sätt (jfr Thurén 1996). Däremot hade han en klar auktoritär hållning i 

undervisningen, när han kom in i klassrummet tystnade barnen oftast direkt. Hans 

traditionella sätt att disciplinera barnen blev ibland fysiskt. Det hände att han använde den 

stickan han brukade ha i sin hand 4. Jag upplevde däremot inte att barnens respekt för Ram 

bottnade i rädsla. För många av barnen var hotet om fysisk bestraffning vardag, då 

barnuppfostran i Tanzania många gånger skiljer sig från Sverige.  

    Både den auktoritära och mjukare delen av Rams hållning riktade sig mot flickor som 

pojkar. Den stora kontrasten gällde snarare barnens förhållningssätt mot mig och Ram. Jag var 

tvungen att tillrättavisa barnen fler gånger än Ram för att nå resultat. När det kom till barnens 

skilda förhållningssätt till mig och Ram tror jag det främst handlade om att Ram 

representerade en välkänd form av auktoritet kopplad till barnens omgivning (jfr Thurén 

2002, Berger&Luckmann 1998) till skillnad från mig. Av tidigare erfarenheter har jag sett att 

den mångsidiga roll Ram hade även är vanligt för kvinnor som i uppfostran eller 

skolsammanhang. Trots detta hade Ram en överordnad auktoritär ställning än vad jag hade 

som avspeglades främst i de äldre flickornas förhållningssätt då de kunde agera mycket 

nonchalant och ointresserat tills Ram kom in i rummet då de plötsligt blev mer aktiva. Det 

blev även synligt generellt bland barnen. Jag ser det som att auktoritet i skolan här kopplades 

till en man och som i relation till en kvinna sågs som överordnad. Möjligen kan det förstås i 

enlighet med hierarkiska traditioner (jfr Afrol 2008, Tanzanias nationella hemsida 2008, 

Thurén 2002) då män ses överordnade i beslut och makt trots att kvinnor många gånger har 

stark ställning inom familj. Möjligen var det platsen, skolan som offentlig plats till skillnad 

från hemmet som även inverkade på synen av auktoritet (jfr Spain2005). Det komplexa och 

motstridiga i genuskonstruktioner visar sig här med hur flera faktorer inverkar (jfr Thurén 

2002).  

 
4 Stickan var en halvmeter lång trästicka. 
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Jag frågade och samtalade med Ram under hela min praktikperiod om vardagliga rutiner samt 

pojkar och flickor. På flera sätt kände jag att han också tyckte det var angeläget att lyfta 

pojkar och flickors situation. Efter en omtyckt tävling han hade under en lektion med barnen, 

berättar han att flickorna och pojkarna minsann var lika duktiga. I samtal med Ram kommer 

det ändå fram att han ser på tanzanianska kvinnor som om de inte förstår så mycket och har en 

ovilja att lära sig. När det kom till arbetsfördelning, särbehandlades pojkar och flickor av 

Ram. I likhet med Rams tankar om kvinnor tror jag hans föreställningar om pojkar och 

flickors uppgifter var starkt präglade av tradition och vana från hans eget liv och sammanhang 

(jfr Berger&Luckmann 1998, Thurén 2002). Precis som hans medmänsklighet som däremot 

var könsneutral. I enlighet med socialisationsteori (jfr Berger&Luckmann 1998) blir det 

förståligt hur Ram kan förhålla sig på detta dubbelsidiga sätt mot pojkar och flickor utifrån 

förväntningar på agerande. Ram blir därför medproducent till de mönster där flickor och 

pojkar har olika uppgifter och som jag ser det även olika förutsättningar och förmågor. Till 

viss del kan alltså de pedagogiska influenserna ses som genusifierade (jfr Thurén 1996). 
 

Ålder 

Åldershierarkin hos barnen var genomgående på flera sätt. Att vara äldre innebar helt klart 

makt och många gånger företräde att välja, som leksaker eller pennor. Hög ålder betydde 

status, makt och större tillgång för barnen (jfr Oyewumi 2005).  Positionen var ändå 

dubbeltydlig och innebar både överlägsenhet men även ömhet, omsorgstagande, hjälp och 

positivt ansvar. Otaliga gånger fick jag påpeka att de äldre inte behövde hjälpa eller svara åt 

de yngre, pojkar som flickor. De äldre barnen kom ibland med gliringar mot de yngre barnen 

för deras bristande kunskaper och såg dem som inkompetenta och i behov av hjälp. Samtidigt 

ville de äldre barnen ofta hjälpa till och visa sina förmågor på olika sätt. De äldre pojkarna 

kunde tillrättavisa de mindre barnen men överlag tyckte jag mig se att de äldre flickorna 

oftare gick in med tillrättavisanden. Inte sällan innebar det att slå till ett mindre barn. 

Tillrättavisanden såg jag som både uttryck för makt och ett positivt ansvarstagande som hjälp. 

Jag ser viss skillnad i hur pojkar och flickor visade sin status genom ålder, pojkar upplevde 

jag visade upp mer egna förmågor (den egna individen) och flickor tillrättavisade mer i 

uppfostrande syfte (i relation till andra, som omsorgstagande). Flickor får generellt mer 

ansvar över syskon hemma, dessa erfarenheter följer med dem och de visar sig som äldre 

flickor genom denna reproduktion av moderligt ansvar. I mycket av pojkars uppgifter blir den 

individuella kompetensen central. Här blir den stigande åldern tillsammans med stigande 

status sammanflätat med genus, barnen visar och använder sin status på ett genusifierat sätt 

(jfr Thurén 1996). Jag ser det som att ålder här är huvudkategorin (jfr Oyewumi 2005) som 
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sedan synliggörs av barnen genom att de reproducerar vuxenvärldens genus och det som 

förknippas värdefullt med det egna könet. Här tycker jag mig även se hur socialisationen i det 

specifika sammanhanget blir centralt (jfr Berger& Luckmann 1998, Nielsen 1998, Thurén 

2002). Aziza var en trettonårig flicka med en tuff familjesituation och mycket ansvar. Ofta 

hade hon med sig sina småsyskon som hon tog hand om i matsituationer och vardagen på ett 

vanemässigt sätt utan känslomässig entusiasm. Vid flera tillfällen i skolan och på stranden var 

hennes uppsikt över syskonen bristfällig. Här ser jag tendenser på att Aziza gjorde motstånd 

(jfr Thurén 2002) på ett sätt mot hennes förväntade omsorg om syskonen. Något jag ser med 

stöd av Butler (jfr Rosenberg 2005) som en handling mot rådande genusnormer. 

 

Arbetsuppgifter 

Förutom att barn kunde frånvara från skolan i olika långa perioder, då det många gånger 

enligt Ram fanns mycket arbete åt barnen i hemmet, gjorde barnen en hel del arbete på 

skolan. För barnen i Bagamoyo skilde sig däremot inte kraven på deras arbetsinsatser mycket 

mellan skola och hem, på det sättet att arbete sågs som en naturlig del av livet.  
 

Städning 

De två små enkla klassrummen och området utanför städades varje dag av barnen och ibland 

av oss vuxna. Ganska tidigt såg jag att det mestadels var flickorna som stod med de enkla 

borstarna i händerna, som treåriga Amina som på knä sopade sig svettig med en trasig borste 

så gott som varje morgon. Annars var Amina lugn med tummen i munnen men på morgonen 

städade hon mest ihärdigt av alla och oftast utan att någon bad henne. Pojkarna var också 

aktiva i städningen men inte i samma utsträckning och jag ser städning som ett genusifierat 

område (jfr Thurén 1996). Rams roll var dubbelsidig då han ibland själv sopade och som jag 

ser utmanade genusnormerna att det var flickors uppgift att sopa (jfr Butler i Rosenberg 

2005). Samtidigt reproducerade han ofta synen att det var flickornas uppgift att sopa då han 

närapå uteslutande bad flickor. Det fanns ingen rutin att hålla ordning eller samla ihop pennor 

och papper hos varken pojkar eller flickor. Jag fick ofta uppmana både pojkar och flickor att 

plocka i ordning. Däremot svarade flickorna snabbare på dessa tillrättavisanden och var mer 

medgörliga och/eller verkligen slutförde arbetet. Många gånger fick jag tjata mer på pojkarna 

som plötsligt kunde dra iväg. Vid ett tillfälle ville jag att en pojke skulle hjälpa mig och 

Amina att sopa, jag fick tjata mycket och till slut kom Ram och bad en äldre flicka att hjälpa 

till. Jag försökte att avstyra det och efter mer tjat sopade pojken. Att hjälpa till och gå andra 

till mötes ser jag som ett genusifierat område (jfr Thurén 1996) som gällde i högre 

utsträckning för flickorna. Jag kopplar det till en traditionell omsorgsgivande och 
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ansvarstagande kvinnobild som jag ser att flickorna många gånger gestaltade (jfr Nielsen 

1998, Berger& Luckmann 1998, Thurén 2002). Flickor behövde mindre övertalning och 

frågan är om det var för att de såg det som sin uppgift (jfr Berger &Luckmann 1998, 

Nielsen1998, Thurén 2002) eller var vana vid att invändningar inte lönar sig till skillnad från 

pojkar. Som jag ser det väger båda delarna in. Möjligen såg pojkarna inte städning som sin 

uppgift samtidigt som de trodde att de hade större påverkanskraft än flickorna. Jag tror att ett 

barns föreställning om påverkanskraft ger barnet kraft att testa, något som pojkarna gjorde till 

skillnad från flickorna. Jag ser därför flickor som mindre benägna att tro att de kan påverka 

som följd av både kulturella och traditionella föreställningarna i deras omgivande kontext som 

ger mannen hierarkiska privilegier i beslut, äktenskap och ägande (Afrol 2008, Tanzanias 

nationella hemsida 2008, Thurén 2002). 
 

Hämta vatten 
Vatten hämtades från brunnen till matlagning och diskning och även här såg jag mönster i 

vilka barn som utförde uppgiften. Pojkarna hämtade ofta vatten från brunnen, stora som små 

kom balanserade med hinkar eller plastbehållare på huvudena. Flickorna bar också vatten på 

samma sätt och denna uppgift såg jag ändå som den mest jämnfördelade mellan pojkar och 

flickor, trots att pojkarna var i liten majoritet (jfr Thurén 1996). Några äldre pojkar föreslog 

en dag att jag skulle hämta vatten, men slutligen gick de iväg till brunnen. Argumentation som 

denna kom sällan från flickor, jag upplevde inte att de ifrågasatte på samma sätt som 

pojkarna. Pojkar utmanade åldersstatusen, möjligen för att de upplevde större påverkanskraft 

än flickorna. 
 

Diskning 

Disken var helt klart en uppgift för flickorna, mestadels de äldre, och jag ser det som ett starkt 

genusifierat område (jfr Thurén 1996). Efter ett tag kom jag med initiativet att alla barn skulle 

diska sin egen plastmugg istället för att en ensam flicka skulle diska mellan femton till trettio 

muggar samt en stor gryta. Många dagar fungerade det, så länge det hela övervakades. De 

invanda mönstren att flickor skulle diska visade sig vissa dagar efter en tid då några barn 

glömt sina odiskade muggar. Rams lösning var att be en eller två flickor att diska och därmed 

reproducera synen på disk som flickornas uppgift (jfr Berger& Luckmann 1998, Thurén 

2002). Vid ett tillfälle då den individuella diskningen fallerat bad jag medvetet några flickor 

hämta vatten och sedan några pojkar att diska. När jag vid tidigare tillfällen bett pojkar att 

diska hade det istället slutat med att flickor diskat. Den här dagen diskade verkligen pojkarna 

till slut, dock efter lång övertalning. Innan fick jag dock hindra en flicka flera gånger att börja 
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diska. Att det var svårast att få pojkarna att diska ser jag som att diskning var en genusifierad 

syssla med mer styrka än exempelvis städning (jfr Thurén 1996). När jag pratade med barnen 

om arbetsuppgifter var den samlade bilden att det i skolan var mer jämn fördelning på vilka 

arbetsuppgifter flickor och pojkar hade än i hemmet. I skolan verkade det mer acceptabelt för 

pojkarna att röra lite i grötgrytan eller att städa än hemma där mycket arbete var mer strikt 

uppdelat. I barnens ögon var alltså arbetet i skolan mer könsneutralt (jfr Thurén 1996). 

Skillnaden hur barn var mot varandra eller mot oss vuxna var många gånger stor. 

Åldershierarkin blev synlig på olika sätt genom hur de äldre hade fördelar framför de små. 

Flera gånger såg jag äldre barn, mestadels pojkar förmå de yngre pojkarna eller flickorna att 

diska deras muggar (jfr Oyewumi 2005). 
 

Ärenden 

Att få hjälpa en vuxen som att bära nyckeln till kontoret eller springa ärenden var viktigt för 

barnen. Att få göra ärenden åt någon äldre tolkar jag som att barnet fick en betydande roll, 

fyllde en uppgift och att det var statushöjande. Detta ser jag sker i enlighet med rådande kultur 

som barnen socialiseras in i (jfr Berger&Luckmann 1998, Nielsen1998). Ålder som status blir 

här återigen synligt i relationen till någon äldre (jfr Oyewumi 2005). Till största delen var det 

de äldre pojkarna som fick äran att ha nyckeln runt halsen. När det kom till att gå ärenden, att 

själv handla mat eller följa med mig var det uteslutande pojkarna som fick uppdragen. De 

pojkar som Ram hade mest förtroende för fick själva ansvara för pengar eller hjälpa mig 

förhandla om priser och bära. Här kan jag i efterhand se hur jag själv medverkade till att 

reproducera den roll som ansvarstagande pojkar oftare får framför flickor vid dessa uppgifter.  

    I samtal med föreståndaren bekräftade hon mina upplevelser och hade själv liknande 

erfarenheter som speglar de olika roller pojkar och flickor många gånger tilldelas i 

Bagamoyo. Hon berättade om sina egna erfarenheter av att pojkar generellt rör sig mer 

utanför hemmet, som att gå ärenden och även har mer lektid. I sitt hem hade hon drivit en 

verksamhet liknande öppen förskola i cirka två år. Under vissa timmar på dagen gick de flesta 

flickorna hem medan pojkarna stannade kvar och sedan återkom flickorna på eftermiddagen.  

Att det så ofta var pojkar som gjorde ärenden och rörde sig utanför hemmet bekräftar att det 

offentliga livet är en manlig sfär (jfr Spain 2005). I och med att pojkarna gavs chansen till 

ärenden blev de också säkra i den miljön och fick erfarenhet av den typen av ansvar. Genom 

socialisation (jfr Berger & Luckmann 1998, Nielsen 1998) ser jag detta område som starkt 

genusifierat (jfr Thurén 1996).  
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Matsituationen 

Tillagningen av den dagliga gröten gjordes ofta av oss vuxna eller någon större flicka. De 

äldre pojkarna hjälpte också till med gröten ibland men mestadels om det inte fanns äldre 

flickor som tog sig an gröten. Matlagningen ser jag därefter som ett genusifierat område (jfr 

Thurén 1996). När gröten väl var klar blev det många gånger kaos, alla ville ha gröt först och 

de äldre lät inte alltid de yngre gå före. Mestadels kämpade pojkar som flickor lika hårt för att 

få gröt först, med undantag av de allra minsta flickorna. Det kunde bli sura miner från de äldre 

flickorna och pojkarna när jag medvetet gav de mindre först. Att det inte var självklart att de 

små barnen skulle få gröt först förvånade mig först. Möjligen skapade barnen här sina egna 

regler (jfr Nielsen 1998) där ålder (och styrka) blev viktigare än kön. För traditionellt får 

männen mat först i hemmen. Fler sura miner blev det en hel del av då de äldre flickorna en 

dag hade hand om gröten. Då flickorna ett flertal gånger provsmakade framför de mindre 

barnen sa jag ifrån på skarpen. Att de var äldre gav dem friheter framför de små, att smaka 

själva eller välja vem som skulle få smaka. När jag senare pratar med Ram om detta är hans 

leende kommentar att det inte är några problem. Hadija en av de äldre flickorna var ordentligt 

kylig mot mig efter grötincidenten och efter någon dag åt hon demonstrativt av sockret 

framför mig. De äldre flickornas såg matlagningen som sin självklara uppgift i sin position 

med högre ålder och med den följde tillträde till makt och fördelar. Här ser jag hur ålder (jfr 

Oyewumi 2005) kombinerat med socialisation tilldelar flickor andra förmågor än pojkar (jfr 

Berger & Luckmann 1998, Nielsen 1998).  

    När barnen åt såg jag snabbt mönster i hur de valde att placera sig. De äldre pojkarna satt 

ofta lite avskiljt för sig själva. Några äldre flickor kunde också sitta för sig själva, men 

närmare den större gruppen. De äldre flickorna hjälpte även de mindre barnen mycket mer än 

de äldre pojkarna. De mindre pojkarna och flickorna satt mer samlat, men ändå oftast i små 

enkönade grupper. Matplaceringen ser jag som starkt genusifierad (jfr Thurén 1996) och hur 

ålder samverkar med kön och särskiljer könen rumsligt (jfr Forsberg 2003, Spain 2005). 

Flickornas roll i matsituationen var framträdande och visar enligt mig hur barn socialiseras 

(jfr Berger& Luckmann 1998, Nielsen 1998) genom vardagliga vanor och återskapar hushåll i 

Tanzania där män ofta äter för sig själva och kvinnor och barn tillsammans.  

    När en pojke en dag hade lagat gröten menade de flesta efteråt att gröten var god. Vissa 

dagar blev gröten lite tunnare och det var något som inte uppskattades. Om jag då hade stått 

vid grytan kom det aldrig några direkta klagomål. En dag då gröten till stor del lagats av en 

äldre pojke blev gröten lite tunn. Hadija konstaterade då med stark röst att pojkar inte alls 

kunde laga mat. En av de pojkar som ibland lagat gröten var matglada Ali. Han var ofta nära 

grötgrytan och speciellt en dag på stranden då det till allas förtjusning skulle lagas ris. De 
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äldre flickorna lagade rutinerat riset men Ali kämpade för att ta över och kom med massa tips. 

Det blev mycket diskussion och till slut fick Ali istället gå och hämta mer vatten med 

besviken min. Då vi vuxna inte portionerade ut mat blev det de äldre barnens uppgift. Det var 

oftast de äldre flickorna som slevade ut mat medan pojkarna kom med mycket kommentarer. 

Matlagning ser jag som genusifierat men med ganska många försök från killarnas sida att få 

vara med. Vidare ser jag detta som ett slags motstånd (jfr Thurén 2002) mot rådande 

genuskonstruktion att mat skulle vara kvinnornas uppgift. Att det var enklare att kritisera 

pojkar för dålig matlagning tolkar jag som att matlagningen var genusifierad på det sättet att 

kvinnors prestationer värderades bättre än mäns (jfr Thurén 1996).  

    Vid ett annat tillfälle stod jag och Ram och pratade med några äldre pojkar om matlagning. 

När pojkarna menade att det är en uppgift för kvinnor berättade jag om min afrikanske ex-

man som lagade fantastisk mat. Pojkarna tittade frågande på Ram. Ram fortsatte att berätta 

om vita vänner som levt i Bagamoyo, där kvinnorna arbetat hårt på dagarna medan mannen 

var hemma och lagade mat och diskade. Med lite fnittrande miner från pojkarna flöt samtalet 

ut i sanden. Ram använder kultur/etnicitet som skillnad eller likhet när det kommer till olika 

sätt att fördela arbete (jfr Thurén 2002, Oyewumi 2005). Han relaterar vita män till 

matlagning och inte de tanzanianska manliga kockarna som jobbar på hotellen. Jag ser att ett 

avstånd skapas genom att olika arbetsfördelningar förklaras med kultur/etnicitet som skillnad. 

Trots att skillnaden inte värderades öppet av Ram skapas fortfarande ett avskiljande mycket 

nära ett vi och dom- tänkande.  

 

Lektid  

Förutom några fotbollar, hopprep och twistband jag tog med till skolan fanns det inte mycket 

leksaker. Mina intryck var att både pojkar och flickor sparkade boll riktigt skarpt, precis som 

pojkar och flickor var kvicka att hoppa rep. Ibland sparkade eller kastade pojkarna och 

flickorna under högljudda skratt boll även inne i klassrummen under lektionsuppehåll. 

Hopprepen fick ofta andra användningsområden som att fungera som gunga under basttaket. 

Att springa och jaga varandra var populärt hos pojkar som flickor. Pojkar som flickor hade 

spontant nära till sång och dans samt gjorde gärna ring- och klapplekar. Jag ser hur leken 

bland barnen till stor del var könsneutral (jfr Thurén 1996) då de inte skilde sig i val av 

aktiviteter. Däremot skedde leken till stor del i enkönade grupper som jag ser som 

genusifierad gruppbildning (jfr Thurén 1996), med undantaget de yngre flickorna och 

pojkarna som när de gjorde olika fingerlekarna och grimaser. Barnen pratade under en lektion 

om vad de tycker mest om, det visade sig att pojkar mest gillar att sparka boll medan flickorna 

gillade att kasta boll. Till stor del stämde det överens med vad jag observerade i deras lek. När 
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jag spelat med flickorna hade de vid många tillfällen fortsatt kasta med bollen om jag börjat 

sparka. Detta trots att pojkar och flickor visade upp liknande färdighet i både spark och kast. 

Barnen drog själva gränser och tilldelade könen skilda aktiviteter vilket jag ser som barnens 

eget skapande av sociala fält (jfr Nielsen 1998). Vidare kan omgivningens tankesystem vara 

en påverkande faktor då trots nya framtåg för flicklag i fotboll i Tanzania, förknippas fotboll 

av många med de stora lagen bestående av killar. Här ser jag tendenser på att barnen gestaltar 

rådande genusnormer i sin lek (jfr Minks 2008). Överlag uppfattade jag det som att pojkar och 

flickor var jämbördiga när det gällde den motoriska utvecklingen. Både när det kom till 

klapplekar, dans, spel och styrka. Förutom styrkan i bollspel var barnen mästare på att med 

kastande stenar försöka få ner mango från ett träd vid skolan, här var flickorna och pojkarna 

totalt jämbördiga i sin skicklighet. Jag ser hur barnen använde sina kroppar i stor utsträckning 

på ett könsneutralt sätt (jfr Thurén 1996).  
 

Bråk 

Det var långt ifrån enbart skratt i lekarna utan mycket skrik, gråt och konflikter. Vid flera 

tillfällen gällde det bollar och ballonger som pojkar och flickor ville leka ensamma med. Det 

var inte alls alltid självklart att gemensamt dela och leka tillsammans och det gällde pojkar 

som flickor. Jag blev förvånad över vissa barns arga utbrott och hur stor plats de tog. Små 

flickor och pojkar kunde skrika och tjura länge, med överrepresentation av pojkarna.  Dock 

tog flickorna många gånger mindre plats gällande röststyrka och tid, flickorna gnällde medan 

pojkarna vrålade rakt ut. Jag tolkar det som att pojkarna hade större tillträde till ilska och 

därför blir ett genusifierat beteende (jfr Thurén 1996). Även de äldre barnen kunde visa sitt 

missnöje men på ett mer diskret sätt, det var mer pinsamt för både äldre pojkar och flickor att 

gråta öppet. Vid konflikter upplevde jag att de äldre pojkarna var mest hårdhänta och inte 

drog sig för att slå till vare sig jämnåriga eller mindre barn. Konflikter mellan pojkar höll i sig 

längre, ibland en hel dag, och de hade svårare att ta till sig tillsägelser om att sluta slåss till 

skillnad från flickor. Förutom att leka med stenar och pinnar blev de vanliga tillhyggen vid 

bråk och vanligare för pojkar att ta till. Jag ser hur pojkar i olika åldrar bråkade mer och 

hårdare. Flickorna lappade till mjukare trots att de vid andra fysiska aktiviteter verkade 

jämnstarka med killarna. Att visa ilska och uttrycka den i våld ser jag som ett genusifierat 

område (jfr Thurén 1996). Att pojkar ofta hade en överordnad position i konflikter och tog 

mer plats med sin ilska kopplar jag till omgivningen (jfr Thurén 2002) då Tanzania brottas 

med stora problem angående hustrumisshandel (Afrol 2008). 
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Samtal 

Samtalen med de tretton barnen kretsade kring samma teman om hur barnen såg på pojkar och 

flickors liv samt män och kvinnors liv och eventuella skillnader. Frågor har rört deras arbete i 

hemmet, hur arbetet fördelades i familjen och om arbetsbördan var tung på olika sätt för de 

olika könen. Vi pratade om framtidsdrömmar som yrkesval och vad barnen helst gör på sin 

fritid. Avsnittet avslutas med en sammanfattande analys. 

 

Mwanalusi, är en trettonårig flicka. Hon säger att hon inte ser någon skillnad i flickor och 

pojkars liv. Hemma städar och lagar hon mat medan hennes bror gå till affären. Om 

Mwanalusi själv vill gå till affären får hon göra det, men får då fortsätta med sina sysslor 

hemma. Det är alltså inte så att brodern gör hennes sysslor i stället. Pojkar och flickor har 

olika liv menar hon men att det är lugnt. Mwanalusi vill bli polis när hon blir stor och tror att 

det ska gå. När vi pratar om vuxna ser hon skillnader. Hemma lagar pappa ingen mat och hon 

menar att det finns fler lönearbeten för män utanför hemmet än för kvinnor. Mwanalusi säger 

att det kan vara orättvist men att hon inte känner sig arg över det. 

    Wazizi, är en pojke på fjorton år. Han får mycket ansvar i skolan och går olika ärenden. 

Wazizi ser skillnader mellan kvinnor och män när det gäller arbete. Kvinnor och flickor 

menar han lagar mat och tar mer hand om barnen än män och pojkar. Det är män som tjänar 

pengar säger Wazizi och när vi pratar om att fler kvinnor tjänar egna pengar genom att öppna 

små butiker menar han att detta inte är bra men han vill inte utveckla det. Liv och arbete är 

annorlunda för de båda könen och han menar att det är lite orättvist men han tror inte att det 

kommer att förändras. Hemma så brukar Wazizi hämta vatten eller gå till affären. Han vill 

gärna resa när han blir stor och bli pilot och understryker att det är ett yrke för enbart män. 

Wazizi spelar gärna fotboll, det är för pojkar menar han. Flickorna kastar boll och är mer 

duktiga på det.  

    Neema, är enligt mig en tuff och sprallig tolvårig flicka. Neema ser skillnad i vad flickor 

och pojkar gör i skolan mot vad de brukar göra hemma. I skolan menar Neema att alla kan 

hämta vatten och städa. Hemma däremot är det hennes bror som hämtar vatten eller går till 

affären. Själv städar hon, tvättar eller lagar mat. Neema berättar att när hon frågat hemma om 

hon får gå till affären får hon oftast nej till svar. Neema gillar att spela nätboll, läsa och spela 

spel men bland blir hon arg när det är mycket arbete och mindre tid för lek. Neema vill 

fortsätta studera för att senare bli sjuksköterska eller doktor, som hon tror är ganska enkelt att 

bli. Neema fortsätter att prata om att mycket fler pojkar fortsätter skolan än flickor. Hon 

menar att mammor och pappor betalar för pojkar mer ofta än för flickor. Flickor kan också få 

barn tidigt, men Neema själv vill absolut vänta. 
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Aziza, är en flicka på tretton år. Aziza har tidigare beskrivits som med tuff familjesituation 

och hon är fåordig när vi pratar. Aziza har ofta med sig småsyskon till skolan men är också 

borta från skolan i perioder. Hon berättar att det inte finns någon bror hemma, så mycket 

arbete faller på henne att utföra. Aziza tycker att hon arbetar mycket, hon hämtar vatten, 

tvättar lagar mat och ansvarar för syskonen som att de badas. Hon vill bli sjuksköterska, för 

det tror hon är ganska enkelt. Aziza vill bo själv när hon blir stor och ha ett arbete och tycker 

att ett barn räcker. När jag frågar om hon vill att en framtida man ska arbeta hemma säger hon 

att hon inte vill att han ska laga mat, det vill hon göra själv. 

    Ema, är en elvaårig pojke. Ema ser jag som framåt men när vi börjar prata och han berättar 

att han hemma hämtar vatten, sopar och tvättar kläder lyssnar en annan pojke bredvid och 

tycker det är lustigt. Ema verkar lite stött men vi fortsätter prata ensamma. Hans äldre syster 

diskar berättar han och hjälper även honom med olika sysslor om han är sen. Systern som är 

tonåring arbetar hemma som mamman och den äldre brodern utanför hemmet som pappan. 

Ema tycker att flickor och kvinnors arbete hemma är tungt men att pojkar och mäns arbete 

utanför hemmet också är tungt. Han säger att arbetet för kvinnor och män är lika tungt men på 

olika sätt. Ema vill fortsätta studera för att senare köra buss. Ema gillar fotboll men att kasta 

boll vill han inte, då kan man bli sedd som flicka menar han. Att diska är också en uppgift för 

flickor understryker Ema och något han inte heller vill göra. 

    Amza, är en pojke tolv år som är mycket ödmjuk men samtidig bråkig. Hemma hämtar han 

vatten och tvättar kläder. Amza berättar att han har många syskon och att barnen arbetar 

mycket då båda föräldrarna arbetar utanför hemmet. Bröderna i familjen leker mer än 

systrarna som städar mer. Amza ser livet för flickor och pojkar som likadant. Att senare få 

arbete kan vara svårt tror Amza, som själv vill bli doktor men tror att han ska lyckas. Han vill 

ha många barn berättar han, men att män inte är lika mycket med barnen som kvinnorna. Han 

menar att det är lättare för pojkar att studera och få arbete än för flickor. Föräldrar betalar inte 

lika ofta för flickors studier menar Amza och tror att hans systrar kommer att arbeta hemma. 

Amza gillar fotboll och spela spel. Men att spela rede, boll med händerna är för flickor precis 

som diskning. Amza ser däremot att det är annorlunda i skolan där arbete kan göras av alla 

barn, som disken. Om Amza tycker det är bra eller inte får jag inte svar på.  

    Vi fortsätter sedan prata tillsammans med fjortonåriga Adam om vilka arbeten kvinnor och 

män kan ha. Amza menar, trots att vi i Bagamoyo ser en hel del kvinnliga poliser, att det inte 

är bra. Kvinnor är helt enkelt inte tillräckligt starka menar Amza. Adam håller med och menar 

att kvinnliga poliser inte gör ett lika bra arbete då de inte är lika starka som männen. När jag 

säger att jag dagligen ser kvinnor arbeta hårt och bära vidhåller de båda pojkarna att kvinnor 

inte är lika starka.  
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    Adam, som är en fjortonårig pojke berättar själv vidare att han hämtar vatten och ved 

hemma. Han sopar och tvättar kläder åt alla i familjen. Systrarna diskar och lagar mat. Själv 

vill han inte diska då det är för flickor. Däremot menar Adam att det är skillnad i skolan med 

arbete, som exempelvis disken. Adam fortsätter att berätta om saker som han menar är för 

kvinnor och inte för män. Att vara med barnen är kvinnornas uppgift, männen tillbringar bara 

lite tid med barn. Adam vill själv ha barn, men inte vara med dem för mycket. Han vill bli 

doktor och vänta med att skaffa flickvän, han tycker många flickor gifter sig för tidigt. Som 

många andra spelar Adam inte rede, boll med händerna.  

    Bahati, är en elvaårig flicka. Hon berättar att hon diskar, hämtar vatten och läser hemma. 

Det är mamma och systrarna som arbetar och lagar maten hemma. Hon gillar att spela rede 

och att leka att de lagar mat med kompisar. Pojkar är också med och leker men de är yngre, 

ungefär sju år. Bahati vill bli lärare för små barn, hon tror att det är ganska lätt fast det kan 

vara svårt att få pengar till studierna. Bahati tror att hon kommer få ett bra liv, bättre än sin 

bror, för hon vill studera vidare. Bahati tycker att livet är enklare för flickor än pojkar men 

förklarar inte riktigt hur. När vi pratar om vuxna menar hon att hennes föräldrar har det tungt 

men att det är för att de skiljt sig. Bahati själv vill ha ett barn och en man för att det är lättare 

att leva två.  

    Fazma, är enligt mig en tuff och ödmjuk nioårig flicka. Hon är en självklar ledare i många 

sammanhang. Hemma hämtar hon vatten, diskar och lagar mat. Mamma och pappa vilar mest 

hemma då de båda arbetar med jordbruk. Hon berättar att de är systrarna som arbetar hemma 

medan en bror går till affären. Hon spelar gärna rede eller basket men berättar också att hon 

och hennes flickkompisar spelar fotboll. Fazma säger att pojkar och flickor har olika 

uppgifter, som att pojkar inte diskar. Flickor lagar mer gröt och städar i skolan. När jag frågar 

varför flickor gör detta svarar Fazma som många andra barn i olika sammanhang att det är för 

att de är flickor. När jag frågar henne om hon ibland kan reta sig på att det just är flickor som 

städar säger hon att hon inte blir arg. Däremot är det bra när alla diskar själva säger hon och 

syftar på skolan. Hon fortsätter att prata om den äldre pojken som kokat gröt den här dagen, 

det är annorlunda men bra. Jag frågar hur Fazma vill ha det när hon blir stor och hon menar 

att hon inte vill att en man ska laga mat. Hon fortsätter att prata om att hon vill fortsätta att 

studera och bli doktor, fast hon tror det är svårt vill hon det. Fazma tror att det är lika svårt för 

pojkar som flickor att senare få jobb.  

    Konstaterandet att vissa uppgifter är flickors just för att de är flickor hörde jag vid olika 

tillfällen från både flickor och pojkar. Om jag frågade pojkar eller flickor om exempelvis 

städning eller diskning fick jag vid flera tillfällen detta faktum som svar och det verkade 
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mycket självklart. Att detta var så odramatiskt och klart konstaterat var något som jag många 

gånger hade svårt att smälta och säkerligen att dölja.   

    Salama, är en sexårig flicka. Hon berättar att hon hemma lagar mat och städar. Hon brukar 

också diska men berättar att hennes bror inte gör det utan mest vilar. Det gör inte henne arg 

menar hon och fortsätter berätta att flickor städar och pojkar hämtar vatten. Salama gillar att 

titta på tv, spela rede och hoppa hage. Hon leker mest med flickor och när jag undrar om det 

är något pojkar leker som inte flickor gör menar hon att om hon vill spela fotboll gör hon det. 

Salama vill studera vidare men vad hon sedan vill arbeta med är svårare att svara på, kanske 

sopa svarar hon. Salama ser skillnad på flickor och pojkars liv och tycker det är bra. När jag 

undrar på vilket sätt det är bra har hon svårt att ge exempel. 

    Ali är en matglad tolvårig pojke. Hemma berättar han att han gärna lagar mat och även 

städar. När jag frågar om flickor och pojkars skilda uppgifter berör han inte arbetsuppgifter 

men menar att pojkar och flickor gör olika saker. Pojkar spelar fotboll och springer mer för att 

de är starkare menar han. När Ali blir stor vill han resa och bli lärare. Själv vill Ali ha barn 

och han vill laga maten i sin familj. När vi pratar om yrken för kvinnor och män menar han att 

alla kan göra alla slags arbeten.  

    Nassoro är en åttaårig pojke. Han berättar att han hemma hämtar vatten och tvättar medan 

hans syster lagar maten och menar att pojkar och flickor har skilda uppgifter. Han berättar 

vidare att han också kan laga mat, att steka fisk är han duktig på. När jag frågar om pojkars 

och flickors liv menar Nassoro att det är lika, men utvecklar det inte mer. Nassoro gillar tv, att 

gunga och spela fotboll. När han blir stor ska han spela i ett stort lag och det tror han är lätt. 

Att spela rede gillar han inte för det är bara för flickor. När jag avslutningsvis frågar om vilka 

han brukar leka med svarar han pojkkompisar. Några flickor som satt sig bredvid menar att 

han visst leker med flickor. Nassoro protesterar då och menar att det var när han var liten. 

Flickorna nickar till svar och menar att mindre barn leker tillsammans men när man blir större 

leker pojkar och flickor mer var för sig.  

Hadija är en tolvårig flicka med som jag ser det en ganska hård attityd. Hemma städar hon 

och lagar mat. Hadija menar att kvinnor och män gör olika saker. När det gäller arbete i 

hemmet konstaterar hon att kvinnor arbetar mest men menar att det är okej. Hadija berättar 

vidare att hon ibland blir arg för att hennes bror arbetar mindre än hon hemma. När jag frågar 

om hon då talar med sina föräldrar menar hon att hon istället pratar med sina systrar. När vi 

pratar om framtiden vill hon inte att en framtida man ska laga mat eller städa hemma. 

Däremot vill hon att en framtida man ska hjälpa till hemma som att hämta vatten. Vidare vill 

hon att han ska arbeta inom jordbruk och tjäna pengar. Själv vill Hadija fortsätta studera och 

bli lärare som hon tror är ganska lätt. 
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Analys 

Barnens berättelser bekräftar på många vis det som visade sig i de dagliga observationerna 

och mötena. Exempelvis de mest genusifierade uppgifterna; diskning, matlagning och 

städning för flickor och kvinnor. Medan att gå till affären och till viss del hämta vatten var 

genusifierat på så vis att det var uppgifter för pojkarna (jmf. Thurén 1996). Hemmet, den 

privata sfären visar sig vara för flickorna och förtydligas när vissa pojkar beskriver att de inte 

vill ta hand för mycket om sina framtida barn (jmf. Spain 2005). Vidare visar det sig när jag 

diskuterade tidiga graviditeter med en flicka och pojke. Pojken menade att det mest var ett 

problem för flickan medan flickan främst såg att det skulle hindra hennes fortsatta studier. I 

likhet med kartläggning (Unicef 2008) som ser tidiga graviditeter som ett kvinnligt problem 

för studier ser jag dessutom hur barn och hem befästs som ett kvinnligt område (jmf. Spain 

2005).  Brunnen och marknaden, den offentliga sfären är däremot pojkarnas område (ibid.). 

Samtidigt menade flera flickor att de också hämtade vatten hemma. Trots detta sågs 

vattenhämtning som en uppgift för pojkarna men att det i skolan till skillnad från hemma var 

en uppgift för alla. Såg barnen vattenhämtning som mer genusifierat än det i verkligheten var? 

Fagrell (2000) menar att barn har lätt för att genusifiera den Andra mer än sig själv och som 

jag här kan se tendenser på.  

    Flera barn såg ingen stor skillnad i flickor och pojkars liv, samtidigt som många 

konstaterade på ett självklart sätt att pojkar och flickor har olika uppgifter. Den skilda 

arbetsfördelningen sågs inte nödvändigtvis som något orättvist av alla barnen. Möjligen är 

tanken hos flera som en pojke uttryckte det att arbetet är olika, men lika tungt. Ändå uttryckte 

vissa flickor att bröderna lekte istället för att arbeta. Detta stämmer väl överens med de samtal 

jag hade med föreståndaren som också menade att pojkar har mer lektid. Av de flickor som 

ändå uttryckte att skillnad fanns i arbetsfördelning, som att kvinnor arbetar mer, eller i 

framtida möjligheter uppgav flera att de inte kände ilska över situationen.  

När det kommer till att gå ärenden beskrev en flicka att hon inte fick gå när hon frågar men att 

hon frågar ser jag som ett visst motstånd mot den givna arbetsfördelningen. En annan flicka 

fick gå till affären, men jag ser det som att hennes insats då inte räknas till skillnad mot 

hennes bror, då hon fick fortsätta jobba hemma. Jag ser det som en typ av Thuréns (1996) 

sanktioner mot överträdelser av genusgränser. Fler sanktioner av Thuréns (1996) slag möter 

jag i den pojken som fick höra gliringar för att han sopade och tvättade kläder, vad som 

ansågs som den grövsta överträdelsen vet jag inte, men det var uppenbarligen ingen merit. En 

annan form av motstånd visade en annan flicka på när hon inför systrarna klagade på att 

brodern arbetade för lite. Jag ser då att dessa motståndsuttryck kolliderar med barnens utsagor 
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om att livet för pojkar och flickor är lika, men att de har olika uppgifter. Vidare ser jag 

motståndet som ett uttryck för att en skev arbetsfördelning i mängd existerar mellan barnen 

(jmf. Thurén 1996). 

    I likhet med mina observationer av lek och placeringar ger barnen en bild av att den 

flerkönade samvaron avtar med stigande ålder då enkönade grupperingar istället dominerar. 

Denna övergång är inte statisk men blir mer generell runt sjuårsåldern. Jag ser det som att 

barnens könsidentitet formas i relation med omgivningen, att barnen lever upp till vuxnas och 

äldre barns föreställningar om hur barn ska vara och när flickor och pojkar slutar att vara bara 

barn (jmf. Norman 1996, B.Nielsen & Rudberg 1991, Berger & Luckmann 1998, Nielsen 

1998). Barnen skapade egna genusgränser som i bollspel som i detta fall speglade 

omgivningens genusnormer (jmf. Minks 2008, Nielsen 1998). Dessa gränser var däremot inte 

statiska. Två flickor berättade att de spelade fotboll om de ville, till skillnad mot pojkarna som 

istället underströk att de inte ville kasta boll då det var för flickor. Flickornas bollspelande blir 

enligt mig uttryck för att spela mot de rådande genusnormerna (jmf. Butler i Rosenberg 

2005).  Många pojkar uttalade att de inte vill diska och kontrasten blir tydlig då jag inte hörde 

liknande kommentarer från flickorna. Jag ser tendenser på att pojkarna tydligare avgränsade 

sig från flickorna. Vidare såg flera pojkar fysisk styrka som en manlig förmåga till skillnad 

från flickorna som inte berörde styrka alls. Kraftfullhet associerades på liknande sätt med 

manlighet i Fagrells (2000) studie men däremot av både pojkar och flickor. 

    Pengar associeras hos flera barn med män i motsats till Fagrells (2000) forskning där barn 

ser ekonomiskt ansvar som könsneutralt. Trots utvecklingen i Tanzania av kvinnligt 

företagande (Tanzanias nationella hemsida 2008) ser vissa flickor det som en uppgift för en 

framtida make att tjäna pengar. En pojke uttryckte att han inte såg det som bra när kvinnor 

tjänar pengar. Dessa tankar ser jag i enlighet med rådande traditioner där kvinnors ägande 

begränsats och deras arbete många gånger varit oavlönat (jmf. Thurén 2002, 

Berger&Luckmann 1998, Afrol 2008, Tanzanias nationella hemsida 2008). När barnen 

pratade om sin framtid såg vissa pojkar och flickor de olika förutsättningarna för flickor och 

pojkar att fortsätta studera samt arbetsmarknaden för män och kvinnor. Att föräldrar mer ofta 

betalar för pojkars utbildning (Unicef 2008) tillsammans med omgivningens arbetsfördelning 

mellan könen ser jag till viss del påverkar flickors framtidsvisioner och hur de föreställer sig 

en familj. Samtidigt hade nära på alla flickor och pojkar klara idéer om vad de ville arbeta 

med och trodde att de skulle klara det. Åtta av de tretton pojkarna och flickorna ville bli lärare 

eller arbeta inom sjukvård. Barnen uttalade inte att dessa arbeten var könsneutrala men 

laddade dem inte heller med könstillhörighet. Att arbetsvalet blev könsneutralt 
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överensstämmer med Fagrells (2000) forskning där lärare och läkare ses som könsneutrala 

arbeten av barnen.   

 
Sammanfattande analys 

Genuskonstruktioner 

Genuskonstruktionerna hos barnen ser jag som ofta motstridiga processer där aktiviteter, 

situationer och platser blir mer eller mindre genusifierade och könsneutrala. Med ständiga 

hänvisningar till Thuréns (jmf. 1996, 2002) betoning av sammanhanget gestaltar sig en 

komplex väv där barnen aktivt handlar i nuet och använder sig av erfarenheter från sin 

omgivning. Ständigt i min analys har jag blivit påmind om att ett faktum i det sociala livet 

inte kan tas för givet i yttringar i en annan del av det sociala livet (jmf. Thurén 2002b). 

Exempelvis att de många hjälpvilliga flickorna inte alls tog till sig tillrättavisanden under 

lektionerna.  

    Ålder framträder som en central kategori för pojkar som flickor i många situationer. Med 

högre ålder följde mer status, makt och ansvar. På många sätt ser jag det som att högre ålder 

gav en större plats i det sociala sammanhanget och att hjälpa äldre gav således mer status 

(jmf. Oyewumi 2005). För att visa ålder använde barnen tidigare erfarenheter från 

omgivningen, som hur vuxna lever sina liv tillsammans med det som de själva fick 

bekräftelser från, som tilldelat arbete för att sedan införliva dessa mönster i sin identitet. Efter 

stigande ålder (jmf. Oyewumi 2005) införlivar barnen omgivningens föreställningar om kön, 

en socialisation som jag ser som en aktiv dialog från båda parter (jmf. Berger&Luckmann 

1998, Nielsen 1998). Som flera författare (jmf. Nielsen&Rudberg 1991, Davies 2003, Fagrell 

2000) ser jag att denna anpassning till samhällets normer blir nödvändigt för barnet om en 

identitet ska skapas i det givna sammanhanget. I figur 1 nedan tydliggörs hur barnet efter 

stigande ålder inledningsvis iakttar äldre personers arbete i omgivningen för att sedan utföra 

tilldelat arbete och införliva bekräftelsen omgivningen ger. I denna pågående process 

utvecklar barnet sin identitet som till viss del är genusifierad.   
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Figur 1. Bagamoyobarnens genuskonstruktioner. 
 

Ofta gestaltade barnen sin åldersstatus på genusifierade sätt. Detta kopplar jag delvis till det 

könade föräldraskapet (Erikson 2003, Pettersson 2006) då kvinnorna i Tanzania har 

huvudansvaret för barnen, som många barn socialiserats in i tillsammans med hushållsarbete. 

Flickor gestaltade ofta sin ålder på ett omsorgsgivande sätt och många gånger hjälpande i 

relation till andra. Här kan jag se hur flickorna i klassrummet var lika bråkiga som pojkarna 

medan de i en annan situation som vid städningen hade starkare koppling till den uppgiften än 

pojkarna och då inte kom med lika mycket invändningar. Genusifiering visar sig vara starkt 

situationsbundet (jmf. Thurén 2002). När ålder sågs som statusbringande och även bundet till 

vissa situationer tycks även makt vara det i barnens syn på auktoritet. I skolan, som offentlig 

plats till skillnad från hemmet, sågs mannen som innehavare av mer makt och påverkanskraft. 

I ljuset av ett samhälle som traditionellt överordnat mäns beslut i vissa sociala och 

ekonomiska sfärer (Tanzanias nationella hemsida 2008) blir barnens föreställning av de egna 

och andras resurser förståligt i ett socialisationsperspektiv (jmf. Berger&Luckmann 1998, 

Nielsen 1998).  
 

Genusifierade aktiviteter  

Matlagning, diskning och städning ser jag som genusifierade aktiviteter (jmf. Thurén 1996) 

vilka Ram på flera sätt reproducerade som könade aktiviteter (jmf Månsson 2000, Forsberg 

2002, Olofsson 2007). Flera barn såg däremot arbetsfördelningen i skolan, som var mer 

könsneutral till skillnad från hemmet, som positiv. Omsorg och ansvarstagande var flickornas 

uppgift samtidigt som de lättare tog till sig tillsägelser och hjälpte till än pojkarna. Pojkarna 



 

 40

gick fler ärenden och argumenterade för sin sak i större utsträckning än flickorna. Detta ser 

jag som att pojkarna såg sig själva inneha mer påverkanskraft än flickorna. Genom att utföra 

de uppgifter flickor och pojkar tilldelades från omgivningen skapades också skilda 

kompetenser som de upprepade och införlivade i sig själva (jmf. Thurén 2002, Davies 2003, 

Butler i Rosenberg 2005). I likhet med tidigare forskning (Forsberg 2002, Öhrn 2002, 

Cederberg 2004) såg jag hur de äldre pojkarna många gånger dominerade talarutrymmet i 

klassrummet medan flickor och mindre barn generellt behövde mer motivation. Detta kopplar 

jag både till ålder (jmf. Oyewumi 2005) då de äldre barnen tog mer initiativ men även kön då 

pojkar generellt uppmuntras mer till skolarbete från omgivningen (jmf. Unicef 2008, Högdin 

2007, Thurén 2002). Jag ser tendenser på att pojkar får ett bättre självförtroende kopplat till 

skolan än flickor med de rådande sociala normerna som bakgrund. Faktumet att pojkars 

skolgång prioriteras blir även synligt i flickornas och pojkarnas berättelser. 
 

Könsneutrala aktiviteter  

Många av barnens lekar såg jag som könsneutrala (jmf. Thurén 1996) i motsats till Forsbergs 

(2002) forskning där svenska flickor och pojkar skiljer sig i aktiviteter. I gruppsituationer var 

nyfikenhet precis som oönskat beteende i klassrummet könsneutralt. Att flickor kunde vara 

lika störande för undervisningen står i kontrast till hur de utanför klassrummet tog till sig 

tillsägelser lättare än pojkar, en slutsats kan då vara att klassrummet under lektioner var en 

mer könsneutral plats eller situation (jmf. Spain 2005) till skillnad från andra situationer då 

arbete som städning förväntades bli gjort och flickorna till största delen fullföljde uppgifterna. 

Det motstridiga i processen av genuskonstruktion visar sig än en gång då klassrummet på 

flera sätt även kan ses som genusifierat med manlig hierarki, som talarutrymmet och sociala 

rådande normer (jmf. Thurén 2002). Vidare ser jag flickornas användande av sin kropp och 

sitt språk när de störde undervisningen som att de spelade mot genusnormerna att som flicka 

tillmötesgå andra (jmf. Butler i Rosenberg 2005, Thurén 2002). Barnens störande beteende i 

undervisningen som könsneutralt ser jag stå i motsats till tidigare forskning (jmf. Forsberg 

2002, Öhrn 2002, Ambjörnsson 2004) där flickor snarare beskrivs som ett lugnande inslag i 

undervisningen. Hur barnen visade fysisk närhet och hängivenhet yttrade sig på likartat 

könsneutralt sätt, däremot ser jag hur den fysiska kontakten oftare riktades mot mig som 

kvinna än mot Ram. Att denna kontakt var genusifierad kan kopplas till sociala normer och 

arbetsdelning då kvinnan ses som huvudsaklig omsorgsgivare (jmf. Eriksson 2003, Davies 

2003, Berger&Luckmann 1998, Thurén 2002) och barnen har mer erfarenheter av närhet till 

kvinnor. 

Genusifierade platser 
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Kroppen blev till en genusifierad plats i vissa bemärkelser. Exempelvis genom genusifierade 

arbetsuppgifter (jmf. Forsberg 2003) och hur pojkar använde ilska och våld på ett grövre sätt 

än flickor (jmf. Butler i Rosenberg 2005). Hemmet och nära matlagningsplatsen blev till 

genusifierade platser då mycket arbete som omsorgstagande och matlagning sågs som 

kvinnors/flickors och var knutet till dessa platser (jmf. Spain 2005). Offentliga platser som 

marknaden och skolan var till stor del istället platser som kopplades till pojkars/mäns 

uppgifter och kompetens (ibid.). I och med att mer av pojkarnas uppgifter och tid 

lokaliserades utanför hemmet i offentliga miljöer visar det även på en bred räckvidd (jmf. 

Thurén 1996). Utöver att se skolan som en genusifierad plats i enlighet med sociala normer 

och genusifierat talarutrymme ser jag att uppdelningen i enkönade grupper understryker detta. 

Flickor och pojkar skiljde sig vid mat-, lek- och studiesituationer rumsligt åt i likhet med 

Forsbergs (2002) forskning. De äldre pojkarna var de med störst avstånd till klassrummet med 

läraren eller matplatsen. Något jag ser som att pojkarna var mer benägna att röra sig utanför 

den centralt fasta punkten likt hemmet (jmf. Forsberg 2003). Denna genusifierade placering 

ser jag följde vanor och traditioner från omgivningen i likhet med hur Norman (1996) 

beskriver genuskonstruktioner.  
 

Könsneutrala platser  

Kroppen var på olika sätt även en könsneutral plats (jmf. Thurén 1996). Pojkar som flickor 

använde den på liknande sätt i ett hängivet syfte, när de var okoncentrerade och även i leken 

motoriskt och styrkemässigt. Här ser jag hur kroppen både blir till en könsneutral och 

genusifierad plats för barnen. Genuskonstruktioner är motstridiga processer och i enlighet 

med Butler (jmf. Rosenberg 2005) ser jag här att flickornas användande av sin kropp gick 

emot synen på flickor som mindre starka. Flickor och pojkar rörde sig och använde klassrum 

som skolgård på i stort sett liknande sätt. Till skillnad från mig såg barnen även arbetet i 

skolan på många sätt som könsneutralt, trots att Ram på flera sätt reproducerade 

arbetsdelningen som ofta fanns i hemmet. Samtidigt fanns det en skillnad mellan arbetet i 

hemmet och skolan. Jag ser tendenser på att barnen i skolan många gånger blev sedda mer 

som individer relaterat till skolprestationer, relativt avskild från sin position som dotter eller 

bror i familjestrukturen. 

    Både platser och aktiviteters betydelse konstrueras med eller emot omgivningens 

genusnormer. Som jag ser det är det en komplex och ibland motstridig process där 

genusnormer i vissa situationer blir mer synliga än i andra situationer. Några enkla enhetliga 

förklaringar till detta kan jag heller inte se då genuskonstruktioner ständigt omskapas. 

Tankar om flickor och pojkar 
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Flickor och pojkar såg sig själva kopplade på ett självklart sätt till de olika könsbundna 

arbetsuppgifterna (jmf. Davies 2003). Däremot hade de skilda förhållningssätt mot de olika 

arbetena. Pojkar uttalade starkt att de inte ville diska medan flickorna inte uttryckte sig så om 

någon uppgift som till stor del såg som pojkarnas. När flickor uttryckte att en obalanserad 

arbetsfördelning fanns och till fördel för pojkarna underströk de flesta att de inte var arga. 

Trots att flickor visade sig arga i andra sammanhang blev mitt intryck att de i relation till 

vuxenvärlden var måna om att inte utrycka ilska i likhet med flickan som istället pratar med 

sina systrar. Här ser jag ännu en kontrast mot pojkarnas syn på sin påverkanskraft och att 

flickorna istället för att argumentera för att arbeta mindre gör motstånd på annat vis (jmf. 

Thurén 2002). När barnen medvetet eller omedvetet överträdde genusgränser ser jag flera 

exempel. Flickor som spelar fotboll, vill gå till affären, tycker bröderna arbetar för lite och 

inte vill ta hand om småsyskon. Pojkarna försökte istället närma sig matlagningen medan flera 

flickor inte ville att en framtida man skulle laga mat hemma. Pojkarna var till skillnad från 

flickorna inte lika angelägna att överträda genusgränserna. I likhet med Öhrn (2002), Forsberg 

(2002) och Fagrell (2000) att flickor är mer benägna att röra sig över genusgränser. Det blir 

det synligt att medan flickorna rör sig, delvis genom motstånd, mot fler områden som ses som 

pojkars rör sig pojkarna inte mot områden som förknippas med flickor. Om detta bottnar i att 

flickors/kvinnors praktiker värderas mindre och pojkarna därför inte vill associeras med 

flickor ser jag som möjligt med tanke på hur många pojkar uttrycker att de inte vill bli sedda 

som flickor. Vidare ser jag hur den genusifierade arbetsdelningen till viss del har en hierarkisk 

värdegrund där manliga sysslor värdes högre (jmf. Thurén 1996) men till stor del utifrån 

pojkarnas syn. För flickorna verkar det däremot till stor del vara att de arbetar mer som stör 

dem, inte nödvändigtvis att de ser sina uppgifter som mindre värda. Vidare visar flickornas 

beslutsamhet gällande forstsatta studier, yrkesval, att vänta med graviditeter och även aktivitet 

i klassrummet på att flickorna inte införlivat rådande sociala tankesystem. Här synliggörs de 

pågående processer som jag ser undergräver genuskonstruktioner som undervärderar kvinnors 

och deras möjligheter (jmf. Fagrell 2000). Samtidigt kan jag också se hur pojkarna då de är 

mindre benägna att röra sig över genusgränser blir förlorare på ett annat plan. De tycks inlåsta 

i en könsidentitet med mindre rörlighet och flexibilitet till skillnad från flickorna. 
 

Bagamoyo vs. Sverige 

Ålder tycks ha en mer central ställning i barnens liv i Bagamoyo än vad jag finner i svensk 

forskning. Detta ser jag skapar både en mer hierarkisk hållning mellan barnen samtidigt som 

ett positivt ansvar från de äldre mot de yngre blir tydligare. Den materiella standarden som är 

lägre i Tanzania ser jag ger mer könsneutrala lekar och användandet av kroppen hos barnet på 
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ett mer könsneutralt sätt. Material i form av leksaker blir mer könsbundna och så som jag ser 

det särskiljer barnen i lek från varandra och är något som inte fanns i samma utsträckning som 

i Sverige. Tidigare forskning visar på hur pojkar oftare tilltalas med namn, som individer till 

skillnad från flickor som benämns som grupp (jmf. Månsson 2000, Cederberg 2004, Olofsson 

2007). Detta märkte jag inte alls av i Bagamoyo. Möjligen bottnar det i den språkliga 

olikheten, då barnen ofta kategoriserades som en grupp och tilltalades i andra person som 

könsneutral. Kontrasten mellan den bild av den snälla flickan som ett lugnande inslag mot 

bångstyriga pojkar som framträder i tidigare forskning upplevde jag inte lika stark i 

Bagamoyo där alla barnen istället tog stor plats på detta område (jmf. Forsberg 2002, Öhrn 

2002, Ambjörnsson 2004). När det kommer till arbete av olika slag arbetar barnen i 

Bagamoyo tveklöst mer än barn i Sverige. Däremot ser jag inte att arbete i sig konstruerar 

genus, utan själva fördelningen av uppgifter till könen och även mängden. När pojkarna har 

lektid till skillnad från flickorna rör de sig i det offentliga rummet och skaffar sig mer 

erfarenheter där. I ett högre perspektiv är det också i dessa miljöer mycket av 

samhällsutveckling och information tar sin plats. 

 
Diskussion 

Jag har nu redogjort för hur Bagamoyobarnens genuskonstruktioner aktivt skapas både enligt 

och mot rådande genusnormer i deras sociala sammanhang. Med stigande ålder visar barnen 

sin status och identitet på ett könsneutralt men till stora delar genusifierat sätt. Vad ger nu 

denna kunskap om Bagamoyobarnens genuskonstruktioner? Jag har redan påtalat att mitt 

material är litet och inte möjligt att generalisera utifrån. Istället är det delvis kunskap om hur 

genus konstrueras i ett samhälle som har mycket lägre materiell och ekonomisk standard än 

Sverige och utifrån det ser jag hur genuskonstruktioner då skapas på andra sätt. Då områden 

som visat sig relativt könsneutrala i Bagamoyo, exempelvis lekar och hur barn använder sin 

kropp i lek, ser jag en viktig fråga om vad välstånd och konsumtion ger för genusmarkörer i 

barns lek i länder med högre ekonomisk standard. Samtidigt kan genusifierade områden som 

arbete och skola kopplas till ekonomisk utsatthet och då blir internationell genusforskning 

med fokus på klass viktig för att arbeta för människors lika förutsättningar. 

    Jag har på olika sätt påtalat vikten av en bred kunskap om genuskonstruktioner som 

grundas i olika sociala sammanhang, frågan är då hur denna kunskap kan användas i det 

sociala arbetet? Balansen mellan att ha bred kunskap i ryggen och samtidigt förhålla sig 

öppen i möten och inte dra förutfattade slutsatser ser jag som centralt. Komplexiteten i 

Bagamoyobarnens genuskonstruktioner visar på att det inte finns några förutsägbara bilder av 

flickor eller pojkar. Genus skapas och omskapas ständigt i nya former. Genom att ha en syn 
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på människor som individer fria att skapa sig själva och sina förutsättningar blir vi tvungna att 

både lära känna världen och oss själva för att se vilka faktorer i omgivningen som hindrar 

denna frihet. Traditioner och normer som begränsar flickors skolgång eller att välja när de ska 

föda barn måste synliggöras. Vidare måste tankemönster som ger genusifierad 

arbetsfördelning uppmärksammas eftersom det kan verka begränsande på pojkar och flickors 

utvecklande av olika kompetenser samt ge skilda förutsättningar för pojkar och flickor att 

under fritiden utforska och utveckla en egen identitet (jmf. Högdin 2007). Liknande 

verkningar kan genusifierade platser ge om sociala tankesätt förknippar områden med ett visst 

kön och begränsar tillträdet till det området för det andra könet (jmf. Högdin 2007).  I arbete 

med familjer, barn i skola och behandling ser jag hur denna kunskap blir användbar. Forsberg 

(2002) uppmärksammar att unga i Sverige med utländsk bakgrund i sitt konstruerande av 

genus strävar mot normalisering. Då ser jag att det är viktigt att inte värdera genus så som det 

gestaltas i Sverige som bättre. Bara för att genus i Sverige kan ses som under förändring 

betyder detta nödvändigtvis inte enbart förbättring (jmf. Öhrn 2002). Återigen måste genus 

ses i relation till det sammanhang det skapas i och ständigt kritiskt ifrågasättas. När flickor 

beskrivs som mer kompetenta att överskrida könsgränser (jmf. denna studies resultat samt 

Fagrell 2000, Öhrn 2002, Forsberg 2002) är frågan om flickor med utländsk bakgrund även 

har lättare att normaliseras till genusnormer i Sverige än pojkar? Då pojkar generellt rör sig 

mindre över könsgränser kan pojkar med utländsk bakgrund antas få sämre förutsättningar i 

exempelvis skolan (jmf. Cederberg 2004) som till stor del präglas av genusnormativt tänkande 

(jmf. Forsberg 2002, Olofsson 2007).  Utöver skolan präglas ofta även behandling och 

relationer i det sociala arbetet av traditionella genusnormer (jmf. Kolfjord 1997, Dominelli 

2002, Claezon 2004, Claezon & Hilte 2005, Mattsson 2005). Här ser jag det högst aktuella i 

att kritiskt syna svenska genusnormer tillsammans med genusnormer från andra samhällen, 

hur de gestaltar sig och vilka värderingar de rymmer. Tillsammans med arbete på olika nivåer 

med genus som fokus att diskutera ser jag ett kritiskt granskande av genuskonstruktioner som 

en väg att uppmärksamma de tendenser som på sikt kan leda till utanförskap, marginalisering 

och ojämlika förutsättningar. Detta ser jag som viktigt i skola, ungdomsarbete, arbete med 

nyblivna föräldrar, behandling och relationer generellt i det sociala arbetet oavsett människors 

härkomst. 
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