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Sammanfattning 

Detta examensarbete har studerat hur lärare inom fritidshem arbetar för att utmana och få 

med sig pojkar att delta i aktiviteter som anses vara flickkodade. Frågeställningarna 

handlar om hur personalen upplever att pojkarna gör sina val och vad som påverkar valen, 

hur deras planering och arbetssätt ser ut för att bryta rådande könsnormer vad gäller 

pojkars aktivitetsval samt hur fritidslärare ser på dem möjligheter och utmaningar som 

finns i arbetet. Kvalitativa intervjuer har använts som metod. Resultatet överensstämmer 

med aktuell referenslitteratur om att barn könsklassificeras i låg ålder, vilket gör det 

svårare i arbetet att bryta dessa normer. Det är tydligt att personalen är medveten om 

situationen och att det krävs en kontinuitet i arbetet för att komma framåt. De ser dock inte 

arbetet som en orimlig belastning. Det kommer att krävas ett aktivt och långsiktigt arbete 

för att kunna förändra de könsmönster som, inte bara finns inom skolväsendet, utan också 

i samhället.  

Nyckelord: Genus, jämställdhetsarbete, normkritik, fritidshem, aktiviteter, pojkar   
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Inledning 

Jag har alltid haft ett intresse för frågor kring genus och könsnormer men från att jag 

blev mamma har detta intensifierats då jag blivit mer medveten om hur djupt rotade 

dessa normer är hos oss individer. Ett exempel är när min sons fotbollslag ville möta 

oss mammor i en match där de sade att de skulle ”äga ut” oss. Jag och flera mammor 

med mig kände att det inte var okej och att de aldrig hade uttryckt sig så om en match 

mot papporna. Att som mamma och före detta fotbollsspelare höra sin son uttrycka 

sig på detta sätt gjorde att jag ville arbeta för att bredda hans syn kring könsnormer. 

Här skulle matchen mot oss mammor vara en del i detta arbete där de skulle få en 

match som de sent skulle glömma. Ett annat minne, från min egen barndom, är när 

jag hör min mor säga till min bror att han är duktig på att duka bort från bordet för att 

vara pojke. Detta är något jag aldrig glömmer eftersom jag aldrig fick höra något 

liknande själv. Känslan var att detta var något som förväntades av mig som flicka och 

dotter och som inte hade samma värde som när min bror gjorde det. Henkel och 

Tomičić (2017) beskriver hur vi, genom att använda olika begrepp för samma 

beteenden och egenskaper kring det pojkar och flickor gör, skapar olika 

förutsättningar för barnen. Det som är kopplat till pojkar får ett större värde och anses 

viktigare och bättre än det som är kopplat till flickor. Som en följd av detta kan 

pojkar välja bort aktiviteter som är flickkodade trots att det egentligen är en aktivitet 

som alla barn skulle kunna tycka om.   

Under min fritidslärarutbildning och de VFU-placeringar jag har varit på har jag 

noterat att det skiljer sig åt mellan barnen, det vill säga flickor och pojkar, när de ska 

välja aktiviteter på fritids. Min upplevelse är att flickor har ett bredare spektrum av 

alternativ än vad pojkar har då flickorna mer okomplicerat kan välja aktiviteter som 

både anses flickkodade och pojkkodade medan pojkar väljer bort de flickkodade 

aktiviteterna. I artikeln ”Friare lek bortom normen” hänvisar Larsson (2016) till 

författaren och läraren Sandra Brömster som beskriver att karaktärsdrag och lekar 

som enligt tradition kopplas till pojkar anses vara mer neutrala samt ha ett högre 

värde än sådant som är kopplat till flickor. Acceptansen för flickor som väljer 

aktiviteter som är förknippade med pojkar är högre i samhället än om pojkar väljer 

aktiviteter som förknippas med flickor. Att som flicka anses vara en pojkflicka är ett 

begrepp som vi talar om i positiv bemärkelse, däremot finns inte något liknande för 

det motsatta med positiv klang.  

Här är läroplanen tydlig när det gäller skolans och fritidshemmets ansvar vilket 

framgår av följande citat: 

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att 

motverka könsnormer som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.  

                                                                                    (Skolverket, 2018, s. 6)  

 

Läroplanen anger också vikten av att skolan och fritidshemmet arbetar för att 

eleverna interagerar med varandra och ges samma möjligheter att prova och utveckla 

olika förmågor och intressen oavsett vilken könstillhörighet eleven har (Skolverket, 

2018).   

Min teori är att de allra flesta lärare i fritidshemmet är medvetna om uppsatta mål, 

men att gå från teori till praktiskt utövande är en utmaning. 
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Syfte och frågeställningar 

Genom detta examensarbete vill jag nå kunskap om hur fritidslärare arbetar med att 

utmana pojkar att delta i så kallade flickkodade aktiviteter i fritidshemmet.  

 

1. Hur upplever personalen att pojkarna gör sina val och vad är det som påverkar 

valen?  

2. Hur planerar och arbetar fritidslärarna för att utmana traditionella könsmönster i 

pojkarnas val och aktiviteter? 

3. Vilka möjligheter och utmaningar finns i det arbetet?    

Begreppsförklaring  

Nedan följer definitioner av i detta examensarbete förekommande begrepp. 

Genus – en konstruktion    

Genus är ett begrepp för det sociala, biologiska och kulturella könet, som delar upp 

mänskligheten i två delar. Det som anses vara kvinnligt respektive manligt (Svaleryd, 

2002). Begreppet som började användas i början av 1980-talet är en vidareutveckling av 

de tankegångar som funnits kring könsrollsbegreppet (”Genus”, 2019). Genus är en 

konstruktion av osynliga regler och normer, där de egenskaper som tros kan kopplas till 

respektive kön redan från födseln inte är det, utan dessa egenskaper lärs in. Med andra ord 

handlar det om att kvinnor och män, flickor och pojkar, förväntas bete sig på ett visst sätt 

för att bli accepterade. Exempel på detta är att flickor ska vara söta och duktiga medan 

pojkar är busiga och bullriga.  

Lindqvist (2010) beskriver att föräldrar, kamrater och skola är de mest betydande 

faktorerna för hur kön konstrueras. Föräldrar till förskolebarn har en mer öppen inställning 

när det kommer till flickor som håller på med könsöverskridande aktiviteter, medan pojkar 

inte uppmuntras på samma sätt. Detta gör att det blir svårare för de pojkar som visar 

intresse för traditionellt flickkodade aktiviteter och egenskaper.  

Norm – rättesnöre  

Begreppet norm har sitt ursprung i latinets nor’ma, vilket betyder det normala och kan ses 

som ett slags rättesnöre eller regel, ”ett ideal som en person förväntas anpassa sig till” 

(”Norm”, 2019). I samhället är det de individer som lever efter normen som sitter på 

makten och det krävs stort mod för att gå emot normen och det kan vara svårt för en 

individ att vara normbrytande. Normer är något som följer oss genom hela livet och är 

något som måste finnas i ett samhälle för att det ska fungera, men det finns också normer 

som gör att människan blir begränsad och inskränkt i sin tankevärld och som visar på 

ojämlika förhållanden i samhället (låsupp.nu, 2018). 

Genusordning  

En maktrelation mellan kvinnor och män där mannen står som norm i samhället. Männen 

får därigenom mer makt och inflytande i olika sammanhang. Detta gör att männen får 

högre status än kvinnorna (Hedlin, 2004). 

Könskodning 

Innebär att saker och ting i vårat samhälle är sorterade som manligt eller kvinnligt (Hedlin, 

2004). Det kan till exempel handla om egenskaper, färger, kroppsrörelser mm.   

Könsnorm 

Norm som innebär att kvinnor och män ska bete sig på ett visst sätt utifrån deras kön 

(Hedlin, 2004).  
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Bakgrund 

Utifrån syftet behandlar detta avsnitt fritidshemmets uppdrag utifrån gällande 

styrdokument. Det kommer även att behandla kön, genus, könsnormer samt 

jämställdhetsarbetet i fritidshemmet.  

Läroplan - Fritidshemmets uppdrag 

”Fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationerna 

mellan eleverna och mellan eleverna och personalen är viktiga redskap i arbetet” 

(Skolverket 2014).  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet beskrivs hur skolan ska 

främja jämställdhet, där alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett könstillhörighet (Skolverket, 2018). Eleverna ska genom utbildning 

ges möjlighet att skapa förståelse för att det i samhället finns olika uppfattningar om vad 

som anses vara kvinnligt respektive manligt och hur dessa kan skapa olika förutsättningar 

för människor.  

I läroplanens fjärde del beskrivs att fritidshemmets undervisning ska utgå från de behov, 

intressen och erfarenheter eleverna har (Skolverket, 2018). Samtidigt är det också viktigt 

att eleverna utmanas och får inspiration att prova nya saker, för att kunna stärka sig själva 

och sin tro på den egna förmågan. Undervisningen ska även ge eleverna tillgång till 

varierade praktiska arbetssätt och lärmiljöer där eleverna ges möjlighet att utveckla olika 

förmågor inom exempelvis lek, rörelse, skapande och estetiska uttrycksformer, såsom 

dans, bild, musik och drama. Fritidshemmets undervisning ska vara upplevelsebaserad, 

situationsstyrd samt i grupp för att tillsammans med andra främja lärandet.    

Fritidshemmets kommentarmaterial (Skolverket, 2016) beskriver hur fritidshemmets 

undervisning ska främja utvecklingen och lärandet hos eleverna men också utmana och 

engagera eleverna till att skapa nya erfarenheter. För att kunna göra detta som fritidslärare 

är det viktigt att observera eleverna i deras lek för att få en uppfattning om hur och varför 

de gör sina aktivitetsval. Är det samma aktiviteter varje gång och styrs valen utifrån 

intresse eller hur kamraterna väljer? Som lärare i fritidshem är det viktigt att ha ett 

normkritiskt förhållningssätt vad gäller de diskrimineringsgrunder som finns. Det innebär 

att alla elever ska ges möjlighet att uttrycka sig och få ta plats i fritidshemmets verksamhet 

oavsett vilket kön eller könsöverskridande identitet eleven har. Skolverket menar att lärare 

i fritidshem bör arbeta aktivt för att elever inte ska välja aktiviteter utifrån traditionella 

könsmönster. Leken är en viktig del i fritidshemmets verksamhet och kan fungera som en 

dörröppnare för många elever, då vissa elever kan ha svårt att välja om de inte vet vad 

som erbjuds.  

  



 

4 

 

Tidigare forskning  

Utifrån syftet att nå kunskap om hur fritidslärare arbetar med att utmana pojkar att delta i 

så kallade flickkodade aktiviteter i fritidshemmet återges i detta avsnitt, forskning rörande 

fritidshem, skola och förskola.   

Att tillskrivas ett kön 

Redan innan ett barn kommer till världen tillskrivs det ofta ett specifikt kön (Henkel och 

Tomičić, 2017). Det är många som är intresserade av att veta om det ska bli en pojke eller 

en flicka och försöker hitta olika tecken på vilket kön det kan tänkas bli. Det kan röra sig 

om allt från hur magen ser ut, vilken hjärtverksamhet fostret har till hur mycket fostret 

sparkar. När barnet väl har fötts är könet det första många vill veta. Vanligt är också att 

barnet kläds i olika färger, det talas till på olika sätt och när det gråter tolkas även detta 

olika. Därigenom ges flickor och pojkar olika egenskaper, vilka i sin tur kan leda till 

skilda beteendemönster hos barnen. Under de första levnadsåren går ett barn igenom 

många olika faser som gör att det formas till flicka eller pojke. Att det är skillnad på att 

vara flicka eller pojke är något som följer oss genom livet som den mest naturliga sak. 

Konsekvenserna av att tillskriva barnet ett kön skapar en ojämställdhet som inte alltid är 

lätt att observera. Det resulterar i att barnen kan sorteras in i olika fack beroende av denna 

tillhörighet. Bemötandet av barnen präglas i hög grad av denna sortering som kan verka 

hämmande för barnens utveckling. Om flickor och pojkar istället bemöts som jämställda 

individer ökar deras möjligheter i livet.  

Diskussionerna kring könsroller pågick redan under 1960–70-talen (Sandquist, 1998). 

Tankarna var att ändra den allmänna synen på vad som ansågs kvinnligt och manligt för 

att istället fokusera på individen. Att alla skulle ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett könstillhörighet har varit ett av de mål som länge funnits med i den 

svenska jämställdhetspolitiken. Till detta hör likvärdig utbildning samt möjlighet till 

utveckling av egna förmågor och intressen. Redan när barnen kommer till skola och fritids 

har de mer eller mindre formats in i olika könsmönster utan att vara medvetna om det. Det 

är föräldrar, kompisar och andra omkringliggande faktorer som ligger till grund för detta 

(Sandquist, 1998).  

Svaleryd (2003) beskriver hur människor förr i tiden inte ansågs ha samma rättigheter utan 

att människorna hade väldigt olika förutsättningar beroende av sin könstillhörighet. Trots 

att jämställdhetsarbetet har gått framåt i vårat samhälle existerar många av dessa synsätt 

än idag. Sandquist (1998) beskriver hur skolan och fritidshemmet återspeglar samhället 

och är därmed delaktiga för hur jämställdhet och ojämställdhet skapas i samhället. Det har 

visat sig att flickor och pojkar får olika uppmärksamhet beroende på hur de uppför sig. 

Flickornas uppmärksamhet är kopplat till att de är duktiga och ansvarsfulla medan pojkar 

blir uppmärksammade för att de är högljudda och livliga. Utifrån dessa förväntningar lär 

eleverna sig olika saker och får på så vis olika förutsättningar inför framtiden. Skola och 

fritidshem har därför ett stort ansvar för att inte förstärka stereotypa könsmönster. Ett gott 

samarbete mellan olika instanser är därför väldigt viktigt (Sandquist, 1998). 

Normer – en kollektiv trygghetsfaktor som är begränsande 

En norm kan förklaras som en oskriven regel i samhället för människors beteenden och för 

vad som anses vara ett normalt beteende i olika sammanhang (Wedin, 2018). Normer 

handlar också om att dela in människor i speciella fack där de olika facken innebär ett 

visst beteende. På det viset blir normen något av en kollektiv trygghetsfaktor och så länge 

alla människor följer dessa normer och beter sig som det förväntas av en är det ingen som 

reagerar. Direkt någon går utanför det som anses normalt så är det dock inte längre 

godtagbart hos omgivningen. Wedin tar upp ett exempel där en pappa är bekymrad över 
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sin lille sons beteende när han vill klä sig i klänning, högklackade skor och prinsesskrona 

som så många andra barn, som i det här fallet är flickor. Det väcker reaktioner hos pappan, 

då sonen avviker från pojkarnas norm och beteendet upplevs därför inte som normalt 

(Wedin, 2018).  

Gamla könsnormer lever vidare 

I artikeln ”Samma gamla könsnormer trots gemensam skolidrott” av Köljing från 2017 

hänvisas till idrottsprofessor Håkan Larsson som pekar på att sedan läroplanen skrevs 

1994 har skolans jämställdhetsuppdrag, vad gäller att motverka traditionella könsmönster, 

blivit tydligare. Forskning inom ämnet idrott och hälsa visar dock att arbetet med detta 

inte har fungerat särskilt bra. Det har nämligen visat sig att gamla könsnormer lever vidare 

i undervisningen trots att det efter skolreformen 1980 infördes samundervisning i ämnet 

just för att motarbeta detta. Larsson (2012) pekar på att genusforskningen inom idrott både 

vad gäller skola och fritid ligger i framkant och har kommit långt jämfört med exempelvis 

inom religionsämnet. Tidigare var idrottsundervisning uppdelad mellan pojkar och flickor. 

Detta berodde på att flick-och pojkgymnastik värderades olika. Flickornas gymnastik 

präglades av den kvinnliga gymnastiken som skulle ha ett smakfullt och tilltalande uttryck 

med vackra rörelser, medan pojkarnas gymnastik präglades av tävlingsidrotten där fysisk 

träning, samarbets- och ledarförmåga och tävlingsmoment låg i fokus. Detta är något som 

enligt Larsson lever kvar än idag, då många föreställer sig att flickor bara gillar dans eller 

liknande samt att de inte skulle vara tävlingsinriktade. Vad gäller föreställningar kring 

pojkars intressen handlar det om bollspel och tävlingslust samt att det gärna får vara 

aggressivt. I och med att den nya läroplanen kom i början av 1980-talet slogs 

undervisningen ihop för pojkar och flickor. Detta pågick samtidigt som samhället 

dominerades av en politik som menade att kön inte ska spela någon roll och då den övriga 

skolverksamheten inte var uppdelad skulle inte heller idrottsämnet vara det. Den 

gymnastik som hade förknippats med kvinnor togs i stort sett bort från undervisningen, 

vilket visar på en tydlig genusordning inom idrottsämnet som givit pojkarna en fördel 

gentemot flickorna. Nu betonades samundervisningen på den fysiska träningen och att 

samarbets- och ledarskapsförmåga skulle utvecklas hos alla elever (Larsson, 2012).   

Normkritiskt förhållningssätt 

Enligt Svaleryd och Hjertson (2012) är normkritik ett slags förhållningssätt och inte en 

metod. Detta förhållningssätt är aktuellt och används numera av lärare inom olika 

pedagogiska verksamheter. Det handlar delvis om att titta på hur undervisningens innehåll 

och utformning ser ut samt att eventuellt skapa och forma nya normer. Det innebär att vara 

nyfiken och ifrågasätta normer vi är vana vid och reflektera över hur dessa påverkar oss 

och vår vardag (Hedlin, 2004). Detta är något som Skolverket förespråkar och vill se inom 

pedagogiken (Normbryt, 2019). Skolverket anser att det är de rådande normerna som ska 

ifrågasättas och förändras, inte de som bryter mot dem.  

Svaleryd och Hjertson (2012) menar att den normkritiska pedagogiken inte alltid fungerar 

helt och fullt utan kan lätt falla över till toleranspedagogik. På samma sätt som 

normkritisk pedagogik utgår även denna från normen. Skillnaden är att i tolerans-

pedagogiken finns inget ifrågasättande kring vad som gör att människor uppfattas som 

onormala och leder därmed inte till någon förändring. Tolerans handlar om att de som 

följer normen har makten att acceptera den som avviker från den. Om de istället kunde 

bortse från detta och ifrågasätta de normer som finns och därmed skapa förståelse för hur 

denna makt kan påverka andras liv negativt, skulle den normkritiska pedagogiken fungera 

(Svaleryd och Hjertson, 2012). Att vara tolerant leder ofta till att känslan av vi och dem 

förstärks mellan människor i och utanför normen och där de som bryter normen står utan 

makt.    
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Wedin (2018) hävdar att alla människor har en åsikt om hur flickor och pojkar ska vara 

och bete sig och att det inom skolan inte är ovanligt med åsikter om vad som är typiskt för 

dessa. Sådana åsikter passar inte in i ett professionellt jämställdhetsarbete då det kan 

förstärka de könsskillnader som redan finns hos barn och vuxna. För att arbeta med 

jämställdhet på professionell nivå krävs kunskap och medvetenhet hos lärarkåren för hur 

jämställdhet och ojämställdhet uppstår. Genom att skaffa kunskap blir det lättare att 

reflektera och förstå sin egen delaktighet i skapandet av könsnormer och utifrån detta 

skapa goda förutsättningar för ett gott jämställdhetsarbete. Genom att studera 

genusforskningen ökar vi vår kunskap och förståelse kring hur könsnormer i vårt samhälle 

skapas. Kunskap om hur normer skapas och vad som anses vara normalt gör att det blir 

lättare att förstå och arbeta med jämställdhet (Wedin, 2018). Därför är det viktigt med en 

gemensam förståelse och samsyn kring normer och dess funktion (låsupp.nu, 2018).  

I sin artikel ”Friare lek bortom normen” skriver Larsson (2016) att alla barn ska ha rätt att 

få uttrycka sig fritt och vara den de är, vilket nog de flesta är överens om. Trots detta syns 

tecken på att fritidshemmets lek präglas av tydliga könsnormer, men enligt experter och 

forskare kan ett normkritiskt arbetssätt motverka detta. Det innebär att lärare i fritidshem 

arbetar aktivt med genusfrågor, normer och jämställdhet. Larsson hänvisar även till 

författaren och läraren Sandra Brömster som förklarar att det inte räcker med att flytta 

pojksaker till flickhörnan, utan inställningen bör vara att det endast ska finnas saker utan 

könskodning. För att alla ska få samma möjligheter så måste de vuxna bli mer medvetna 

och våga kritisera sådant som ofta tas för givet samt att lärare fundera över hur bemöter 

och talar till eleverna. Ett normkritiskt förhållningssätt kan hjälpa till att se vilka barn som, 

oavsett kön, behöver träna på någon specifik sak. Det har visat sig att det skiljer mer 

mellan barn inom könen än mellan könen. Hedlin (2010) hävdar att det primära inom ett 

normkritiskt förhållningssätt är att ha en nyfikenhet gentemot de normer som finns så att 

dessa inte förstärks och begränsar individer. Det ska istället öppna upp för att barnen ska 

känna att allt är möjligt, oavsett könstillhörighet.   

Svaleryd och Hjertson (2012) förklarar att det normkritiska arbetet måste börja i rätt ände, 

vilket är i lärarrummet. Arbetet börjar hos varje enskild individ och lärare som måste titta 

inåt och fundera över sina egna värderingar och hur dessa förmedlas till eleverna istället 

för att fokusera på hur eleverna är mot varandra. Det är viktigt att fundera över varför och 

hur arbetet med jämställdhetsfrågor och likabehandling ser ut i arbetsgruppen. För att 

arbetet ska bedrivas på ett framgångsrikt sätt är det viktigt att vara klar över dessa frågor 

samt att vara villig att förändra de maktförhållanden som kan finnas i olika strukturer och 

attityder i samhället.  

Lindqvist (2010, s. 131) hävdar att alla lärare lär ut genus oavsett om de är medvetna om 

det eller ej. Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll (2012) menar också att om männen 

inom lärarkåren, i sitt jämställdhetsarbete, skulle anamma sin omhändertagande sida 

skulle det kunna öppna upp för pojkar att göra detsamma.  

Jämställdhetsarbete i fritidshem  

Olofsson (2007) beskriver hur det oftast är pappor till pojkar som visar skepsis till 

jämställdhetsarbeten som förs. Orsaken till detta kan vara att de är rädda att 

jämställdhetsarbetet ska feminisera pojkarna och samtidigt hindra pojkarnas normala 

utveckling till män. Henkel och Tomičić (2017) beskriver också att många män undviker 

och kan ha svårt att delta i sådant som anses vara feminint kodat. Henkel och Tomičić 

(2017) förklarar att jämställdhet är något som är viktigt för alla människor inte minst 

barnen. Detta innebär att alla ska få vara den de är och inte behöva efterlikna någon annan 

för att bli accepterad (Henkel och Tomičić, 2017). Det samhället upplever som feminint 

och maskulint kan variera på olika sätt men kan exempelvis handla om att befinna sig i 

olika situationer och sammanhang (lås upp.nu, 2018). Dessa normer och oskrivna regler 
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kan ofta ses som det normala och naturliga. Det kan för många bli en självklarhet att dessa 

regler ska följas och att de står över de skrivna reglerna. Genom att titta tillbaka historiskt 

ser vi att de oskrivna reglerna är något som har lärts in vilket kan ses som motivation för 

att tillsammans med andra våga utmana de normer som finns kring genus. Lahelma och 

Öhrn (2011) förklarar att den könsordning som råder idag är en historisk konstruktion, 

vilket gör den föränderlig. I detta förändringsarbete har skolväsendet en stor roll, då det är 

ålagt att uppnå uppsatta mål. Vad kan då göras för att främja jämställdheten inom 

skolväsendet? Eftersom alla elevgrupper är olika finns ingen universallösning eller metod 

som fungerar på alla när det kommer till att förändra traditionella könsmönster. Istället 

finns det förhållningssätt som kan vara användbara för att undvika att dessa mönster 

förstärks (Lahelma och Öhrn, 2011).  

För att kunna uppnå jämställdhet inom verksamheten är förutsättningen att bedriva en 

könsmedveten pedagogik för att tillsammans med barnen se och förstå hur normer och 

könsmönster skapas (Wedin, 2018). Det är de vuxnas förhållningssätt som är det primära i 

jämställdhetsarbetet, där det inte är barnen som ska förändra sig. Finns medvetenheten går 

saker och ting att förändra. När detta är kartlagt är det dags att forma en könsmedveten 

pedagogik. Det innebär att pojkar och flickor ska ha lika villkor, vilket innefattar att de till 

exempel ges lika mycket talutrymme, olika förmågor och färdigheter stimuleras. Till sist 

handlar det om att föra in ett genusperspektiv där lärare ska ifrågasätta den egna 

verksamhetens innehåll för att kunna se vilka föreställningar som finns kring manligt och 

kvinnligt. Det kan innefatta utbudet av leksaker och hur dessa presenteras, samt hur 

aktiviteternas innehåll ser ut (Wedin, 2018).  

Sandquist (1998) hävdar att det är i kommunernas förskolor, fritidshem och skolor som ett 

konkret förändringsarbete, gällande jämställdhetsfrågor, ska ske. Det går att bryta och 

utmana traditionella könsmönster genom att använda en medveten och jämställd 

pedagogik. Jämställdhetsarbetet är ett led i att ge eleverna förutsättningar för att kunna ta 

sig an de utmaningar som hör till det kommande vuxenlivet. Studier har visat att 

könsmönster är tydligast i grupper där flickor och pojkar leker fritt utan någon vuxens 

inblandning i aktiviteterna, medan skillnaderna minskar när en vuxen är involverad i 

aktiviteterna. Vuxnas inblandning leder även till att flickor och pojkar leker mer 

tillsammans. 

I artikeln ”Friare lek bortom normen” av Larsson från 2016 hänvisas till forskaren 

Schönbäck som menar att barnen måste få lära sig att bortse från det könskodade för att 

istället anamma det som fängslar dem. På fritidshemmet kan elever och lärare gå igenom 

de leksaker och material som finns och tillsammans fundera över hur dessa saker kan 

sorteras och kategoriseras. Lärare och elever kan tillsammans förändra synen på vad som 

är okej eller inte, samt öppna upp för nya lekar och elevgrupper.  

Dolk (2013) beskriver att barn utifrån ålder och mognad ska vara delaktiga i det 

jämställdhetsarbete som sker. Det har visat sig att pedagogerna sällan gör barnen delaktiga 

på grund av oförmåga att ta in barnen i förändringsarbetet. Lindqvist (2010) anser dock att 

det ibland finns behov av att gå emot vissa barns önskemål när det kommer till att arbeta 

medvetet för att motverka traditionella könsmönster, vilket i sig kan betyda motstånd från 

vissa barn.  

Connell och Pearse (2015) beskriver att genus är en viktig del i våra liv, både socialt och 

kulturellt. Genus kan ses som ett område där människan behöver ta ställning till svåra 

frågor kring rättvisa, identitet och överlevnad.  

Enligt Wedin (2018) är ledningens engagemang den viktigaste faktorn för att nå ett så bra 

resultat som möjligt inom jämställdhetsarbetet. Om ledningen är drivande i arbetet och 

ansvarar för att det genomförs, ges legitimitet för fortsatt arbete.  
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Genusordning 

Genusordning innebär att vi utifrån oskrivna regler förhåller oss på ett visst sätt till det 

manliga och kvinnliga (Wedin, 2018). Denna genusordning utgår från två principer som i 

första hand innebär att människan delar upp saker och ting i det som är manligt och 

kvinnligt och där stora delar av vår omvärld tillskrivs ett kön. Det kan innebära allt från 

vilka kläder och färger vi har, vilka leksaker barnen leker med till vilket sätt vi talar och 

rör oss på. Det kvinnliga och manliga ses som raka motsatser, vilket gör att pojkar och 

flickor anses ha olika karaktärsdrag och intressen. Wedin beskriver att ett exempel på 

detta kan vara att dockor passar till flickor då de kopplas ihop med mjukhet och bilar 

passar till pojkar då dessa kopplas till hårdhet och teknik. Genusordningens andra del 

innebär att det som är kopplat till män har ett större värde än det som kopplas till kvinnor. 

Det kan handla om att pojkar får mer uppmärksamhet i skolan och att begreppet pojkflicka 

har högre status jämfört med det motsatta. Detta gör att det skapas ett naturligt 

maktförhållande mellan kvinnor och män, där det manliga likställs med normen och anses 

könsneutralt i samhället. Som lärare är det viktigt att förstå att skola och fritidshem är en 

spegelbild av samhället, att de värderingar och normer som finns i samhället också finns 

hos lärare och personal i skolan (Wedin, 2018). 

Saar (2008) beskriver hur även skolämnen berörs av denna genusordning där vissa ämnen 

ges ett högre värde utifrån könskodning. Manligt kodade ämnen som exempelvis idrott har 

högre status än feminint kodade ämnen som till exempel bild. Enligt Lindqvist (2010) är 

dans ett feminint kodat ämne och där kvinnodominansen är stor, som resulterar till lägre 

status i samhället och skolan.    

Aktiviteter uppdelade efter kön 

Enligt Wedin (2018) är det främst bollspel av olika slag som är populärt bland pojkar, 

både inom-och utomhus. Inomhus upptar detta en stor del av golvytan. Flickor däremot 

leker i mindre grupper, oftast två och två, där de sysselsätter sig med lugnare lekar så som 

att rita, pyssla mm. För att inte störa eller vara i vägen för pojkarna i deras lek drar sig 

flickorna ofta undan från pojkarna. Något som tydliggörs är att pojkars lek tar mest 

utrymme samt att de är mest högljudda. Wedin beskriver även att flickorna gärna håller 

sig nära pedagogerna medan pojkarna håller sig på avstånd från de vuxna, där de kan leka 

fritt och ägna sig åt mer fysiska lekar som exempelvis brottningslekar.  

Fritidshemmets betydelse  

Wedin (2018) beskriver fritidshemmet och dess verksamhet som en viktig del för eleverna 

och deras möjligheter att utforska nya områden, för att de på det viset ska kunna utveckla 

nya förmågor och intressen. Fritidshemmet är en bra plattform för eleverna där de kan 

inspireras till nya utmaningar och aktiviteter som riktar sig till alla elever oavsett 

könstillhörighet. Som lärare i fritidshemmet handlar det om att delvis utgå från elevernas 

intressen men det är också viktigt att det sker på samma villkor för både flickor och 

pojkar. Dessa villkor handlar dels om hur mycket utrymme och resurser flickor respektive 

pojkar får i undervisningen (Wedin, 2018). Eidevald (2009) gör gällande att pojkar och 

flickor bemöts olika baserat på pedagogernas könsstereotypa tankemönster. Utifrån detta 

tolkas troligtvis de rådande jämställdhetsmålen olika samt tillvägagångssätten för att dessa 

ska uppnås. Personalen på respektive skola väljer själv vilka angreppssätt som ska 

användas, vilket resulterar i att detta arbete kommer att skilja sig skolor emellan. 

Pedagogerna måste aktivt arbeta med att motverka rådande könsmönster. Pedagogerna 

måste därför ha god insikt ”om vilka makt -och inflytandeförhållanden” som påverkar 

barns och vuxnas synsätt samt hur könsrollerna är relaterade till dessa förhållanden. De 

vuxna måste inse deras egen påverkan på barnen.  



 

9 

 

Rums betydelse 

Genom att placera leksakerna på olika ställen i lokalerna på fritidshemmet kan stereotyper 

förstärkas (Wedin, 2018). Det kan röra sig om att ha en dockvrå i ett rum och en bilhörna i 

ett annat. Blir det en avvikelse från denna norm så kommer rektioner på att det inte följer 

normen och därmed inte är normalt. Henkel och Tomičić (2017) menar att de rum vi 

befinner oss i inte bara är rum. De påverkar oss också på olika sätt. Beroende på vad som 

finns att tillgå i ett rum kan eleverna lära sig mycket. Det kan vara allt från att lära sig sitta 

still i ett klassrum till att lockas till rörelse i en idrottshall. De kan få vara kreativa och 

hitta sig själva och sin identitet i ett annat men det kan också bli så att de traditionella 

könsrollerna förstärks och återskapas utifrån hur till exempel leksaker är placerade i ett 

rum. Genom att istället byta plats på leksaker och även blanda ihop dem detta kan hjälpa 

barnen att lära sig leka på nya kreativa sätt. 

Utemiljöns betydelse  

Att fler och fler barn spenderar sin tid efter skoldagens slut på fritids är tydligt 

(Boverket och Movium, 2015). Största delen av dessa barn nyttjar skolans utrymmen. 

Detta gör att utemiljön blir väldigt viktig då det för många är det enda mötet med 

denna typ av miljö som de får. En skolgård med mycket träd och grönska är ytterst 

betydelsefull för barnens utveckling och lärande. Genom att utforska miljön utvecklas 

fantasin och nyfikenheten samt deras sociala förmågor. Dessutom skapas en mer 

dynamisk lek där den växlar mellan att vara fartfylld och lugn. Oavsett 

könstillhörighet öppnar detta upp för ett friare samspel mellan eleverna (Boverket och 

Movium, 2015). Intervjuer av barn har visat att de barn som är vana av att vara ute i 

naturlika miljöer dras till naturliga element (Göteborgs stad, 2014). De barn som inte 

har denna vana dras lättare till konstruerade lekredskap. Sett ur ett 

jämställdhetsperspektiv har detta stor betydelse, då det visat sig att naturlika miljöer 

främjar könsneutral lek där flickor och pojkar leker fritt tillsammans istället för i 

könsuppdelade grupper. Förklaringen till detta är att de naturlika miljöerna inte 

könskodas på samma sätt som konstruerade lekredskap. Forskning har även visat att 

aktiviteter som att leka med sand och vatten, bygga kojor och klättra är mer eller 

mindre könsneutrala. Det är något som både flickor och pojkar tycker om att göra. 

Även rollekar är något som tilltalar både pojkar och flickor men tenderar att bli 

könsstereotypa. Flickornas lek handlar oftare om vardagslivet medan pojkarnas 

handlar om äventyr.  
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Metod 

Utifrån syftet att nå kunskap om hur lärare i fritidshemmet arbetar med att utmana pojkar 

att delta i så kallade flickkodade aktiviteter beskriver jag i följande avsnitt mitt 

tillvägagångssätt för datainsamling. Här redovisar jag vilken metod som använts, hur det 

insamlade materialet har bearbetats samt hur urvalet av informanter gått till.  

Undersökningsmetod 

Utifrån rapportens syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

intervju som vetenskaplig metod. Jag vill skaffa mig en så bred och utförlig beskrivning 

som möjligt av det ämne som ska belysas. Enligt Johansson och Svedner (2010) är den 

kvalitativa intervjun en metod som är vanligt förekommande inom lärarutbildningen när 

examensarbeten ska skrivas. Den ger ofta intressanta och användbara resultat i det 

kommande läraryrket. Enligt Johansson (2011) är den kvalitativa metoden att föredra vid 

undersökning av hur människor ser och tänker kring olika saker. Det kan till exempel 

handla om hur de ser på och upplever sin tillvaro, där viljan att beskriva, tolka och 

förklara olika fenomen på ett mer djupgående sätt är nödvändiga. Det är viktigt både för 

mig som blivande lärare i fritidshem och för samtlig personal i skolan att veta hur andra 

verksamma lärare och pedagoger, utifrån sina erfarenheter, tycker och tänker kring ämnet. 

Enligt Kihlström (2007) är det fördelaktigt att använda intervju som metod för att på det 

sättet få en ökad förståelse för andra människors tankesätt.  

Då mitt fokus ligger på hur verksamma lärare i fritidshem ser på traditionella könsmönster 

och hur de arbetar för att motverka dessa så att de inte förstärks i fritidshemmet, är 

intervjuer en bra metod för att få en djupare kunskap kring detta.   

Urval 

Utifrån mitt syfte har jag valt att intervjua fem verksamma lärare i fritidshemmet som alla 

har ett intresse kring genusfrågor. Samtliga arbetar på samma skola men på olika 

avdelningar. Informanterna består av två kvinnor och tre män med lite olika pedagogiska 

utbildningar. Två av dessa är utbildade fritidspedagoger, en är utbildad lärare i fritidshem 

och två har gymnasielärarexamen. De har tillsammans cirka 75 års erfarenhet av skol- och 

fritidsverksamhet och har genom åren arbetat på olika skolor och fritidshem. För 

närvarande arbetar de som lärare i fritidshem på avdelningar med allt från 50 upp till cirka 

75 inskrivna elever från förskoleklass till årskurs tre. Att jag valde både kvinnor och män i 

mina intervjuer var för att få en större bredd i svaren samt för att se om deras svar och 

erfarenheter skiljer sig åt beroende på deras könstillhörighet. För att lättare kunna särskilja 

och anonymisera har personer och avdelningar fått fingerade namn.  

”Anna” – Fritidspedagog; 24 år i yrket, 50-årsåldern, avd. ”Dalen” 

”Håkan” - Gymnasielärare (bild och media); ca. 10 år i yrket, 40-årsåldern, avd. ”Dalen” 

”Linda” – Fritidspedagog; 21 år i yrket, 45-årsåldern, avd. ”Berget” 

”Jonas” – Gymnasielärare; 16 år i yrket, 40-årsåldern, avd. ”Berget” 

”David” - Lärare i fritidshem; 4 år i yrket, 30-årsåldern, avd. ”Toppen”  

Datainsamling  

För att samla in relevant data i relation till syftet har jag använt mig av en kvalitativ 

intervjumetod. Syftet med det är att informanten, utifrån de frågor som ställs, ska ge så 

utförliga svar som möjligt. Den kvalitativa intervjun används för att få en djupare insikt 

om exempelvis hur olika människors värderingar och attityder ser ut kring det fenomen 
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som ska åskådliggöras (Johansson, 2011). Efter att ha fått informanternas medgivande 

valde jag även att spela in de olika intervjuerna på min mobiltelefon. För mig som 

intervjuar är det en fördel att spela in intervjun då jag kan lyssna och fokusera på det 

informanten svarar och utifrån det kunna följa upp med ytterligare frågor. Även Kihlström 

(2007) ser många fördelar med att spela in intervjuerna, då allt som sägs kommer med, 

både från hur frågorna ställs till vad och hur informanten svarar. Den kvalitativa 

intervjumetoden har ett fritt frågeformulär med öppna frågor, där frågorna kan variera lite 

från gång till gång (Johansson och Svedner, 2010). Informanten ges även frihet att svara 

så öppet och uttömmande på frågorna som möjligt.  

Intervjuerna som gjordes under en veckas tid utfördes endast av mig själv. Enligt Trost 

(2005) finns det många fördelar med att författaren själv utför intervjuerna. Mötet med 

informanten gör att författaren tar till sig olika intryck från det den ser och hör. Det kan 

handla om tonfallet hos informanten eller att informanten använder något särskilt ordval 

eller liknande, samt informantens kroppsspråk. Detta kan göra det lättare för mig som 

intervjuar att minnas vad som sagts och i kombination med ljudinspelning blir resultatet 

lättare att tolkas och analyseras.  

Vid de olika tillfällena valde jag och de olika informanterna att sitta i ett mindre rum 

beläget i skolans lokaler. Rummet låg lugnt och avskilt till så att vi inte skulle bli störda av 

något. Trost (2005) poängterar att det är viktigt vid denna typ av intervjuer att det inte 

finns några störningsmoment mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Det 

är viktigt att informanten känner sig trygg i situationen. 

Vid intervjuerna utgick jag från den intervjuguide jag förberett med de frågor som skulle 

ställas till informanterna. Jag använde mig av öppna frågor, se bilaga 1, för att få 

informanten att fundera över och utveckla sina svar på ett så uttömmande sätt som möjligt. 

Vi satt vid ett bord, mittemot varandra, och samtalet kändes lugnt och naturligt och tack 

vare tilltagen tid kändes det inte heller stressande.   

Etiska överväganden 

Johansson och Svedner (2010) beskriver hur viktigt det är vid sådana här arbeten att de 

personer som väljer att delta visas respekt och att de förstår att deltagandet är på deras 

premisser. De ska inte känna att det är ett tvång att delta utan att det står dem fritt att 

närsomhelst avbryta intervjun. I arbetet har jag utgått från detta och tagit hänsyn till de 

fyra forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, 2017). 

Informationskravet handlar om att informanten ska informeras och få ta del av det syfte 

som forskningen avser. Samtyckeskravet innebär att det som informant är helt frivilligt att 

delta i studien och att det när som helst går att avbryta. Konfidentialitetskravet säger att 

informanten har rätt att vara anonym och att de uppgifter som kommer fram under 

intervjun ska förvaras på ett säkert sätt så att inga obehöriga kommer åt dessa. 

Nyttjandekravet innefattar att de uppgifter som framkommit om enskilda informanter vid 

de olika intervjutillfällena får endast användas i forskningssyfte. Inför intervjun blev 

informanterna tillfrågad, både muntligt och via mail, om att delta i en intervju. I mailet 

bifogades ett informationsbrev, se bilaga 2, där de informerades om syftet med studien 

och att deltagandet var frivilligt. I brevet framgick också att informanterna skulle vara 

anonyma samt att alla uppgifter och material endast skulle användas i studiesyfte och ej 

lämnas ut till andra. Vid de olika intervjutillfällena informerades informanterna även om 

att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. Alla intervjuer spelades in på min 

mobiltelefon för att sedan transkriberas och överföras till dator. Detta material har inte 

varit tillgänglig för någon annan än mig som skrivit rapporten.  



 

12 

 

Databearbetning 

När intervjuerna gjorts har materialet lyssnats igenom och transkriberats för hand. Den 

transkriberade texten har sedan lästs igenom och utifrån mina frågeställningar har jag sökt 

svar på dessa genom att först koda av texten för att hitta olika nyckelord. Efter detta har 

jag letat efter återkommande teman som är relevanta för de frågeställningar som finns i 

detta arbete. Jag har sedan analyserat informationen och kopplat den till befintlig litteratur, 

vilket även Trost (2005) tar upp.  

Metoddiskussion  

Alla fem intervjuer utfördes av mig själv och jag har varit väldigt noggrann i 

bearbetningen, vilket stärker validiteten och trovärdigheten i arbetet. Enligt Trost är det 

betydelsefullt att en och samma person utför samtliga intervjuer, då minnet spelar en 

viktig roll för det tolknings- och analysarbete som författaren ska göra. Jag som författare 

kan utifrån syn- och ljudintryck som exempelvis kroppsspråk och tonläge skapa mig en 

bild av vad informanten vill säga kring ämnet. Detta tillsammans med ljudinspelning och 

efterföljande transkribering gör att analys- och tolkningsarbetet får ett högre värde. En 

nackdel med ljudinspelning är att det är väldigt tidskrävande att sitta och lyssna igenom 

alla inspelningar fram och tillbaka för att hitta det väsentliga i intervjuerna (Trost, 2005). 

Jag har spelat in alla intervjuer, vilket är en fördel, då jag kan lyssna och upprepa för att 

höra exakt vad och hur som sagts (Trost, 2005). I samband med lyssnandet har jag 

transkriberat allt för hand, vilket har gjort att jag också kan läsa allt som sagts. Detta har 

gjort det lättare för mig att koppla ihop de intryck jag fått vid mötena med informanterna. 

Det är väldigt betydelsefullt att kunna koppla ihop det en människa säger på en 

ljudinspelning med det kroppsspråk som uttrycks.  

Det som kan ses som en nackdel, och därmed påverka resultatet, är att alla informanter 

arbetar på samma skola, då resultatet kan skilja sig från ett arbete där olika skolor varit 

inblandade. Fördelen är dock att urvalet innehåller både män och kvinnor i blandade åldrar 

och med olika erfarenheter inom fritidsverksamheten, där jag ville se om det skulle finnas 

någon skillnad mellan de manliga och kvinnliga svaren. Detta är något som Trost (2005) 

påpekar vara av betydelse för relevansen samt för att kunna se om det finns någon 

variation mellan intervjuerna.  
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Resultat 

Syftet med rapporten är att nå kunskap om hur lärare i fritidshemmet arbetar med att 

utmana pojkar att delta i så kallade flickkodade aktiviteter. Avsnittet presenterar resultatet 

av de fem intervjuer som gjorts för denna rapport och är strukturerat efter rapportens 

forskningsfrågor genom rubrikerna; Pojkars val och vad som påverkar dessa val, 

Arbetssätt för att utmana traditionella könsmönster samt Möjligheter och utmaningar i 

arbetet. 

Pojkars val och vad som påverkar dessa val 

I detta avsnitt presenteras informanternas upplevelser kring vad pojkar väljer och varför de 

väljer som de gör. 

Vad väljer pojkar att göra? 

Samtliga informanter beskriver att många pojkar i fritidshemmet är sportintresserade, 

vilket gör att de ofta väljer sportiga, högljudda och fartfyllda lekar, där bollsporter som 

exempelvis fotboll och bandy är vanligt. Linda beskriver till exempel att de som väljer 

bandy, sportkillarna, väljer samma varje dag. Håkan berättar också att många pojkar gillar 

att brottas, leka olika tagenlekar där temat ofta är kopplat till zombies eller andra 

skräckrelaterade saker. Han beskriver också att vissa pojkar gillar vapen och att slåss med 

pinnar. I vinter har många barn varit ute och lekt i snöhögarna, men då har det varit 

blandat, pojkar och flickor, beskriver informanterna. 

Enligt Anna väljer pojkar ofta att leka ”stor-lek” där de är många som leker tillsammans. 

Under vinterhalvåret är det många som gillar att vara ute i snön och bygga kojor och att 

åka skridskor. Vissa pojkar väljer också att gå iväg för att sitta och prata.  

Även inomhus är rörelseaktiviteter väldigt populärt bland pojkarna. Anna berättar att 

rörelserummet är något de tycker om och som drar väldigt mycket. Rörelserummet delas 

av de olika fritidsavdelningarna olika dagar, men en gång per vecka för planerade 

aktiviteter. Är det ledigt under övrig tid kan eleverna välja att gå dit även då. Anna 

berättar också att några av pojkarna har ett ”skapandedrag”. Bygglek är en variant på detta 

skapande, men det kan också handla om att sitta och rita och skriva berättelser. Linda och 

Jonas beskriver hur pojkars val varierar och att bygglek är en aktivitet som de väljer. 

Linda berättar också att pojkarna som väljer att bygga kan välja olika aktiviteter periodvis. 

Linda beskriver även att många pojkar tycker om att pyssla, vilket kan vara att sitta på 

fritids och sy eller pärla med andra barn. Håkan och David säger också att många pojkar 

tycker om att spela spel, däribland dataspel.   

Håkan berättar om en händelse som tidigare inträffat i samband med en samling efter 

”mellis”. Han kommer in i klassrummet: ”Då började faktiskt några killar dansa framme 

vid tavlan sådär, så tänkte jag, okej det får dom väl göra”. Istället för att säga till dem att 

sluta och sätta sig ned så får de fortsätta. Håkan menar att det är helt fritt att välja vad de 

vill. 

Vad väljer pojkar bort? 

Till skillnad från Anna beskriver informanterna att pojkar ofta undviker aktiviteter som 

involverar pyssel och ateljéverksamhet. David nämner även rollekar som något som 

pojkar undviker. Dans och sång är aktiviteter som många pojkar undviker och är svåra att 

få med sig i berättar Håkan och Anna. Enligt Håkan handlar det om att inte ge upp utan 

fråga vad det är som gör att de väljer eller inte väljer vissa aktiviteter.   

Anna beskriver att vissa pojkar väljer bort skridskoåkning, något som kan bero på 

osäkerhet gentemot vissa barn. Resultatet blir att dessa pojkar väljer sitt utanförskap då de 

inte ser att de kan leka med andra på isen.   



 

14 

 

Vad påverkar pojkars val?   

De flesta informanterna säger att det finns olika faktorer som spelar in och påverkar hur 

pojkar gör sina val gällande olika aktiviteter.  

Kompisar 

Flera av informanterna beskriver att pojkar ofta väljer utifrån hur kompisar väljer aktivitet 

och hur en del väljer bort en aktivitet för att få vara med en kompis som väljer något 

annat. Linda säger till exempel att: ”Om någon räcker upp handen för att vara med så kan 

det vara fler som väljer samma”.  

Enligt David har många pojkar idrotten vid sidan om vilket gör att de lättare väljer 

liknande aktiviteter under fritidsverksamheten.   

Lärares påverkan 

Anna, Linda och Håkan förklarar att det är många faktorer som påverkar pojkars val men 

att det är A och O hur de som fritidspedagoger presenterar och marknadsför aktiviteterna. 

Det gäller att tänka på hur de lockar med sig dem som är tveksamma. Det är viktigt att 

aktiviteterna avdramatiseras och presenteras på ett neutralt och lockande sätt för att få med 

sig så många som möjligt.  

Håkan tycker att detta är väldigt intressant och undrar varför vissa pojkar väljer som de 

gör. Han som pedagog kanske för det vidare på ett omedvetet sätt eftersom han själv lekte 

på liknande sätt när han var barn och att det speglar av sig. Om han varit en som lekte kafé 

när han var liten hade det kanske sett annorlunda ut men tror också att en stor påverkan 

kommer från föräldrarna. Håkan är ensam man i arbetslaget och har haft skapande 

verksamhet sedan han började på avdelningen. Hur detta har påverkat pojkarnas val att 

välja skapande verksamhet vet han inte, men försöker vara medveten och tänka på vad han 

gör för att motverka traditionella könsmönster.    

Enligt informanterna består arbetslagen främst av kvinnor men även av några män. Linda 

tycker det är viktigt att det finns både män och kvinnor, hon ser att detta skapar en ökad 

variation i verksamheten. Linda förklarar att det är viktigt att tänka på hur fördelningen ser 

ut mellan olika ansvarsområden för att inte påverka barnen i en viss riktning, då det lätt 

blir att männen tar aktiviteter med sport och rörelse och kvinnorna tar de övriga. Linda 

beskriver det såhär: 

 

När vi jobbar med värdegrunden då jobbar jag och Jonas tillsammans med förskoleklassen. 

Även om det är jag som har planerat så är han med och inflikar, å det är ju bra att killar visar 

att man kan prata om känslor och så (Linda).  

 

Jonas tror att de vuxna har ett omedvetet inflytande över hur barnen väljer aktiviteter. Det 

är viktigt att se sig själv som en förebild så att barnen får ett vidgat perspektiv på saker 

som exempelvis handlar om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Jonas anser att det 

är viktigt att han som man agerar förebild och kan sitta med vid skapande aktiviteter eller 

sitta med i samtal och visa att det är okej för en man att prata om känslor eller liknande 

saker. På det viset tror han att det öppnar upp och gör det lättare för pojkar att välja dessa 

aktiviteter. Vad gäller kvinnlig och manlig personal och vilken betydelse det kan ha för 

pojkarnas val beskriver Anna att det finns både och på alla avdelningar men att det är 

övervägande kvinnlig personal. Anna menar att: 

 

Det spelar roll för barngruppen då alla barn har behov av att identifiera sig med olika 

personer, både manliga och kvinnliga. Bara för att jag är kvinna behöver inte det betyda att 

jag är utpräglat kvinnlig och bara signalera det utan jag kan signalera traditionellt manliga 
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saker också. Det kan ju vara fler pojkar som dras till det medans en man som jobbar med 

mig kan signalera kvinnliga saker. Man får inte låsa fast sig vid att det ska vara manligt och 

kvinnligt utan det är personer och egenskaper det handlar om mer än kön (Anna).   

 

David som gillar estetiska ämnen och gärna sitter och pärlar och ritar tror att det kan ha en 

inverkan på pojkars val. Han som man kanske lockar med sig fler pojkar än om en 

kvinnlig kollega skulle delta och tror att om de fortsätter att stötta och uppmuntra barnen i 

det nu, så håller det i sig till de blir äldre.  

Att det skulle finnas något stigma kring pojkars val av så kallade flickkodade aktiviteter 

kan inte informanterna se. Jonas säger att pojkar inte har något problem med att vara med 

flickor eller att leka med sådant som är flickkodat. Samtidigt påpekar Linda att det kan 

finnas pojkar som känner att de inte kan hålla på med en viss aktivitet på grund av att den 

är flickkodad och David säger att en del pojkar kan uttrycka att något är tråkigt. Anna 

berättar om en aktivitet som hon haft, sagolik sagolek, vilket är en dramalek där barnen får 

ikläda sig olika roller. Det kunde bli så att en pojke spelade prinsessa eller mamma, men 

trots detta såg Anna inga tecken på att pojkarna inte ville vara med på grund av detta.  

   

Arbetssätt för att utmana traditionella könsmönster 

I detta avsnitt presenteras hur informanterna planerar och arbetar för att motverka 

traditionella könsmönster. 

Planering av aktiviteter 

Vad gäller planering och arbetssätt arbetar Linda och övrig personal utifrån läroplanen och 

de mål som satts upp inom olika områden. Skolan arbetar utifrån läroplanen där de olika 

diskrimineringsgrunderna finns med hela tiden. Anna förklarar att det är något de måste ta 

hänsyn till och att det är ett samhällsuppdrag”.  

För Håkans del sker planeringen till största delen enskilt men också under gemensamma 

möten med arbetslaget där man kan bolla idéer mellan varandra. Det blir då lättare att hitta 

en gemensam röd tråd.  

Medan andra arbetar med att göra lite hela tiden arbetar Anna i omgångar för att nå fram 

till barnen. Hon arbetar utifrån ett helikopterperspektiv där barnen erbjuds aktiviteter som 

det finns ett behov av. Det handlar mycket om att se och utgå från vad barnen behöver 

träna på i olika sammanhang. Håkan säger att de just nu arbetar med uppfinningar utifrån 

de globala målen, en aktivitet som alla barn ska vara med på. David säger att planeringen 

av arbetet delvis görs inom arbetsgruppen och att de ofta pratar om hur de ska arbeta för 

att motverka traditionella könsmönster samt hur de ska få vissa pojkar att våga prova nya 

saker. De pojkar som är väldigt sportintresserade hör till denna grupp. Ett sätt är att 

utmana och peppa de pojkar som har hög status att våga prova något annat. 

Förhoppningen med detta är att skapa positiva förändringsambassadörer som kan påverka 

andra att vilja och våga prova på nya aktiviteter. David beskriver också att de har olika 

ansvarsområden att fokusera på. Han ansvarar för skapande aktiviteter medan en kvinnlig 

kollega har rörelseaktiviteter. Denna uppdelning föll sig naturligt och utifrån intresse. För 

att få fler pojkar att välja skapande aktiviteter sitter David ofta med själv för att visa att 

alla kan hålla på oavsett könstillhörighet.  

Elevinflytande 

Både Håkan och Anna nämner att elevinflytande är en viktig del för planering och 

undervisning och är något som ska finnas som underlag i undervisningen enligt läroplanen 

samt att de demokratiska principerna ska tillämpas. Håkan berättar att det även finns en 

förslagslåda på avdelningen för att barnen ska känna delaktighet i verksamheten och 
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hjälpa pedagogerna att få en uppfattning om vad barnen vill göra. Anna beskriver dock att 

de, på den senaste tiden, har varit lite dåliga på detta. Även när Jonas planerar för 

kommande aktiviteter utgår han ofta från vad barnen vill. Genom att lyssna på barnen och 

ta reda på vad de är intresserade av gör att han kommer närmare dem. Han berättar om en 

aktivitetspärm där alla önskade aktiviteter står uppskrivna och som sedan bockas av när de 

är genomförda. Jonas beskriver att: ”Pärmen förvaras på ett synligt ställe så att barnen kan 

ta del av vilka aktiviteter som är gjorda. På det viset blir de delaktiga i planeringen”.  

Arbetssätt kring aktiviteter 

Anna berättar att de under vissa perioder arbetar specifikt med begreppet olika för att 

belysa de olikheter som finns omkring oss och att det är något positivt.  

 

Medvetenhet och förhållningssätt 

Samtliga informanter ser sig själva som medvetna i sitt arbetssätt gällande att motverka 

traditionella könsmönster i fritidshemmet. Anna förklarar att de har många uppdrag att 

vara medvetna om och där medvetenhet är steg ett i arbetet kring genus och viljan att 

förändra är steg två. Anna menar att: ”Det handlar om att koncentrera arbetet på något och 

att ha fokus på den aktiviteten som gäller just nu, vilket kan handla om kön och genus”. 

Hon har olika tidpunkter för olika uppdrag för att synliggöra målen bättre för barnen. Hon 

förklarar att det annars bara blir ett ”brus” för barnen. David anser sig vara en medveten 

person vad gäller arbetet för att motverka traditionella könsmönster i fritidshemmet och 

försöker tänka på vad och varför han gör som han gör i sitt arbete som fritidslärare. 

Vid frågan om hur arbetet för att motverka traditionella könsmönster ser ut gällande 

aktiviteter på fritidshemmet svarar Anna att det i första hand handlar om att personalen 

bör vara öppen för sådana saker för att få barnen att känna sig sedda och trygga. Anna 

upplever att fler pojkar kommer med målade naglar nuförtiden, vilket inte var så vanligt 

när hon var barn. Hennes upplevelse är att det har blivit mer accepterat i dagens samhälle. 

Anna tycker det är viktigt att arbeta med dessa frågor då vi lever i en värld som, på många 

sätt, är ganska hård. Hon menar att det finns de som växer upp under dåliga förhållanden 

både här och i övriga världen men att det handlar mycket om tolerans och att vara tolerant 

mot den som är olik mig själv, oavsett om du är kvinna eller man. Anna säger också att det 

handlar om att ha ett förhållningssätt som visar acceptans och tolerans för olikheter och 

som genomsyrar alla aktiviteter.   

Linda anser att arbetet med att motverka traditionella könsmönster i fritidshemmet är 

jätteviktigt. I skolan ges en grund inför framtiden och där barnen lär sig att bli kloka 

samhällsmedborgare som kan göra bra val för sig själva när de inte går på fritids längre. 

Enligt Linda är det också viktigt att göra det man kan inom fritids och skola för att på lång 

sikt få ett mer jämställt och jämlikt samhälle. 

Linda och Anna säger att det handlar om vilket förhållningssätt de har mot barnen. Det är 

viktigt att tänka på hur de pratar och vilka uttryck som används och att barnen inte 

klumpas ihop utifrån deras kön. Tidigare när Linda samlade barnen kunde hon säga ”mina 

damer och herrar” eller något liknande. Nu väljer hon istället att kalla dem ”mina vänner” 

för att alla ska känna sig delaktiga. Linda försöker också tänka på att blanda flickor och 

pojkar vid lagindelningar. Hon önskar dock mer tid för att diskutera jämställdhetsarbetet i 

arbetslaget, för att på det viset få en helhetssyn inom gruppen. Anna erkänner också att 

hon gjort fel många gånger. Som när hon ropade till en grupp barn:  

 

Kom nu tjejer!  

Då har jag tänkt: Va sade jag? Det går liksom inte att tro att man är utan fyrkantighet kring 

det här, för vi har alla det (Anna).  
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För att delvis utmana pojkar att delta i flickkodade aktiviteter har de på Lindas och Jonas 

avdelning prova-på perioder för barnen, där alla barn ska prova på en aktivitet under en 

viss period. Det kan till exempel vara att alla ska vara i ateljén för att göra ett självporträtt. 

Målet är att få alla att prova olika aktiviteter minst en gång för att på det viset öppna upp 

för nya intressen. Vid dessa tillfällen är det viktigt att alla känner sig inkluderade och 

välkomnade så att det känns okej att vara med i aktiviteten.  

Vad gäller barn som har svårt att hitta något att göra och inte kommer och ber om hjälp 

handlar det om hur personalen förhåller sig kring dessa barn. Enligt Anna handlar det om 

att barnen bara behöver något att göra.  Det finns så mycket att erbjuda på fritidshemmet, 

dels kan de välja mellan att vara ute eller inne, dels kan det vara allt från att skapa till att 

leka med leksaker i mängder. Det finns inga begränsningar och det handlar till största 

delen om att hjälpa de i stunden. Om Linda ser ett barn som inte har något att göra tar hon 

fram aktivitetskort med olika bilder på. Barnet kan då välja mellan till exempel 

lägenheten, bygglek, ritboken, djur m.m. Jonas försöker också hjälpa barnet att hitta någon 

sysselsättning. Det kan till exempel vara att leka tillsammans med någon i den så kallade 

lägenheten eller så sätter sig Jonas ned och gör något med barnet i fråga. Om Håkan ser ett 

barn som irrar omkring utan att ha något att göra hittar han på något med barnet. Det kan 

vara att spela ett spel eller ta med sig barnet för att se vad de andra gör och försöka få in 

barnet i gruppen och leken. David brukar föreslå att barnet går och provar någon aktivitet 

eller tittar vad de andra kompisarna gör för att på det viset väcka intresse. Ifall barnet 

säger att det verkar vara tråkigt försöker David uppmuntra på bästa sätt för att få barnet att 

prova. Ofta leder det till att barnet blir kvar i aktiviteten. David tycker det är viktigt att det 

blir på barnens villkor men att de samtidigt utmanas att prova. Enligt Håkan är alla ganska 

medvetna i sitt arbetssätt med att motverka traditionella könsmönster och frågan hålls vid 

liv. Genom att hålla frågan levande så blir det också lättare att se och reflektera över dessa 

saker. Håkan berättar om när de anordnade SPA på avdelningen och det var några pojkar 

som var sugna på att få sina naglar målade men inte riktigt tordes. Då satte sig Håkan ned 

och målade sina naglar, vilket öppnade upp för att pojkarna skulle våga göra detsamma. 

Håkan förklarar att han inte har några problem med att vara en förebild vad gäller 

könsroller och dylikt. Han beskriver också: ”Det var så roligt, dom var ju så sugna på det 

där men de vågade inte riktigt”. 

 

Fritidssamlingar 

Fritidssamlingarna är också ett tillfälle där barnen kan välja mellan olika aktiviteter. Det 

kan vara en aktivitet som sträcker sig under en tre-veckorsperiod där en tredjedel av 

gruppen kan välja en vecka var för att alla ska få möjlighet att prova. När det kommer till 

film och vilka filmer de väljer till barnen utgår de från det som lockar både flickor och 

pojkar. Linda berättar att de i vintras köpte in begagnade skridskor för att barn som inte 

hade egna skulle kunna låna. Istället för att endast köpa ”pojkskridskor” valde de att köpa 

konståkningsskridskor för att på det viset arbeta normbrytande. Det visade sig vara ett 

lyckodrag då flera pojkar valde att prova konståkningsskridskorna.  

 

Vikten av relationer 

Anna, Jonas och Håkan ser relationsbyggande som ett viktigt uppdrag för lärare i 

fritidshemmet. Anna tycker att det till stor del handlar om att bygga relationer kring 

barnen och att ”de ska känna att det är deras fria tid när de är på fritids”. Jonas försöker 

tänka på att blanda lekgrupperna så att det är både pojkar och flickor tillsammans.  

De arbetar med värdegrundsfrågor där det kan handla om att lära sig och att våga uttrycka 

sig om bland annat känslor. Det gäller att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter att 
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få vara sig själva. Här tror Jonas att fördelningen manlig och kvinnlig personal kan spela 

roll för hur barnen gör sina val och att han som man kan påverka hur exempelvis pojkar 

lockas att välja aktiviteter som de inte är van vid. Jonas ser sig själv som en ganska 

medveten lärare vad gäller arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Han 

försöker tänka på vad han gör och hur han gör det för att vara en så god förebild som 

möjligt för eleverna. Han försöker också utmana och styra in eleverna på andra aktiviteter. 

Jonas säger dock att han inte vill tvinga någon att göra något som den inte vill.   

I sitt arbete vill David ge barnen en meningsfull fritid, där han lyssnar på det de vill göra 

och finnas där för dem. Som fritidslärare har han en viktig roll där han försöker ha en 

positiv inverkan på barnen. För Håkan är det viktigt att barnen trivs och mår bra och har 

någon att vara med under fritidstiden, och menar att arbetet går ut på att lägga upp 

fritidsverksamheten så att det blir roligt för barnen och att de har många aktiviteter att 

välja mellan.  

Linda tar också upp att det är viktigt att hjälpa barnen i konfliktsituationer där barnen får 

träna sig i att prata och lyssna, där alla får lika mycket talutrymme oavsett om det är en 

pojke eller en flicka. Det här tror Linda är extra viktigt när det gäller pojkar så att de får 

öva sig på att prata om och uttrycka sina känslor vilket Linda beskriver såhär: 

 

Att man inte bara tar deras konflikter på en höft. De kan  

ju tycka det är ganska jobbigt att prata om känslor.  

Vissa behöver lite mer tid på sig innan man kan prata om sånt (Linda). 

 

Något som Håkan alltid gör är att kryssa för vilka barn som väljer vad. På så sätt kan han 

se vilka som väljer samma aktivitet eller om det bara är pojkar eller flickor som väljer 

vissa aktiviteter. Just nu planeras det för något som kallas Talang där barnen får välja om 

de vill uppträda med något eller jobba som scenarbetare. Här försöker de vara positiva och 

peppa pojkar som är sugna på att dansa att våga. 

Håkan berättar att när de tidigare hade IT-aktivitet mer sporadiskt var det mest pojkar som 

valde detta. Nu, när det är på en specifik dag har det blivit större blandning av pojkar och 

flickor. Det han har sett är att barnen samarbetar jättebra med varandra. Om du är pojke 

eller flicka spelar ingen roll, alla hjälper alla om det behövs.     

Möjligheter och utmaningar i arbetet 

I detta avsnitt presenteras hur informanterna ser på de möjligheter och utmaningar som 

finns i arbetet för att motverka traditionella könsmönster. 

Möjligheter i arbetet med könsfrågor 

Informanterna ser stora möjligheter i arbetet med att motverka traditionella könsmönster i 

fritidshemmet och att det är viktigt att vara medveten i sitt arbete. Genom att koppla 

undervisningen till läroplanen och LHU finns möjlighet att arbeta med frågor som har 

med jämställdhet att göra. Jonas tycker det är både roligt och viktigt att arbeta med genus 

och förändringsarbete och att det är något som måste göras. David anser att det är viktigt 

att vara öppen i sitt tankesätt och se möjligheterna istället för svårigheterna. Han beskriver 

att de inom arbetsgruppen kontinuerligt pratar om hur de ska gå till väga i detta arbete på 

just deras avdelning. Att det finns både män och kvinnor i personalgrupperna ser 

informanterna som en fördel när det kommer till jämställdhetsarbetet. Anna tycker det är 

bra då alla barn har behov av att identifiera sig med olika personer, både manliga och 

kvinnliga. Enligt Linda är arbetet med att motverka traditionella könsmönster ett lärande 

för barnen. Det hjälper barnen att bli kloka samhällsmedborgare så att de i framtiden kan 

fatta bra beslut för sig själva och andra.  
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Utmaningar i arbetet 

På fritidshemmet är det fortfarande många saker som behöver arbetas med just kring vad 

man anses få göra och inte göra. Anna tror inte att pojkarna själva funderar över om de får 

leka med dockor eller inte, inte i fritidsmiljön i alla fall. Är de i en annan miljö, till 

exempel i hemmet eller något ställe som inte signalerar tolerans, så kanske det upplevs 

svårare för dem att leka på det viset. De utmaningar som Linda ser handlar dels om att 

utmana och locka de här pojkarna som älskar att spela bandy att prova andra saker. 

Samtidigt säger Linda att: ”Det är svårt att tvinga någon som så gärna vill spela bandy. 

Det är trots allt deras egen fria tid som de väljer att göra det på”.  

Eftersom de ska arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt där de ifrågasätter normer 

tycker inte Linda att arbetet med genus och jämställdhet känns belastande. Både Linda och 

Anna önskar att fritidspersonalen fick mer tid till att prata och diskutera om vad de 

egentligen gör och varför. Anna beskriver att det finns en medvetenhet i huset och att 

personalen pratar om dessa frågor. Anna förklarar dock att det är en fråga som inte bara 

ligger på marknivå utan även på samhället. Detta är en utmaning i sig då Anna anser att 

det är en lång bit kvar. Hon beskriver att flera av de människor hon mött har väldigt 

stängda sinnen och har tankesättet att exempelvis flickor inte ska kunna bli läkare och att 

pojkar inte ska dansa balett. Samtidigt finns det också människor som är villiga att tänka 

om och är villiga att förändra sitt tankesätt. Anna säger: ”Vill vi inte förändra kommer vi 

ingen vart”. Linda pekar även på att barn från andra kulturer kan vara svårare att utmana 

och få med sig i olika aktiviteter. Här menar Linda att de har ett annat synsätt med sig 

hemifrån vad gäller pojkar och flickor och vad som förväntas av dem. På det stora hela 

tycker Linda att de är duktiga på att locka med sig pojkar för att prova på saker, men att 

det är de sportintresserade pojkarna som är svårast att få med sig. Även Håkan ser 

utmaningar med att få pojkar att vara med i nya saker som exempelvis skapande 

verksamhet. Han menar att pojkar har sämre tålamod än flickor när det kommer till 

skapande. Det ska gå så fort som möjligt så hela processen blir kort. Håkan beskriver att: 

”Det är en träningssak att befinna sig i en sådan process”.   

Något som Jonas ser som en utmaning i sitt arbete som lärare i fritidshem är att pojkar 

hörs och låter mer än flickor och att de får mer uppmärksamhet på grund av detta. Han 

förklarar också att det kan vara svårt att få med sig de pojkar som bara vill hålla på med 

sportaktiviteter och utmaningen blir här att locka dem till att prova något som de inte gör 

så ofta. David säger att de inom arbetsgruppen kontinuerligt pratar om hur de ska arbeta 

för att motverka traditionella könsmönster på just deras avdelning. Han förstår att många 

barn tycker det är roligt att göra samma sak hela tiden, men säger samtidigt att man vill 

utmana dem att också prova annat. Enligt David är den största utmaningen att stötta 

barnen i att våga göra det de vill göra och inte lyssna på någon annan. Vissa pojkar tycker 

att det finns aktiviteter som är mer ”flickiga” än andra. Det här är väldigt viktigt att arbeta 

med för att alla ska få möjlighet att göra det de vill oavsett könstillhörighet vilket David 

beskriver så här: 

 

Vill man ha klänning så ska man få ha det, eller komma och sy i ateljén så är det helt okej 

för att de tycker det är roligt att prova på. Det är hos oss vuxna det ligger och att vi kan göra 

det vi kan på fritids (David).  

 

Enighet inom arbetsgruppen 

Håkan beskriver att det finns många utmaningar i arbetet som exempelvis när kollegor inte 

är eniga i arbetsgruppen. En situation var när några pedagoger ville dela upp pojkar och 

flickor i olika grupper. Detta var något som Håkan inte tyckte var lämpligt och strängt 

satte sig emot. Han anser att de som pedagoger ska sträva mot att alla ska kunna vara med 
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oavsett könstillhörighet. Håkan tycker också att det borde finnas en handlingsplan när man 

kommer som nyanställd på en skola och fritids. Då vet alla hur arbetet kring könsfrågor 

ser ut på denna arbetsplats. Det skulle underlätta för alla om det fanns ett gemensamt 

synsätt på det hela. Trots att Håkan ser sig själv som en ganska medveten person menar 

han att mycket av utmaningarna sitter hos oss vuxna och där vi måste påminna oss om vad 

och hur vi tänker och arbetar. Han säger också: 

 

Det handlar mycket om kulturen runt omkring, där det till exempel finns fotbollsgrabbar 

med sina fotbollsfarsor. Vad är det som gör att en pojke som dansar upplevs modigare än en 

flicka som dansar eller att som vuxen tänka efter innan jag kommenterar en man som målat 

naglarna. Man kan ställa sig frågan varför det är viktigt att veta om personen som står 

framför en är pojke eller flicka. Det är helt oviktigt egentligen då det i grund och botten 

handlar om att vi alla är människor (Håkan).  

  



 

21 

 

Sammanfattande analys  

Resultatet visar på att arbetet med att motverka traditionella könsmönster och att utmana 

pojkar att delta i så kallade flickkodade aktiviteter är viktigt och ett ständigt pågående 

arbete hos lärare i fritidshemmet. För informanterna handlar det om att vara medvetna om 

vilket förhållningssätt och bemötande de har i sitt arbete gentemot barnen så att det inte 

skapar ojämställdhet. Det här kan kopplas till Henkel och Tomičić (2017) som menar att 

pojkar och flickor utvecklas som individer när de bemöts som jämställda individer.   

Hur upplever personalen att pojkarna gör sina val och vad är det som påverkar 
valen? 

Resultatet pekar tydligt på att det ofta handlar om rörelse när det kommer till pojkars val. 

Pojkar leker gärna fysiska, högljudda och fartfyllda lekar i stora grupper där brottning och 

tagenlekar med skräckteman är populärt. Håkan berättar till exempel att många gillar att 

brottas, leka olika tagenlekar där temat ofta är kopplat till zombies eller andra 

skräckrelaterade saker. Många pojkar är sportintresserade och väljer sportrelaterade 

aktiviteter såsom fotboll, landbandyspel eller skridskoåkning på vintern. Detta stämmer 

väl överens med Wedin (2018) som säger att rörelseaktiviteter är väldigt populärt bland 

pojkar, både inomhus och utomhus. Det har visat sig vara olika bollsporter, exempelvis 

bandyspel, som är populärt. Lekarna som ofta är av fysisk karaktär såsom brottning 

tenderar också att bli högljudda. Sandquist (1998) beskriver hur pojkar ofta får 

uppmärksamhet genom att vara högljudda och livliga, vilket skapar särskilda 

förväntningar på hur de ska bete sig. Informanterna beskriver också att många barn har 

varit ute denna vinter, men att det då har varit blandat pojkar och flickor. Detta är något 

som visat sig vara positivt ur ett jämställdhetsperspektiv (Boverket och Movium, 2015) då 

utforskande av utemiljön främjar fantasi, nyfikenhet och sociala förmågor hos barn. Det 

skapar en mer dynamisk lek och oavsett könstillhörighet öppnar det upp för en friare lek 

mellan barnen. Det de flesta pojkar väljer bort är aktiviteter som bland annat innefattar 

dans och skapande. Saar (2008) och Lindqvist (2010) hävdar att vissa ämnen tillskrivs ett 

visst värde utifrån könskodning. Exempel på detta är ämnen som bild och dans som är 

feminint kodade och därmed har ett lägre värde än till exempel idrott. Larsson (2012) 

påpekar också att äldre förställningar om att dans är för flickor lever kvar än idag.  

Pojkarnas val påverkas av olika saker. Dels av hur kompisar väljer, då det visat sig att en 

del väljer bort vissa saker endast för att vara med en kompis som väljer något annat. De 

egna fritidsaktiviteter som vissa pojkar har påverkar också deras val, då många väljer 

liknande aktiviteter under fritidsverksamheten. Enligt Skolverket (2016) ska elever 

utmanas till att prova nya saker. För att få en uppfattning om hur eleverna gör sina val är 

det viktigt att observera eleverna i leken och se vad som styr dessa val. Det är viktigt att 

eleverna får uttrycka sig och ta plats oavsett vilken könsidentitet eleven har.  

Något som också påverkar pojkars val är hur fritidshemmets lärare presenterar och 

marknadsför aktiviteten. Informanterna beskriver vikten av att tänka på hur de säljer in 

aktiviteten för att locka med sig de som är tveksamma. Detta stämmer väl överens med 

Svaleryd och Hjertson (2012) som hävdar att lärare bör titta på hur undervisningens 

innehåll och utformning ser ut för att bli medvetna om sitt arbetssätt för att eventuellt 

skapa nya normer.  

Hur planerar och arbetar fritidslärarna för att utmana traditionella könsmönster i 
pojkarnas val och aktiviteter? 

Resultatet visar att arbetet med att motverka traditionella könsmönster är en viktig del i 

fritidshemmets verksamhet. En del i detta handlar om att bygga relationer kring barnen så 
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att de känner att fritidshemmet är en trygg miljö där de blir sedda och respekterade för den 

de är. Detta är något som är förenligt med de allmänna råden för fritidshemmet 

(Skolverket, 2014) som menar att undervisningen ska vara grupporienterad och att 

relationerna kring eleverna anses vara ett betydelsefullt redskap i jämställdhetsarbetet. Här 

menar också Boverket och Movium (2015) att skolgården har en viktig funktion när det 

kommer till relationsskapande. Genom att erbjuda en variationsrik gård med bland annat 

träd och grönska öppnar det upp för ett friare samspel mellan barnen, oberoende av 

könstillhörighet.  

Fritidslärarna anser också att det är viktigt att ha ett öppet sinne och att vara medveten om 

sitt eget förhållningssätt, där det handlar om att exempelvis tänka på hur de pratar med och 

till barnen.  

De manliga fritidslärarna ser sig själva som förebilder för att hjälpa pojkarna att vidga 

perspektivet om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Det här är i enlighet med 

Svaleryd och Hjertson (2012) som beskriver att arbetet, för att utmana traditionella 

könsmönster, måste börja hos den enskilda individen. Informanterna säger också att det är 

viktigt att tänka på hur arbetsfördelningen ser ut i arbetsgruppen. Det kan vara en fördel 

om manliga och kvinnliga kollegor byter med varandra emellanåt, då det annars lätt kan 

bli att männen tar på sig aktiviteter som är kopplade till rörelse. En av informanterna, 

David, sitter gärna och ritar och pärlar med barnen för att visa att alla kan hålla på med 

sådant. Enligt Eidevald (2009) och Wedin (2018) är det viktigt att lärare inom bland annat 

fritidshem får kunskap om vilken påverkan de kan ha på barnens synsätt över hur 

könsmönster skapas. Det gör det lättare för fritidslärare att reflektera över och se sin egen 

delaktighet i hur könsnormer skapas, samt hur en kan arbeta för att uppnå jämställdhet. 

Informanterna utgår delvis från vad barnen är intresserade av och vilka behov som finns 

hos enskilda individer. Två av informanterna beskriver hur de på sin avdelning har prova-

på-perioder för att på det viset få alla att prova nya saker. 

Vilka möjligheter och utmaningar finns det i arbetet?  

Alla informanter har en positiv syn på jämställdhetsarbetet inom fritidsverksamheten, där 

ingen ser någon belastning med arbetet. De beskriver också att det finns en medvetenhet 

inom hela personalgruppen och att de tillsammans pratar om jämställdhetsfrågor för att 

hitta ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. En stor del i arbetet handlar om att 

vara öppen och medveten i sitt tankesätt och se möjligheterna istället för svårigheterna. 

Detta är något som Sandquist (1998) anser vara viktigt, då skola och fritidshem 

återspeglar samhället och dess normer. Detta medför att pedagogerna har ett stort ansvar 

för att stereotypa könsmönster inte förstärks. Att arbeta utifrån ett normkritiskt 

förhållningssätt ses som möjlighet för att uppnå jämställdhet. Detta är något som 

Skolverket gärna ser inom pedagogiken, då det handlar om att ifrågasätta och förändra de 

rådande normerna, inte de som bryter mot dem (Normbryt, 2019).    

Trots den positiva synen hos informanterna ser de också utmaningar i detta 

jämställdhetsarbete. Något som alla informanter beskriver är att det är en utmaning att få 

med sig pojkar när det kommer till exempelvis skapande och dansaktiviteter. Vissa av 

dem beskriver även att det är svårt att tvinga någon att göra det den inte vill, då fritidstiden 

är deras fria tid.  

En del handlar också om att det är en samhällsfråga som inte går att lösa snabbt inom 

fritidsverksamheten. Det krävs vilja att förändra sitt tankesätt kring de normer som finns. 

Informanterna önskar dock att det fanns mer tid till att diskutera med varandra kring hur 

de arbetar och varför. Enligt Wedin (2018) är det viktigt med kunskap och medvetenhet 

inom lärarkåren för att förstå hur jämställdhet och ojämställdhet uppstår. Kunskapen gör 

det även lättare att skapa förståelse för sin egen delaktighet i detta.   
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Slutsats och Diskussion 

Syftet med denna rapport har varit att nå kunskap kring hur fritidslärare arbetar för att 

utmana pojkar att delta i så kallade flickkodade aktiviteter i fritidshemmet. Utifrån det 

resultat jag fått och den forskning jag läst så ser jag ett fortsatt behov av att arbeta med de 

jämställdhetsmål som finns uppsatta inom skola och fritidshem för att kunna förändra de 

normer som finns runtomkring oss. Precis som Lindqvist (2010) tror jag att vi lär ut genus 

vare sig vi vill det eller ej. Därför har det stor betydelse att alla fritidslärare får adekvat 

utbildning och kunskap om hur jämställdhet och ojämställdhet skapas. Detta för att kunna 

reflektera över hur de på bästa sätt kan utmana de traditionella könsmönster som finns 

inom fritidsverksamheten. När det kommer till hur fritidslärarna upplever att pojkarna gör 

sina val och vad som påverkar dessa val, visar resultatet att det stämmer väl överens med 

både mina egna iakttagelser och det forskningen visar. Nämligen att vissa pojkar har svårt 

att välja aktiviteter som exempelvis innefattar dans eller skapande. Pojkar väljer helst att 

hålla på med aktiviteter som är fysiska, högljudda och eller har med sport att göra, samt att 

de väljer bort sådant som är flickkodat. Orsakerna till detta är flera. Dels handlar det om 

vad kompisar väljer och hur fritidslärarna presenterar aktiviteterna för att väcka intresse 

hos barnen. Sedan finns andra omkringliggande faktorer som exempelvis att de vuxna 

omedvetet påverkar barnen. Det är därför viktigt att vidga sitt eget perspektiv och som 

Brynolf m fl. (2012) beskriver är det positivt om männen visar upp en mer känslosam och 

omhändertagande sida. I likhet med informanterna ser jag jämställdhetsarbetet som ett 

positivt lärande där barnen växer som individer. Jag ser också stora möjligheter att arbeta 

normkritiskt inom fritidshemmet då det kan ses som en plattform och dörröppnare för 

många olika individer som samarbetar tillsammans. Enligt Skolverket (2016) ska alla barn 

få ta plats och uttrycka sig inom fritidsverksamheten oavsett vilken könstillhörighet barnet 

har. Skolverket anser också att fritidslärare aktivt bör arbeta för att barn inte ska välja 

aktiviteter utifrån traditionella könsmönster, något som är extra viktigt när det kommer till 

pojkar och deras val. Jämställdhet är en ständigt pågående fråga som inte får bagatelliseras 

då det handlar om att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett 

könstillhörighet. Fritidshemmet har ett stort ansvar för att motverka de könsnormer som 

finns. Nu lever vi i Sverige som är ett, förhållandevis, medvetet land vad gäller 

jämställdhet. Trots detta och de jämställdhetsmål som finns inom skola och fritidshem så 

kan det vara svårt att påverka och förändra könsnormerna på egen hand. Normerna finns 

hårt förankrade inom oss alla, vare sig vi vill det eller ej. Detta är något som hela 

samhället måste hjälpas åt att förändra. Jag liksom Sandquist (1998) och Lindqvist (2010) 

ser att barnen redan formats in i olika könsmönster innan de kommer till skola och 

fritidshem. Precis som en av informanterna påpekar finns det en viss kultur där pojkar blir 

påverkade av sina fäder då det kommer till vissa aktiviteter och attityden kring dessa. 

Denna uppfattning delas av Henkel och Tomičić (2017) som beskriver att det oftast är 

pappor till pojkar som är skeptiska till jämställdhetsarbete på grund av rädsla för att 

pojkarna ska feminiseras och inte utvecklas till ”normala” män. Det är också många män 

som har svårt för sådant som anses vara feminint kodat.  

En annan faktor som inte fanns när jag var liten men som idag kan påverka detta 

normbildande är digitaliseringen och alla sociala medier som kan påverka barn och unga i 

deras sätt att se på saker och ting.  

De olika rummen har också betydelse för hur pojkar väljer. Är barnen ute bland träd och 

grönska visar forskning att pojkar och flickor leker mer med varandra än om de är inne. 

Boverket och Movium (2015) menar att naturlika miljöer öppnar upp för lek mellan 

pojkar och flickor, då denna miljö inte könskodas på samma sätt som exempelvis 

konstruerade lekredskap, dans och bollsporter. Trots denna kunskap är det få skolgårdar 

som ser ut på det sättet. Jag håller med Henkel och Tomičić (2017) om att leksakers 

placering har betydelse för vad barnen lär sig och inte. I stället för att dela upp saker efter 
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en viss könskodning som kan förstärka stereotyper, är det bättre att byta plats på dessa och 

även blanda dem så att de blir tillgängliga för alla. På det viset får barnen hjälp att leka på 

ett nytt och kreativt sätt. Samtidigt har Brömster (Larsson, 2016) rätt i att saker och ting 

inte ska vara könskodade utan finnas för alla. Jag tror att vi som fritidslärare även tänker 

på hur vi benämner saker och ting för att en förändring ska kunna ske. Ett exempel på 

detta kan vara att säga grusplan istället för fotbollsplan, då den kan nyttjas till mer än bara 

fotboll.   

I mitt urval av manliga och kvinnliga fritidslärare upplever jag ingen märkbar skillnad i 

hur de tänker och arbetar kring jämställdhet. De är medvetna och har en gemensam syn på 

hur de, i fritidshemmet, utmanar pojkar att välja sådant som anses vara flickkodat. Inom 

de olika avdelningarna är samsynen kring arbetet bra, där planeringen delvis sker inom 

arbetslaget. De samtalar med varandra om hur de bland annat ska lägga upp vissa 

aktiviteter och hur dessa presenteras för att så många som möjligt ska lockas att vara med. 

Resultatet visar att informanternas medvetenhet kring arbetet med att motverka 

traditionella könsmönster är hög, vilket är en förutsättning för att utföra arbetet väl. De ser 

inte jämställdhetsarbetet som en belastning utan mer som något roligt och givande. Detta 

går helt i linje med Svaleryd och Hjertson (2012) som hävdar att det normkritiska arbetet 

måste börja hos lärarna som tittar inåt på sina egna värderingar och hur dessa förmedlas. 

Informanterna ser det dock som en stor utmaning att locka med sig pojkar att vara med på 

exempelvis skapande och dansaktiviteter. Några av informanterna beskriver att de tycker 

det är svårt att tvinga barnen att göra sådant de inte vill då det är på deras fria tid. Detta 

styrks av Dolk (2013) som menar att barnen, beroende av ålder och mognad, ska vara 

delaktiga i jämställdhetsarbetet inom verksamheten. Jag håller absolut med om och förstår 

detta resonemang, då det handlar om barnens fritid och att det ska vara roligt och 

meningsfullt, utan en massa krav som skoltiden innebär. Det står dock i läroplanen 

(Skolverket, 2018) att barnen ska utmanas att prova på nya saker med förhoppning om att 

nya intressen ska väckas och att undervisningen ska ske utifrån olika arbetssätt där de får 

utveckla olika förmågor inom dans, bild, musik och drama. Frågan är hur ska fritidslärare 

kunna förändra något om barnen hela tiden ska vara med och bestämma. Om en 

förändring ska ske måste verksamheten styras av pedagogerna. Enligt Sandquist (1998) så 

är skillnaderna mindre mellan pojkar och flickor när de leker och en vuxen är inblandad än 

om de leker fritt utan att någon vuxen finns med. För att kunna arbeta medvetet mot 

traditionella könsmönster anser Lindqvist (2010) att det ibland är nödvändigt att gå emot 

vissa barns önskemål för att se en progress i jämställdhetsarbetet. Detta betyder att lärare 

inom fritidshemmet får vara beredd på protester från vissa barn. Där ser jag de prova-på-

perioder som några av informanterna beskriver, som en viktig del i processen att utmana 

till nya upptäckter. För att kunna arbeta aktivt med att utmana pojkar i deras aktivitetsval 

beskriver flera av informanterna att mer tid måste avsättas till planering av aktiviteter. 

Detta betyder att ledningen måste komma med tydliga riktlinjer och mål samt 

måluppföljning för att en förändring ska kunna ske. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Syftet med min rapport är att öka kunskapen om hur arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster i fritidshemmet ser ut.    

Uppvärmningsfrågor: 

Berätta lite om dig själv.  

Vad har du för utbildning? 

Hur kom det sig att du blev fritidslärare/pedagog? 

Hur länge har du arbetat som fritidslärare/pedagog? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  

Vilka är dina viktigaste uppgifter som fritidslärare/pedagog? 

Om du skulle sammanfatta fritidsläraryrket med några ord, vilka ord skulle du använda 

då? 

Hur har arbetssätten förändrats under dina år som verksam? 

1. Vad väljer pojkar att göra när de får välja fritt?  

2. Vad är mest populärt?  

3. Vilka aktiviteter undviker pojkarna?  

4. Vad tror du spelar in i hur de gör sina val?  

5. Hur ser ni på deras val?  

6. Hur bestäms aktuella aktiviteter?   

7. Vad föreslår personalen eleverna att göra om de själva inte vet vad de ska göra?    

8. Hur ser arbetet ut för att motverka traditionella könsmönster vad gäller aktiviteter 

på fritids?    

9. Vad anses vara flickaktiviteter resp. pojkaktiviteter på din skola?  

10.  Ser du om det finns något stigma/ skamstämpel hos pojkar, vad gäller val av så 

kallade flickaktiviteter? I sådana fall hur?  

11. Hur gör ni lärare för att utmana pojkar att delta i aktiviteter som är flickkodade? 

Hur kan ni själva påverka?  

12. Hur ser arbetslagen ut vad gäller kvinnliga och manliga lärare i fritidshem och 

vilken roll spelar det in på de val av aktiviteter som görs bland eleverna?   

13. Hur ser du på detta med könsmönster i fritidshemmet och på vilket sätt är det 

viktigt att arbeta med?  

14. Finns det uppsatta mål inom organisationen och hur följs dessa upp?  

15. Hur medveten är du som lärare i fritidshemmet, vad gäller könsmönster, i ditt 

dagliga arbete?  

16. Hur ser dialogen med föräldrar ut i dessa frågor?  

17.  Finns det någon aktuell handlingsplan kring att motverka könsmönster? Hur ser 

den ut i sådana fall? 



 

 

 

18. Ser ni den här strävan efter utjämning av aktiviteter som en belastning jämfört med 

vanliga aktiviteter 

Avsluta: Är det något du vill kommentera eller lägga till?  TACK för att du ställde upp! 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Hej! 

Till möjliga deltagare för mitt examensarbete. 
Jag är en lärarstudent som läser min sista termin på grundlärarprogrammet med inriktning 

mot fritidshem vid Umeå universitet. Efter nästan tre års studier ser jag fram emot att få 

komma ut i arbetslivet och praktisera det jag lärt mig under utbildningen. Innan detta ska 

jag först skriva ett examensarbete, vilket känns väldigt spännande. Därför söker jag nu 

deltagare att intervjua kring mitt arbete. Syftet med min studie är att få ökad kunskap om 

hur man kan arbeta på fritids för att motverka traditionella könsmönster. Om du väljer att 

delta, tar intervjun cirka 40 minuter och den genomförs på en plats som vi gemensamt 

kommit överens om. För enkelhetens skull kommer intervjun att spelas in men kommer 

endast att användas för eget bruk. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst 

avbryta din medverkan. Du kommer att vara anonym och den data som samlas in är endast 

med i syfte för denna rapport (Vetenskapsrådet, 2002). Resultatet av svaren kommer jag 

att sammanfatta i en rapport som sedan redovisas för mina kurskamrater och handledare. 

 

Kan du tänka dig att vara med? Kontakta mig gärna via mail eller telefon. 

e-post: ___@_______   Tel.nr. 070-XXX XX XX  

 

Med vänlig hälsning 

Helena Granström 


