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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka fritidslärares erfarenheter av lek och miljöer i relation 

till normativa förhållningssätt kopplat till kön och genus. Uppsatsen bygger på tidigare 

forskning samt kvalitativa intervjuer med fyra utbildade fritidslärare anställda inom Umeå 

kommun. Innehållet av intervjuresultatet analyserades sedan utifrån litteratur och tidigare 

forskning för att diskutera informanternas svar. Analysen och diskussionen resulterade i olika 

teman kopplat till fritidshemsverksamheten samt fritidslärares arbetssätt kring dem. Lek, 

miljöer, materiella förutsättningar samt kön och genus. Fritidslärarnas erfarenheter kring 

dessa områden visade att det är viktigt att arbeta i förhållande till barnens intresse för att öka 

engagemang och deltagande. På så sätt kan lärare utveckla sitt arbete kring lek, miljöer, kön 

och genus. Informanterna menade att begreppet lek kan definieras på olika sätt beroende på 

vilka erfarenheter och sociala sammanhang en person förknippar det med. På grund av detta 

är det viktigt att fritidslärare arbetar med individanpassning och leker både styrt och fritt med 

barnen för att påverka deras normativa förhållningssätt. Fritidslärarna påpekar också att 

uppdelning av arbetsytor med olika syften i enskilda rum på fritidshem är viktigt. Genom 

detta skapas ett varierat pedagogiskt utbud och den sociala gemenskapen i barngruppen 

förstärks mellan könen. Slutsatsen av uppsatsen är att könsmönster och genus kan påverkas 

genom arbete med normer, lekar och olika miljöer. 

 

Nyckelord: Fritidslärare, genus, barngrupper, sociala relationer. 
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Inledning 
Denna uppsats handlar om lek och miljöer kopplat till normativa könsmönster inriktat mot 

fritidshemsverksamheten. Lågstadieperioden är en tid på skolan där barnen utvecklar sin 

identitet, infinner sig i en social gemenskap och utvecklas som personer. Vilken 

umgängeskrets och vilka kamrater varje individuellt barn i skolan har, kommer få en stor 

påverkan kring hur ens skolgång kommer se ut samt hur ens individuella uppväxt kommer att 

fortskrida. Det är därför viktigt att lärare arbetar på ett sätt som skapar social gemenskap och 

gruppdynamik för att undvika utanförskap och konflikter mellan elever.  

 

Eftersom genus och könsmönster berör de områden som diskuteras och arbetas med inom 

skolan så har jag valt att fördjupa mig och undersöka hur fritidslärare arbetar med det. 

Uppsatsen riktar sig främst mot de pedagoger som jobbar inom fritidshem, men även mot de 

som vistas med samma typ av ålderskategorier gällande barn och elevgrupper i olika typer av 

ledarskap. 

 

Uppsatsen ska skapa en ökad förståelse för pedagoger och ledare som arbetar i miljöer som 

exempelvis fritidshem där normativa könsmönster och genus har en betydelse för 

utvecklingen av det didaktiska utförandet när det handlar om materiella förutsättningar och 

lek. 

 

Syfte 

Uppsatsen ämnar belysa hur fritidslärare uttrycker att de arbetar med könsmönster och genus i 

fritidshemsverksamheten, när det handlar om lek, materiella förutsättningar, miljö och sociala 

relationer. 

Forskningsfrågor 

 Hur arbetar fritidslärare med lekens betydelse kopplat till könsmönster i 

fritidshemsverksamheten? 

 Hur arbetar fritidslärare med den fysiska miljön och de materiella förutsättningarna 

kopplat till könsmönster i fritidshemsverksamheten? 

 Hur arbetar fritidslärare för att skapa social gemenskap inom barngrupper? 

 Hur arbetar fritidslärare med genusperspektiv och könsnormativa förhållningssätt i 

barngrupper, också i relation till ovan forskningsfråga?  
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Metod 
Det empiriska materialet till uppsatsen baseras på kvalitativa intervjuer med utbildade 

fritidslärare. 

 

Urval 

De personer som har intervjuats består av två manliga och två kvinnliga fritidslärare som 

jobbar med olika årskurser på fritidshem inom Umeå kommun. Valet av informanter skapades 

via tidigare kontakt jag har haft med de deltagande informanterna under verksamhetsförlagd 

utbildning. De som deltog i studien ansågs vara lämpliga på grund av att samtliga har en 

utbildning riktat mot fritidshemsverksamheten och därför även en erfarenhet inom yrket.  

 

Datainsamling 

Intervjufrågorna (se bilagor) som har ställts till fritidslärarna har utgångspunkt inom de 

områden som forskningsfrågorna är inriktade mot. Johansson och Svedner (1998) skriver att 

endast frågeområdena i den kvalitativa intervjun är bestämda i förväg, men att själva frågorna 

kan variera från intervju till intervju, beroende på vilka samtal som dyker upp under 

intervjuerna. Detta gör i sin tur att den intervjuade ger så uttömmande svar som möjligt kring 

området intervjun behandlar.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att intervjuaren ska leda intervjun på ett sätt som 

ständigt håller sig till det ämne som avses undersökas. Intervjuerna genomfördes därför med 

en intervjuguide med öppna frågor som gjorde att intervjun riktade sig till uppsatsens ämne. 

 

Inhämtning av material och empiri med hjälp av kvalitativa intervjuer blev lämplig då denna 

metod var effektiv att använda sig av riktat mot området som berörs. Riskerna som finns inom 

valet av denna metod är framförallt att intervjuerna blir misslyckade i form av att de redovisas 

på ett omedvetet och förvrängt sätt vilket är något som Johansson och Svedner (1998) 

nämner. Det som gjorts för att undvika detta är en användning av följdfrågor inom 

intervjuerna där informanterna får chansen att vidareutveckla och förtydliga sina svar. 

 

Dataanalys 

För att analysera det empiriska materialet i uppsatsen används litteratur och styrdokument 

som är riktad mot fritidshemmets innehåll kopplat till miljöer, materiella förutsättningar, lek 

könsmönster och genus. Det som undersöks och jämförs utifrån intervjuerna är fritidslärarnas 

synpunkter och erfarenheter kopplat till forskningsfrågorna. Johansson och Svedner (1998) 

skriver att intervjuer, speciellt kvalitativa ger information som gör det möjligt att förstå 

attityder, förkunskaper, värderingar och intressen vilket är något som är betydelsefullt för att 

skapa en analys i denna uppsats. 

 

 

Etiska överväganden 

 En kontakt med informanterna via e-post skapades där en förfrågan om genomförande av 

intervjuer togs upp. De som deltog i intervjuerna blev informerade om studiens syfte samt 
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vilka forskningsfrågor som skulle bearbetas. Informanterna fick även information om att 

intervjuerna var frivilliga och totalt anonyma vilket är något som Kvale och Brinkmann 

(2009) nämner är viktigt att framföra innan genomförande av en intervju. Det beskrevs även 

för informanterna inom e-post kontakten att de kvalitativa intervjuerna endast var till för 

införskaffande av empiriskt material inom uppsatsens utformande. 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt i ostörd miljö och intervjumaterialet dokumenterades på en 

personlig hårddisk där inget fanns tillgängligt via internet. Efter intervjumaterialet hade 

behandlats och transkriberats raderades det från inspelningsmedierna. I det utskrivna 

empiriska materialet finns inget som kan härledas tillbaka till personerna som deltog i studien. 

 

Tillförlitlighet 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är viktigt att en uppsats får tillförlitlighet i form 

av att intervjugenomförandet och transkriberingen formas på ett kvalitetsmässigtsätt, det kan 

genomföras genom att exempelvis använda sig av inspelningsutrustning och transkribera på 

ett sätt som härleder direkt till det informanterna har sagt under intervjun. Genom att göra det 

kan skapande av resultat och analys bli mer trovärdigt. För att kunna skapa tillförlitlighet i 

uppsatsen har intervjuerna genomförts via inspelning med mikrofon, transkribering skriven i 

löpande text efter informanternas svar av intervjuguiden, samt bearbetning av svaren för 

skapande av resultat och analys/diskussion. Genom att intervjuerna är formade på detta sätt 

kan även kopplingar mellan materialet från intervjuerna, uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor dras på ett tillförlitligt sätt (Ibid).  
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Litteraturgenomgång 
I detta kapitel kommer material hämtat från varierande litteratur att redovisas efter de ämnen 

som uppsatsen handlar om. Grundläggande beskrivningar kring lek, kön, genus och miljöer 

gällande fritidshemmets verksamhet kommer beröras och definieras för denna studie. 

 

Lek 

Leken är något som de flesta barn och vuxna kan associera sig till på olika sätt eftersom dess 

innehåll och betydelse är kopplat till många intressen, sportutövanden och andra aktiviteter. 

Evaldsson och Aarsand (2011) skriver att det försäkras att leken är en central del av barnens 

utveckling samt välbefinnande och därför oerhört viktig. 

 

Genom att leka tillsammans lär man sig att leva tillsammans. Förmågan att 

kunna leka är svår att lära ut. Skolan kan lära barnen och ge mycket tips på hur 

de kan lära sig färdigheter. Förmågan att kunna leka är dock något som barnen 

måste lära sig själva.  

(Huitfeldt, 1998, s. 61)  

 

Huitfeldt (1998) nämner att leken tränar fysiska egenskaper och begrepp, bearbetar och 

sorterar intryck från omgivningen, tränar sinnen och får individen att snabbt reagera på 

impulser, tränar den sociala förmågan vid interaktion med andra och tränar kreativitet och 

fantasi. De skriver vidare att dessa olika funktioner inte finns i en och samma lek utan att det 

finns många funktioner inom leken, men att betydelsen av dessa funktioner varierar beroende 

på vilken kategori av lek som skapas.  

 

Att känna en trygghet i form av vänskapliga interaktioner i leken sägs vara en viktig grund för 

skapandet av leken. Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) skriver att trygga barn lever 

genom sin kropp på ett sätt som är präglat av lek och leken är på så sätt en väsentlig del av 

barns liv. De nämner vidare att barnen genom leken utvecklar sin handlingskompetens både 

fysiskt och psykiskt. Kunskap om leken som fenomen är på så sätt viktig att förstå för att 

kunna inse betydelsen den har för barnens utveckling. 

 

En fritidslärare får ständigt se barn leka under skoldagarna och när de vistas på fritidshemmet. 

Att ha en förståelse för leken är alltså något som är viktigt för att kunna erbjuda barnen en 

meningsfull fritid. Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) skriver också att de flesta barn 

som växer upp i en stimulerande lekfull miljö, utvecklas inom det vi kan beteckna som 

normalt. De nämner vidare att leken är något som är frivilligt och grundas på en 

självmotiverande verksamhet baserat på den lust som individen känner här och nu. Arbete på 

fritidshem bedrivs i form av att bland annat kunna erbjuda barnen redskap eller andra 

materiella förutsättningar som gör att de kan skapa den lek som de själva vill för stunden. 

 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) nämner fem olika typer av lek som är vanligt 

förekommande bland barn och ungdomar och de redovisas i följande form. 
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1. Övningslek - främst sensomotorisk lek. 

2. Fantasilek - inkluderar ofta rollek, symbollek, "låtsas som om". 

3. Konstruktionslek - lek med olika typer av material samt lek med tekniska och taktiska 

konstruktioner, vanligt förekommande inom lag och grupperingslekar. 

4. Traditionslek - olika typer av regellekar och sånglekar. 

5. Vild lek - bråkig, stojig och något oöverskådlig lek, sett från den vuxnes ögon. 

 

Dessa fem kategorier är vanligt förekommande inom fritidshemsverksamheten. De uppstår 

oftast på olika sätt i form av att till exempel en pedagog/ledare sätter igång en lek, eller i form 

av att barnen själva skapar den lek som är passande för situationen, eller utifrån de redskap 

och material som finns tillgängligt (Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002).  

 

Genom att få tid till att leka får barnen tid till att i eget tempo bearbeta det de 

har upplevt och lärt sig. De får tid till att fundera och tid till att utifrån egna 

förutsättningar få större förståelse för sammanhang.  

(Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002, s. 154) 

 

Pihlgren (2013) skriver att den nya skollagen och läroplanen har medfört att fritidshemmets 

uppdrag har blivit tydligare avspeglat mot hela skolans uppdrag. Hon nämner vidare att 

fritidshemmets uppdrag enligt skollagen är att stimulera utveckling och lärande samt erbjuda 

barnen rekreation och meningsfull fritid. Det är bland annat inom detta område leken tar stor 

plats inom fritidshemmets verksamhet. Barnen erbjuds fri tid där de kan skapa leken på det 

sätt som känns passande för situationen.  

 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) nämner att många av oss har funnit oss i olika 

leksituationer som skapat negativa upplevelser för oss själva eller andra. De skriver att detta 

handlar främst om att vara utanför, att inte vara accepterad, inte passa in på grund av kön eller 

att någon form av olycka har uppstått inom lek. Det är viktigt att som pedagog kunna förstå 

sig på leken och bemöta barn efter deras individuella förutsättningar. Detta för att kunna 

forma verksamheten på ett sätt som gör att negativa leksituationer som exempelvis konflikter 

undviks i så bred utsträckning som möjligt (Ibid). 

 

Miljön på fritidshemmet 

Hippinen, Ahlgren (2013) skriver om fritidhemmets miljö och dess påverkan för barnen. Hon 

tar upp betydelsen av den fysiska miljön samt hur den påverkar barnens koncentration och 

utveckling.  

 

Den fysiska miljön på fritidshemmet signalerar till ett barn om hon eller han är 

välkommen dit. Är materialet i barnens höjd eller i den vuxnes höjd? Behöver 

barnet be om material eller finns det tillgängligt? Är miljön uppbyggd utifrån en 

arbetsmiljötanke avseende barn eller vuxna?  

(Hippinen, Ahlgren 2013, s. 99) 
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Anpassning av fritidshemmets miljö efter barnens behov och intressen är något som 

fritidslärarna bör tänka på för att barnen ska känna sig välkomna enligt Hippinen, Ahlgren 

(2013). Fritidshemmet ska fungera som en arena där barnen kan leka, pyssla och vara kreativa 

självständigt men även tillsammans med kamrater. 

 

Skolverket (2007) skriver i de allmänna råden för kvalitet i fritidshem att den fysiska miljön i 

fritidshem bör utformas på följande sätt: 

 

Kommunen bör se till att fritidshemmets lokaler och utemiljö 

 

 är trygga, säkra, hälsosamma och utvecklande, 

 är utformade så att de möjliggör en god varierad pedagogisk verksamhet som 

stödjer barns lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp, 

 är utformade så att både inne- och utemiljön gör det möjligt för personalen att ha 

uppsikt över de barn de ansvarar för. 

(Skolverket 2007, s. 20) 

 

I de allmänna råden tas dessa punkter upp som en riktlinje kring hur fritidshemmets lokaler 

och miljö bör se ut. Frågan blir då för många hur en fritidslärare ska forma lokaler som 

exempelvis är trygga, säkra, hälsosamma och utvecklande. Det finns många olika sätt att 

forma lokaler och utemiljöer efter riktlinjer som Skolverket (2007) skriver. Mycket handlar 

dock om hur till exempel fritidshemmet eller skolgården ser ut. Hur stor barngrupp som vistas 

på fritidshemmet eller vilka sociala variationer som finns inom barngrupperna har också 

betydelse.  

 

Pihlgren (2013) nämner att människor tillsammans skapar mening och konstruerar världen i 

olika sammanhang. I skolan och på fritidshemmet befinner sig barnen ofta i olika diskursiva 

praktiker där olika beteenden framstår som accepterade. Pihlgren (2013) nämner även att 

platserna, miljöerna och arenorna för samvaro och samtal, i sig är pedagogiskt viktiga som 

relevanta villkor för de olika pedagogiska processerna. Det nämns även att det är på så sätt 

undervisningen som didaktik inte blir det intressanta utan att de pedagogiska redskap som 

erbjuds är det intressanta och skapar fokus bland barnen.  

 

Klerfelt och Haglund (2011) skriver att fritidsverksamheten är ett komplement till skolan i 

första hand i form av en miljö där barnen ska få möjlighet till rekreation och avkoppling från 

skolan. Det kan konstateras att miljön på fritidshemmet är något som är viktigt för att barnen 

först och främst ska kunna känna avslappning och samtidigt vara kreativa och ta lärdomar av 

de materiella ting som finns på fritids. Pihlgren (2013) skriver att barns platser för liv och 

lärande borde få byggas upp i samverkan med dem själva. För att det här ska bli möjligt måste 

fritidslärare skapa sig en förståelse för hur barnen från sina positioner och perspektiv 

uppfattar sin omvärld och sin miljö menar Pihlgren. 

 

Lindström och Pennlert (2012) nämner i sin bok om didaktik att pedagoger har en sorts 

didaktisk översiktskarta att följa. I denna översiktskarta inkluderas frågor som syfte (varför?), 
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mål (vilka?), innehåll (vad?) och metoder (hur?). Dessa fyra frågor är enligt Lindström och 

Pennlert (2012) bland de viktigaste villkoren inom undervisningens dimensioner. Andra 

punkter som de nämner är även uppdraget, läraren/arbetslaget, eleverna, ramfaktorer och 

föräldrar. Det menar i och med det här att dessa olika punkter ovan bland annat är nyckeln till 

ett lyckat didaktiskt utövande. Dessa frågor som Lindström och Pennlert (2012) tar upp bör en 

fritidslärare ha i åtanke då miljön och de materiella förutsättningarna fungerar som en arena 

där lärare får möjligheten att använda sig av syfte, mål, innehåll och metod för att utveckla 

verksamheten.  

 

Qvarsell (2013) skriver att många barn uttrycker sig på ett sätt som visar på att de inte vill 

vara i skolan hela dagen och att de kan undra varför de inte får vara på olika platser när de 

leker eller när de arbetar i skolan. Hon menar att tydliga skillnader mellan skola och till 

exempel fritidshem kan uppskattas av barnen. På detta sätt kan barnen skilja på skoltiden och 

fritidstiden på ett bättre sätt. Att skilja på "arbete" och sin "fria tid" är något som är viktigt att 

kunna göra för att slappna av och känna harmoni i vardagen, vilket är något som hör till 

fritidshemsverksamheten (Ibid). 

 

Jag argumenterar mot mönstertänkande och enhetliga synsätt på barns behov 

relaterat till ålder eller kön. Jag vill betona vikten av variation i de möjligheter i 

form av redskap som barn kan erbjudas inom fritidshemmet, en variation som 

avser verksamheter, miljö och relationer till olika vuxna.  

(Qvarsell 2013, s. 78) 

 

Citatet ovan är riktat mot vikten kring variationer i form av redskap, leksaker och olika 

miljöer, i form av till exempel olika syften med de olika rummen på fritidshemmet. En bred 

beredskap med redskap och miljöer på fritids som är riktade mot intresset hos alla barn som 

vistas där, är en bra början till att skapa gemenskap och kreativitet i barngrupperna. 

 

Kön och genus 

På fritidshemmet befinner sig många barn i en fas där de ständigt finner nya intressen och nya 

sociala bemötanden med kamrater inom skolans områden men även utanför skolan på fritiden. 

Uppväxten och bakgrunden som varje enskilt barn har, utgör en stor del av barnens sociala 

förhållningssätt. Dahl (2011) skriver att föreställningar om kön inte är absoluta och att det är 

viktigt att se varje situation för sig beroende på det specifika sammanhanget. Dahl skriver 

även att ett skäl till att skapa kön på olika sätt genom en individuell uppfattning handlar om 

att flickor och pojkar behöver komma underfund med de normativa gränser som är upprättade 

mellan dem. 

 

Öhrn (2002) skriver att antal studier inom årskursvariationer för könsmönster är så pass litet 

att det är svårt att lägga ord på det. Hon nämner vidare att betydelsen av kön i skolan hör 

samman med elevers tillhörighet i termer av klass, kön och etnicitet. Den bakgrund som 

eleverna har eller haft sen tidigare har stor påverkan för hur eleverna agerar socialt och 

fungerar tillsammans med kamrater på fritidshemmet.  
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Hjalmarsson (2011) skriver att föreställningar om "kvinnligt" och "manligt" ser ut på olika 

sätt i skilda sociala kontexter och varierar även över tid. Genusbegreppet utmärks av att det 

skapas relationer som omfattar olika sorters maktförhållanden. Hjalmarsson skriver även att 

det som betraktas som kvinnligt och manligt definieras i förhållande till varandra. För att 

förstå innebörden av begreppen kvinna/kvinnlighet krävs en förståelse av man/manlighet och 

tvärtom. Många av barnen som vistas på fritidshemmet befinner sig i en ålder där en 

förståelse för könsbegreppen håller på att konstrueras och bearbetas till en individuell 

uppfattning. Denna konstruering byggs upp och bryts ner för varje enskild individ, beroende 

på till exempel den sociala umgängeskretsen en person befinner sig i. Dahl (2011) skriver att 

barn ofta utmanar eller accepterar förväntade könsmönster, då flickor och pojkar föreställer 

sig ett maskulint eller feminint perspektiv på rumsliga miljöer eller materiella förutsättningar.  

 

Hjalmarsson (2011) skriver också att den svenska köns/genusforskningen omfattar 

diskussioner om hur begreppen "kön" och "genus" förhåller sig till varandra. Här menar 

Hjalmarsson att vissa skiljer på biologiskt och socialt konstruerat kön, medan andra 

inkluderar båda aspekter i ett av begreppen. Andra betraktar också könskategorierna som 

sociala konstruktioner. Barnen skapar lek genom att integrera socialt med varandra på olika 

sätt med olika kamrater, och det är ett mönster som upprepas varje dag på fritidshemmet.  

Hjalmarsson (2011) påpekar att jämställdhet mellan kvinnor och män har med demokrati att 

göra och är sammanlänkat med makt. I meningen att påverka, att ha möjlighet att göra sin röst 

hörd och hur olika resurser fördelas har betydelse för hur verksamheten bedrivs. Hjalmarsson 

nämner vidare att jämställdhet överfört inom skolan handlar om hur elevgrupper ser ut i 

förhållande till hur många flickor respektive pojkar det finns inom klassen. Det Hjalmarsson 

påpekar är något som är viktigt för fritidslärare att förmedla och diskutera med barnen som 

vistas på fritids för att påverka jämställdhetstänkandet.  

Skolverket (2007) formulerar i de allmänna råden för kvalitet i fritidshem en punkt kring detta 

område på följande sätt. 

Att gemensamt skapa regler som kan följas eller brytas är en form av träning i 

demokratiskt tänkande. Fritidshemmet är en viktig pedagogisk arena för barn 

att lära sig respektera olikheter och olika åsikter och inse nödvändigheter av 

kompromisser.  

(Skolverket 2007, s. 23) 

 

Att skapa regler gemensamt som kan följas och brytas ner är en av grunderna för ökad 

förståelse inom demokrati, vilket är ett mönster som upprepas ständigt inom 

fritidshemsverksamheten. 

 

Klerfelt och Haglund (2011) tar upp ett genusteoretiskt perspektiv på lärares yrke och arbete 

där de skriver att lärare har vissa grundläggande villkor och förutsättningar att förhålla sig till 

inom sitt yrkesutövande, som till exempel skollag, läroplaner och andra styrdokument. De 

nämner vidare att lärarens uppdrag varierar utifrån bland annat historiska, kulturella och 

sociala faktorer. Inom detta område inkluderas även kön och genus som en 
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organisationsprincip där fördelning av makt och arbetsuppgifter mellan sociala relationer 

organiseras. Dahl (2011) skriver att genus är något som utvecklas och konstrueras i olika 

praktiska gemenskaper. Dahl nämner även att flickighet och pojkighet är något som 

konstrueras på olika sätt redan från förskolan och fortskrider under skoltiden. 

 

Hirdman (2001) skriver om normativa uttalanden om kvinnor och män. Hon antyder inom 

detta område att kvinnor och mäns biologi historiskt sett har legitimerat en viss social plats i 

samhället och att detta är grunden till de normativa skillnader som har uppstått. Om en utgår 

från barns normativa förhållningssätt till sitt sätt att bete sig på skolan eller under den tiden de 

spenderar på fritids så kan vi konstatera att ålder bör har en betydelse. Detta eftersom barnens 

tankar kring kön och genus fortfarande konstrueras till en personlig uppfattning beroende på 

vilka normativa beteenden han/hon växer upp med. Däremot tyder de olika normativa 

beteendena på olika sätt, beroende på saker som kultur, ursprung, uppfostran och så vidare 

(Ibid).  

 

När barnen växer upp ser de hur sina föräldrar och andra vuxna gör samt agerar utåt. Det här 

gör att många barn automatiskt tar efter ett visst mönster från de vuxna i sin omgivning och 

agerar därför på ett visst sätt. Hirdman (2001) skriver att genusperspektiv och normativa 

könsmönster först och främst utgår från den biologiska skillnaden som finns mellan kvinnor 

och män. Hon nämner även att det finns situationer av blandning mellan könen med 

oförutsägbara konsekvenser i samhället oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen.  

 

Skolverket (2007) beskriver i de allmänna råden för kvalitet i fritidshem vikten av att arbeta 

med olika normer och värden vilket inleds på följande sätt: 

 

Det är viktigt att personalen  

 

 Aktivt arbetar för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen är en 

integrerad del i det vardagliga arbetet med att stödja barns utveckling och kopplar 

samman det med hur barnet utvecklar förmågan att ta ansvar och ha inflytande 

och 

 Strävar efter att se det unika hos varje barn och medvetet arbetar med att 

olikheterna i gruppen ses som en tillgång. 

(Skolverket 2007, s. 25) 

 

I de allmänna råden påpekas även att det är viktigt att läroplanens grundläggande 

demokratiska värderingar ska ligga till grund för arbetet i fritidshem. Skolverket (2007) 

skriver även om arbetet för jämställdhet mellan flickor och pojkar inom fritidshem. Här 

nämner de att det är viktigt att personalen reflekterar över sitt eget förhållningssätt till manligt 

och kvinnligt och diskuterar hur den pedagogiska miljön kan utformas för att stärka 

jämställdhetsarbetet. De skriver fortsättningsvis att det är viktigt att personalen på fritidshem 

aktivt arbetar för jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i verksamheten. 
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I läroplanen lyfts jämställdhet fram som en viktig del i värdegrundsarbetet. Det 

handlar till stor del om att motverka traditionella könsmönster och om att 

flickor och pojkar skall ha lika stort inflytande över och utrymme i 

verksamheten. Forskning och erfarenhet visar att flickor och pojkar systematiskt 

behandlas olika. 

(Skolverket 2007, s. 26) 

 

Efter citatet ovan skriver Skolverket (2007) att jämställdhetsarbetet i grund och botten börjar 

med de vuxna. De skriver att den könsidentitet som befästs redan i tonåren grundläggs mycket 

tidigt vilket är något en fritidslärare bör vara medveten om. Vuxnas sätt att bemöta flickor och 

pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickor och 

pojkars uppfattning av vad som är kvinnligt och manligt. Johansson och Ljusberg (2004) har i 

sin studie funnit att det finns normer inom fritidshemmen som är knutna till hur man ska vara 

mot varandra för att barnen och de vuxna ska kunna umgås på ett accepterat och ömsesidigt 

sätt. Johansson och Ljusberg nämner fortsättningsvis att det är de vuxna som förmedlar att 

grundläggande värden upprätthålls i vardagen, exempelvis som normen att barn ska vara 

snälla mot varandra när de umgås.  

 

Skolverket (2007) anger att det ofta kan vara svårt för de vuxna att upptäcka och lära känna 

sina egna förutsättningar och uppfattningar kring kvinnligt respektive manligt liksom 

könsmönster inom fritidshemmets vardag. Skolverket påpekar därför att det även är viktigt att 

personalen kritiskt granskar sitt förhållningssätt och analyserar hur könsmönster uttrycker sig 

i den pedagogiska verksamheten samt hur det är kopplat till grundläggande värden. 

Skolverket menar vidare att personalen som jobbar på fritidshem har en nyckelroll för att 

utveckla jämställdhetsarbetet (Skolverket, 2007). 
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Intervjuresultat  

I detta kapitel kommer resultat från intervjuer med utbildade fritidslärare att redovisas. För att 

kunna presentera resultaten från undersökningarna på ett lättläst sätt kommer 

forskningsfrågorna kopplat till intervjuguidens (se bilagor) ordning att redovisas. 

Intervjuguiden består av tio separata frågor med underfrågor. Varje fritidslärare har svarat på 

frågorna i samma ordning som intervjuguiden är strukturerad. Eftersom intervjuerna består av 

fyra personer kommer fortsättningsvis dessa personer kallas för Mikael, Sara, Erik och Anna.  

 

Lekens betydelse 

Under första intervjufrågan tas ämnet lek upp där intervjupersonerna har fått definiera lek på 

sitt eget sätt utifrån erfarenhet och personliga åsikter. Under alla enskilda intervjuer uttrycker 

sig fritidslärarna att lek är något som skapar sociala relationer och att leken bidrar till ett 

nöjesfyllt tidsfördriv med kamrater. Fritidslärarna nämner även att lek är något som är roligt, 

utvecklande, lärorikt och stimulerande. Vissa fritidslärare tog dock längre tid på sig än andra 

när det kom till att definiera begreppet lek, alla fritidslärare nämnde att det är svårt att sätta 

ord på och beskriva vad lek är för något. 

 

Att leka handlar främst om att ha roligt och umgås med de kompisar som man 

tycker om och kommer överens med. När barn umgås med de personer de tycker 

om så infinner de sig också i en förståelse med varandra då de mer eller mindre 

vet hur, var och vad de ska leka med varandra.  

(Sara - Fritidslärare) 

 

Mikael nämner att leken har tre grundförutsättningar för att kunna fungera på ett effektivt sätt. 

Han påstår att leken ska innehålla ömsesidighet, deltagande och samförstånd för att kunna 

flyta på. Mikael säger även att leken genererar en otroligt stark möjlighet att med kroppen och 

sinnet förstå vad som sker. Han nämner vidare att detta skapar en sorts "spin-off" effekt till 

andra sammanhang, exempelvis hur vi fungerar socialt, hur vi förstår sammanhang, hur vi 

känner av vad som finns i luften och hur vi kommunicerar muntligt men även kroppsligt 

(fysiskt). Mikael säger att en pedagog kan uppmärksamma om något barn har glidit lite åt 

sidan och blivit utanför. Han menar här att lärare i denna situation får tillfälle till att 

introducera leken som ett gyllene medel för att skapa gemenskap och sociala relationer i olika 

barngrupper.  

 

För att få leken att fungera och inkludera så mycket deltagande som möjligt nämner Mikael 

att han tycker de vuxna människorna runt om i världen i stort sett leker för lite, med andra 

vuxna och även tillsammans med barn. Han antyder att detta hade varit en, bland många vägar 

att gå för att skapa ett bättre och mer nöjesfyllt samhälle eftersom leken är en fantastisk väg 

till gemenskap, sinnliga upplevelser och närhet.  

 

Det som jag tycker är ett bärande fenomen inom lek, det är att när du verkligen 

leker så glömmer du dig själv. Leken har alltså en självförglömmande aspekt, 
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och i den finns aspekter som enligt mig är väldigt läkande. Det är där den 

största kontexten av lek finns tycker jag. Då blir du hel så att säga, då är du ett i 

engagemang, närhet, det du gör, och då glömmer du dig själv. Det tror jag är 

otroligt läkande. 

(Mikael - Fritidslärare) 

 

Erik uttryckte sig kortfattat och beskrev att lek kan vara allt från fantasilek till idrott och något 

som vi lär oss av. Han sa även att så länge det är något som är roligt och lustfyllt, räknas det 

som lek. Sara inledde sitt svar på frågan genom att nämna att lek är barnens sätt att vara i 

vardagen. 

 

Leken kan vara spontan och uppstå av sig själv, sen finns det självklart olika 

sorters lekar. Styrda lekar, regellekar, rollekar och så vidare vilket gör att 

området lek är väldigt brett. 

(Sara - Fritidslärare) 

 

Att sätta ord på begreppet lek var alltså inget som fritidslärarna tyckte var enkelt eftersom alla 

intervjupersoner påstod att begreppet lek är ett väldigt brett område som berör många olika 

saker. 

 

Skapande av lek mellan flickor och pojkar 

Skillnader mellan flickor och pojkar kan uppstå när det handlar om hur leken skapas och vart 

intresset bland barnen ligger säger fritidslärarna. Samtliga uttrycker sig under intervjuerna att 

de har upptäckt skillnader och vissa mönster mellan könen inom sina enskilda karriärer. 

Alla fritidslärare som deltagit i intervjuerna menar på att flickor generellt sett enligt deras 

erfarenhet ofta leker mer rollekar och sociala fantasilekar jämfört med pojkarna. Mikael säger 

att han tror skillnaderna främst beror på att det finns ett normativt tryck som är rent enormt. 

Han antyder här att detta normativa beteende handlar mest om hur dagens konsumtionsbild 

ser ut samt hur vi förväntas att vara som individer. Mikael nämner inom detta område att man 

som pedagog kan påverka det normativa beteendet olika mycket beroende på hur barnen leker 

samt vad de leker. Han anser att det är inom social fantasilek en pedagog kan gå in och 

påverka könsmönster som mest. Mikael konstaterar vidare att det naturligtvis finns en 

biologisk aspekt av det hela också. Skillnader mellan kvinnor och mäns kroppar är en 

bidragande aspekt till hur leken i många fall skapas på fritids säger han.  

 

Om jag som pedagog utgår från den biologiska aspekten tycker jag inte att man kan 

förneka att barn identifierar, känner och ser sig själva på olika sätt. Man kan inte som 

pedagog fördöma det som att det är fel, däremot kan man leka inom det för att 

påverka normer. 

(Mikael - Fritidslärare) 

 

Erik påstår att han inom sin barngrupp just nu har mest flickor vilket gör att det blir svårt att 

upptäcka tydliga könsmönster i leken. Han säger även att han som vuxen dagligen försöker 

visa att det är okej att leka med stereotypiskt lekmaterial oavsett vilket kön du är. Erik säger 
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att han tror att skillnaderna som uppstår mellan flickor och pojkar är svåra att bryta och att det 

är något som sitter i redan sen uppfostran. De tydliga könsmönster som Erik har upptäckt 

inom leken är främst att killar är lite mer konkreta och leker mycket med lekmaterial som har 

med konstruktion att göra, exempelvis "lego" eller "kaplaklossar". Han nämner att tjejerna 

generellt sett brukar leka fantasilekar som har med påhittade relationer att göra. Erik nämner 

vidare att både killar och tjejer leker fantasilek eller konstruktionslek, men att han upptäckt ett 

mönster kring intresse och deltagande mellan pojkar och flickor.  

 

Generellt sett skulle jag säga att tjejer leker mer fantasilekar och rollekar än 

vad killarna gör, självklart finns det undantag men enligt min uppfattning och 

erfarenhet är det så. Jag tror att det kan ha att göra med hur det är att växa upp 

som tjej eller kille. Att man inordnas inom de könsmönster som man förväntas 

vara i. 

(Sara - Fritidslärare) 

 

Angående skillnader mellan flickor och pojkar inom leken säger Anna att det finns en 

genetisk självklar skillnad och att detta troligtvis påverkar vilka intressen ett barn har. Anna 

säger även att hon tror lärare i dagens samhälle är bättre på att visa att det inte ska behöva 

finnas någon tydlig skillnad mellan flickor och pojkar, gällande lek, intressen och det sociala 

beteendet. 

 

Flickgrupperingar och pojkgrupperingar på fritidshemmet 

Att upptäcka könsmönster på fritidshemmet när det handlar om grupperingar är något som 

alla intervjuade fritidslärare hade svårt att sätta ord på. De uttryckte sig på så sätt att mycket 

beror på exempelvis situation, veckodag och vilken barngrupp som vistas på fritids under 

varierande tillfällen. 

 

Från en generell synpunkt säger Mikael att pojkar många gånger leker mer fysiska lekar och 

att behovet till att röra på sig bland pojkar ofta är större än hos flickor. Han tror att detta faller 

tillbaka mycket på hormoner och biologi, att detta kan ha och göra med att det ibland skapas 

flickgrupperingar respektive pojkgrupperingar på fritidshemmet. Mikael menar på att det 

finns en ojämnlikhet mellan flickor och pojkar när det kommer till fysiskt prestanda. Men 

säger även att dessa grupperingar oftast uppstår automatiskt vilket i sin tur gör att det inte 

finns något rätt eller fel med dem enligt hans synpunkt. 

 

Erik säger att könsgrupperingar på fritidshemmet är något som uppstår rätt ofta enligt honom, 

men det är något som personalen på skolan försöker bryta genom att exempelvis skapa styrda 

lekar där alla barn får delta oavsett kön. Han säger att sådana lekar gör att det skapas 

variationer inom de olika umgängeskretsarna på skolan. 

Sara säger att det ofta brukar förekomma flickgrupperingar respektive pojkgrupperingar på 

fritidshemmet, men att flickgrupperingarna ofta är lite mer tydliga. Hon menar då att flickor 

brukar vara mer strikta kring vem som befinner sig inom grupperingen jämfört med killar där 

olika personer kan komma och gå på ett mer öppet sätt enligt henne. 
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Anna lägger stor vikt vid att mycket handlar om vad personer individuellt uppfattar vara roligt 

eller intressant, och att grupperingarna styrs efter det mer än att grupperingarna styrs via 

könsvariationer.  

 

Jag tror att många flickor eller pojkar egentligen skulle vilja umgås mycket med 

de grupperingar som främst består av det motsatta könet, men att de inte riktigt 

vågar. Det tror jag främst handlar om de olika normerna som finns inom 

barngrupperna. Det gäller ju att vi som lärare kliver fram och visar att det är 

okej att umgås med de personer som man fattat tycke för. 

(Anna - Fritidslärare) 

 

Lekmaterial och redskap ur ett genusperspektiv 

Lekmaterial och andra redskap används dagligen av barnen på fritids. Fritidslärarna som 

deltog i intervjuerna antydde att det definitivt är något som de också har ett genusperspektiv 

på när de bedriver fritidshemsverksamheten. Mikael säger att han tror de flesta barnen, även 

de vuxna i samhället mer eller mindre kommer att betrakta olika lekar, aktiviteter eller 

material som flickigt respektive pojkigt. Han fortsätter och säger att det troligtvis beror på det 

kommersiella trycket som "pumpar" på från television, reklamer, butiker med mera.  

 

Det krävs en reflekterande vuxen med integrerad förmåga för att se kontexten i 

det här. Man kan se att det är som det är och försöka göra något åt det. Jag 

menar barnen vet ju det, de vet ju hur det är, vad som gäller inom den här 

kulturkontexten. Vi har all information som barnen tar emot via tv-kanaler som 

vi vuxna ofta inte ens vet existerar. Kommunikationen är så pass sinnlig och 

mångfacetterad att barnen snappar upp dessa mönster direkt. 

(Mikael - Fritidslärare) 

 

 Mikael nämner att han som lärare brukar använda sig själv som exempel för att bryta 

genusperspektivet kring materiella ting. Han säger att han tycker det är viktigt att man som 

lärare visar barnen att man är trygg med det man gör och sättet att agera utåt. Gör en lärare det 

så kan han eller hon börja laborera med dessa genusperspektiv gentemot barnen på ett öppet 

och enklare sätt. Erik underströk också detta och beskrev att personalen i deras lärarlag brukar 

försöka att inte lägga några värderingar kring att något exempelvis utgör sig att vara en typisk 

flickleksak eller pojkleksak. Han säger att de försöker hålla allt material och alla värderingar 

på fritidshemmet så neutralt som möjligt. Erik säger även att det är viktigt att tänka på 

intresset i barngruppen. Han menar då att det är viktigt att fritidslärare utgår från 

gruppmajoritetens intresse bland barnen, när det handlar om vilka materiella förutsättningar 

som bör finnas tillgängligt på fritidshemmet.  

 

Vi använder oss inte av extrema profilerade tjejleksaker och killeksaker. Utan 

jag tycker vi försöker anstränga oss ganska hårt för att lekmaterialet ska vara 

så könsneutralt som möjligt. Det tycker vi är ganska viktigt på det här 

fritidshemmet. 

(Sara - Fritidslärare) 
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Sara förklarar att det här med pojkigt och flickigt material/redskap enligt hennes uppfattning 

beror på hur vi människor förväntas vara som pojke eller flicka. Hon nämner att det troligtvis 

har med omgivningens förväntningar kring hur man ska bete sig som skapar dessa 

könsmönster kring material och leksaker. Sara säger att hon som lärare brukar försöka jobba 

mot dessa mönster och exempelvis förklara för barnen och prata om dessa saker, blanda 

flickor och pojkar i gemensamma grupper och så vidare. Hon säger därefter att detta är ett 

område som hon personligen inte har uppfattat som något speciellt problem i fritidshemmet 

eftersom det vanligtvis är accepterat bland barnen att syssla med det de själva tycker är 

intressant. Anna säger berörande detta område att hon tror det har mycket med färger att göra. 

Det vill säga att genusperspektivet beror mycket på redskapet eller leksakens färg. Hon 

beskriver att hon upplevt att flickor ofta leker med de materiella ting som är rosa och lite mer 

livliga i färgen jämfört med pojkar. 

 

När ämnet kring beställning av material till fritidshem tas upp, förklarar alla fritidslärarna att 

de brukar försöka ta på sig "genusglasögonen". Beställa det material och leksaker som gynnar 

hela barngruppen med tanke på blandningen mellan pojkar och flickor i gruppen, årskurs samt 

storlek. I de enskilda intervjuerna gavs i stort enade svar där de beskrev att fokusen ligger på 

intresset i barngruppen, utgå efter det när det handlar om material på fritidshemmen. Det är 

viktigt att använda det material som finns på fritidshemmet säger Mikael. De flesta nämnde 

att material som går att återanvända är viktiga. Skapa lekar, aktiviteter och projekt med 

exempelvis kartong, toarullar, rep och plastflaskor som redan finns tillgängligt. Informanterna 

säger att denna typ av material oftast inte har någon "genusstämpel" på sig och därför formas 

materialet efter barnens individuella intressen och egenskaper.  

 

Fysiska miljön på fritidshemmet 

Uppdelningar kring syfte med de olika rummen på fritidshemmen var för de intervjuade 

fritidslärarna ganska självklara. De flesta beskrev att de har organiserat uppdelningen av 

användningsområdena på fritidshemmen med målarrum, pysselrum, motorikrum, vardagsrum 

men även klassrummet.  

 

Från ett genusperspektiv gällande de olika rummen på fritids var det ingen av fritidslärarna 

som hade upptäckt några utmärkande könsmönster. Tidigare beskrev de att det ofta uppstår 

flickgrupperingar och pojkgrupperingar på fritids. Gällande de olika rummen tyckte alla som 

deltog i intervjuerna att barnen generellt sett spenderar lika mycket tid i alla olika rum på 

fritids oavsett kön.   

 

Inne på fritids skulle jag säga att deltagandet mellan flickor och pojkar i de 

olika rummen ter sig i stort sett 50/50. Aktiviteter som pyssel, målning, 

användning av spel etc. är enligt min synpunkt väldigt jämnt fördelat mellan 

könen.  

(Anna - Fritidslärare) 
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När det handlar om hur barnen använder sig av ytor utomhus på skolgården under fritidstiden 

påpekade de flesta att pojkar generellt sett spelar fotboll och bandy mer än vad flickorna gör. 

Detta var något som intervjudeltagarna tyckte var märkligt eftersom de flesta i deras 

barngrupper höll på med dessa sporter på fritiden. Mikael nämner berörande detta att han 

ibland brukar få agera som en länk mellan tjejerna och exempelvis fotbollen som aktivitet på 

skolgården för att öka deltagandet och intresset.  

 

Varierande sociala relationer i barngrupper 

Att blanda umgängeskretsar och även mixa pojkar och flickor, är något som Mikael brukar 

göra framförallt när han har styrda lekar med barngrupper utomhus. Mikael säger att han 

brukar försöka hitta sociala anknytningssätt genom att skapa kontakter mellan de barnen som 

vanligtvis inte brukar umgås med varandra, han säger att det är ett bra sätt att bryta barriärer.  

 

Jag tycker att vi lärare åtminstone på denna skola har en medvetenhet kring det 

här med gruppindelning. Då tänker vi på att plocka ihop barnen på bästa 

möjliga sätt, vidga ytorna och det sociala nätverket mellan barnen. 

(Mikael - Fritidslärare) 

 

Erik säger gällande detta att man får jobba på ett sätt som gör att inget barn känner sig ensamt 

eller själv. Han menar då på att det finns en skillnad mellan individer, blir man själv eller 

känner sig ensam då känner man sig mindre som person och då kan det skapas blockeringar 

för barnet, vilket han inte såg som något positivt. 

Erik nämner även under intervjun att personalen på deras fritidshem brukar anordna styrda 

lekar/aktiviteter varje vecka där alla barn får chansen att delta. Han säger att det som lärare 

blir lättare att se vilka som umgås med vilka under dessa förhållanden. Erik fortsätter med att 

förklara något som de kallar för "lottkompis", barnen blir då indelade i par eller liknande på 

ett slumpmässigt sätt där syftet är att umgås med den kamraten som personen blir indelad med 

under exempelvis en dag eller en eftermiddag. Erik tycker personligen att detta är en bra 

metod för att skapa variationer i de sociala relationerna inom barngrupper. 

 

Under de olika intervjuerna dök frågor upp kring hur barnen brukar reagera då indelningar 

mellan könen sker. Exempelvis om en pojke blir indelad med en tjej i "lottkompis" till 

skillnad från om barnen blir indelade med samma kön. Här svarade samtliga fritidslärare att 

det inte är något de har reflekterat över mycket och att det är något som de inte upplevt som 

ett stående problem. Sara säger att hon märkt att vissa barn har svårare att umgås med några 

av barnen och att det oftast är så i de olika barngrupperna. Hon tror dock att detta oftast inte 

har med blandning av kön att göra utan att det har att göra med intressen och individuella 

personligheter att göra.  

 

Hur mycket ska man tvinga barnen att vara med andra som de vanligtvis inte 

brukar vara med, det där är en balansgång för oss lärare. Det där får man nog 

hålla lite begränsat under vissa tillfällen tycker jag. Grunden på fritidshem 

inom lek tycker jag är att man ska kunna umgås med den personen som man vill 

umgås med så man kan leka på ett mer naturligt sätt. 
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(Sara - Fritidslärare) 

 

Anna säger att hon tror att barnen oavsett kön väljer att göra det som deras kompisar väljer att 

göra. Hon konstaterar även att fritidshemsverksamheten i stora drag går ut på att barnen ska få 

chansen att leka med det som de själva vill eftersom det är deras fritid. Anna säger med tanke 

på detta att en fritidslärare inte bör bedriva en för strikt och styrd verksamhet på 

fritidshemmet utan att det många gånger är viktigt att låta barnen själva bestämma. 

 

Utanförskap och könsmönster  

Att vissa barn har en tendens till att exempelvis hamna utanför umgängeskretsar och har svårt 

för att bli accepterade i olika sociala sammanhang är något som fritidslärarna i intervjuerna 

uttryckte som ett vanligt förekommande problem.  

Mikael uttrycker sig genom att förklara att det ofta har med instruktioner från pedagoger eller 

kompisar och umgängeskretsar att göra. Han fortsätter och förklarar att det även kan ha att 

göra med vilken social kontext barnet har hemma och nämner saker som missbruk och 

misshandel. Mikael säger att det är väldigt många olika faktorer som kan vara involverade i 

området kring utanförskap och mobbing.  

 

Även inom detta område tycker jag leken är ett gyllene medel eftersom leken 

skapar allianser, social samhörighet, samarbete och så vidare. Genom leken 

kan barnet använda sig av olika förhållningssätt till att komma in till nöje och 

olika umgängeskretsar. Det är viktigt inom detta område att vi vuxna får barnet 

att förstå att vi välkomnar till att prova på nya saker och vara med på så mycket 

som möjligt. I sin tur tror jag detta gör att barn som har lätt för att hamna 

utanför får en lättare väg till att hitta kamrater att leka med.  

(Mikael - Fritidslärare)  

 

Erik säger att han som lärare brukar fråga barnet som känner sig utanför till exempel vad 

barnet vill leka med, vem barnet vill leka med och sedan försöka organisera lekar och 

aktiviteter anpassat efter det. Erik säger även att det ofta handlar om att komma åt de andra 

barnen som det utsatta barnet vill umgås med. Han säger att han brukar prata med dessa barn 

och även försöka få dem att förstå att alla ska få vara med och delta. Skapar man en sådan 

förståelse i barngruppen, dyker dessa problem inte upp lika ofta säger Erik.  

 

Sara säger kring ämnet utanförskap att det oftast brukar handla om bakomliggande faktorer. 

Hon nämner att det brukar vara effektivt att föra en dialog med föräldrarna kring situationen 

på skolan och förklara hur det utsatta barnet känner sig. Sara nämner även att en bra dialog 

med barnets föräldrar kan vara en väg till att barnet får det lättare att umgås med barn utanför 

skolan. Sara säger att det är viktigt att tillsammans i arbetslaget lokalisera det egentliga 

problemet som gör att barnet känner sig utanför. Hon säger att samarbete i arbetslaget medför 

att lärare lättare kan hitta lösningar på de problem som uppstår, framförallt när det handlar om 

liknande individuella problem som kan finnas hos barn.  
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Anna säger att mycket kring utanförskap enligt henne handlar om självförtroende och 

självkänsla. Hon menar att de barn som blir utsatta för utanförskap mer eller mindre behöver 

öva på jaget för att lättare komma in i umgängeskretsar och hitta kompisar att vara med.  

 

Under intervjuerna med fritidslärarna diskuterades det även om på vilket sätt könsmönster kan 

ha med utanförskap att göra. Mikael säger att han tror barn men även ungdomar och vuxna 

kan bli utstötta på grund av de normativa föreställningarna som har skapats i samhället. Han 

säger att människor i de separata könen uppfattas bete sig på ett visst sätt enligt normer, och 

följer en enskild individ inte normerna finns det en risk för utanförskap. Mikael menar att 

lärare kan arbeta med att mjuka upp dessa normer genom att tillåta sådant som anses vara 

konstigt. Han säger även att pojkar oftast i ett tidigt stadium skapar sig en uppfattning kring 

hur det är att vara man, och flickor skapar sig en uppfattning kring hur det är att vara kvinna. 

På grund av detta tror Mikael att en rädsla eller förakt har skapats gentemot de personer som 

klär sig annorlunda eller på andra sätt bryter mot normerna. Detta är något som Mikael inte 

tycker förekommer särskilt ofta på fritidshem. Han säger att detta med utstötthet oftast inte 

har med könsmönster att göra utan att det oftast handlar om att vissa barn inte passar in och 

blir accepterade i de så kallade normativa kärngängen i barngrupperna. Om detta skulle 

förekomma på fritidshem säger Mikael att lärare kan handskas med det på många olika sätt. 

Exempelvis kan man hitta på saker som berör området, läsa sagor, skriva berättelser, skapa 

leksituationer spontat, skapa rollspel, blanda grupper med flickor och pojkar, fördela 

arbetsuppgifter mellan könen. Dessa är några av sakerna som Mikael tar upp kring arbetet 

med normativa könsmönster. 

 

Att som pedagog visa hur man umgås, hur man tar i varandra, hur man kramas, 

hur man kommunicerar, hur man respekterar varandra så att barnen hela tiden 

ser det man gör och tar lärdom av det. Jobba mycket med gruppbildningar i 

stort och kasta om med olika variationer. Arbetar mycket med lekar gemensamt 

med hela barngruppen och på så sätt stärka gruppkänslan. Det är något som 

jag tror är viktigt kring arbetet mellan könen för att skapa samhörighet och 

minska utsattheten kring utanförskap. 

(Erik - Fritidslärare) 

 

Erik säger även att han har ett väldigt tydligt exempel på att utanförskap är något som inte 

brukar uppfattas som ett problem under fritidshemsverksamheten. Han säger att han har en 

pojke i deras barngrupp som umgås mer med flickorna, oftast leker eller hittar på saker med 

flickor hellre än pojkar. Detta har dock aldrig visat på att han har blivit utstött av pojkarna i 

barngruppen utan snarare tvärtom, denna kille har blivit populär eftersom han vågar kliva 

fram och umgås mer med flickorna.  

 

Sara nämner att hon självklart tror att utanförskap kan ha med könsmönster och normer att 

göra. Dock säger hon att det troligtvis var något som yttrade sig mer förut jämfört med idag. 

Hon tror att barn visade sig vara mer utstickande förut om de bröt mot könsmönster och 

normer eftersom det är mer uppluckrat i dagens skolverksamhet, där jämställdhet och andra 

aspekter har diskuterats och haft mer fokus på senare tid.  
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Jag tror tyvärr detta är något som förekommer rätt ofta genom att det 

uppmärksammas rätt mycket på olika fritidshem runt om i Sverige. Däremot tror 

jag att det var ett mycket större problem förut än vad det är i dagsläget. Jag tror 

att alla pedagoger och själva samhället har blivit mer uppmärksamma på just 

dessa problem, så jag tror att det har förändrats åt det bättre hållet. 

(Sara - Fritidslärare) 

 

Sara säger även att hon tror det är viktigt att fritidslärare jobbar med barngruppen som helhet 

för att få med alla och minska risken för utanförskap. Hon nämner att hon tror det är effektivt 

att jobba med olika värderingsövningar för att närma sig det här med normer och 

könsmönster. 

 

Anna börjar med att beskriva ett exempel där hon nämner att detta troligtvis var något som 

uppmärksammades mer förut. Hon säger att om någon pojke lekte med dockor när hon själv 

gick på lågstadiet så skulle det troligtvis uppmärksammas. Även Anna antyder kring detta att 

det ansågs som ett större problem förut jämfört med idag. Om någon skulle blivit utsatt för 

utanförskap på grund av könsmönster och normer är det något som hon skulle ta itu med 

direkt säger hon. Anna säger att hon tror att många barn inte riktigt vet varför de retas eller 

agerar utåt socialt som de gör och då kan man som fritidslärare be barnen att motivera sitt 

sociala beteende.  

 

Alla barn enligt min uppfattning umgås mycket varierat, killar som tjejer. 

Många killar umgås ju mer med tjejer och många tjejer umgås ju mer med 

killar. Det är som sagt väldigt varierat och jag har aldrig upplevt att det är 

någon som har uppfattat att det är konstigt. 

(Anna - Fritidslärare) 
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Analys och diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att utgå från litteraturen och tidigare forskning för att analysera och 

diskutera informanternas svar. Lek och miljöer på fritidshemmet kommer först att tas upp och 

sedan fortsätter kapitlet med en analys av kön och genus i fritidslärarnas arbete avseende lek, 

miljö och socialt samspel. 

Leken 

Samtliga fritidslärare nämner under intervjuerna att lek bland annat är något som är roligt, 

utvecklande, lärorikt och stimulerande för barn men även för vuxna. Begreppet lek är något 

som kan definieras på många olika sätt beroende på vilka erfarenheter och sociala 

sammanhang en person förknippar området med.  

 

Evaldsson och Aarsand (2011) skriver att leken är en central del av barnens utveckling och 

välbefinnande och är därför oerhört viktig. En gemensam uppfattning bland informanterna är 

att leken är något som är utvecklande och stimulerar barnen till ett välbefinnande i sociala 

kontexter och motoriska förmågor. Detta är något som ständigt dyker upp inom diskussioner 

och texter gällande lek (Huitfeldt 1998). 

 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) nämner som sagt fem olika typer av lek där två av 

dessa typer kallas för fantasilek samt konstruktionslek. Dessa två sorters lekar var något som 

fritidslärarna nämnde ofta då de skulle beskriva vad barnen på fritidshemmen brukar leka 

med. Fantasileken får rollen som tillhör den mer sociala leken där barnen ofta leker i grupp 

tillsammans. Konstruktionsleken får en roll där barnen oftast skapar något individuellt eller i 

par då de exempelvis bygger "lego" och enligt de flesta intervjuade fritidslärarna är 

fantasileken den typen av lek som främst förekommer på fritidshemmen. Barnen på fritids 

leker ofta rollspel med hjälp av sina kamrater och redskap på fritids. Inom detta område har 

fritidslärare enligt min uppfattning en bra möjlighet att delta och exempelvis arbeta/påverka 

normer och stereotypiska mönster som dyker upp under lekens gång.   

Angående skillnader mellan flickor och pojkar inom leken säger Anna att det finns en 

genetisk självklar skillnad och att detta troligtvis påverkar vilka intressen ett barn har. Från en 

generell synpunkt säger Mikael att pojkar många gånger leker mer fysiska lekar och att 

behovet till att röra på sig bland pojkar ofta är större än hos flickor. Han tror att detta faller 

tillbaka mycket på hormoner och biologi, att detta kan ha och göra med att det ibland skapas 

flickgrupperingar respektive pojkgrupperingar på fritidshemmet. Hjalmarsson (2011) skriver 

att föreställningar om "kvinnligt" och "manligt" ser ut på olika sätt i skilda sociala kontexter 

och varierar över tid. Genusbegreppet utmärks av att det skapas relationer som omfattar olika 

sorters maktförhållanden. Vi kan här se genom det Hjalmarsson (2011) skriver och det 

informanterna säger att mycket av intresset till leken mellan könen beror på vilka sociala 

kontexter som finns och att normativa föreställningar även varierar över tid beroende på 

situation och ålder. 
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Att känna en trygghet i form av vänskapliga interaktioner inom leken sägs vara en viktig 

grund för ett skapande av leken. Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) skriver att trygga 

barn lever genom sin kropp på ett sätt som är präglat av lek och leken är på så sätt en 

väsentlig del av barns liv. För att få leken att fungera och inkludera så mycket deltagande som 

möjligt nämner Mikael att han tycker de vuxna människorna runt om i världen i stort sett 

leker för lite med både andra vuxna och tillsammans med barn. Han antyder att detta hade 

varit en, bland många vägar att gå för att skapa ett bättre och mer nöjesfyllt samhälle eftersom 

leken är en fantastisk väg till gemenskap, sinnliga upplevelser och närhet. Kopplingen vi kan 

se mellan informanten och Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) i detta fall är att trygghet 

via vänskapliga interaktioner inom leken är något som binder gemenskap och närhet runt om i 

samhället. Även om du leker som vuxen via olika sorters aktiviteter eller om du leker som 

barn på skolan eller i andra sammanhang. Detta gör i sin tur att vi kan konstatera att 

exempelvis föräldrar och fritidslärare bör leka och spendera tid med barnen/eleverna på en 

lagom nivå som skapar nöje och lärdomar kring hur vi som människor till exempel ska 

behandla varandra. Beroende på hur det sociala sammanhanget ser ut kan även slutsatsen dras 

att stereotypa föreställningar eller normer nödvändigtvis inte behöver ändras för att vuxna 

leker mer med barnen. Det kan även göra att ett normativt beteende förstärks. 

Johansson och Ljusberg (2004) skriver om normer inom fritidshemmen som är knutna till hur 

man ska vara mot varandra för att barnen och de vuxna ska kunna umgås på ett accepterat och 

ömsesidigt sätt. Johansson och Ljusberg nämner fortsättningsvis att det är de vuxna som 

förmedlar att grundläggande värden upprätthålls i vardagen, exempelvis normen att barn ska 

vara snälla mot varandra när de umgås. Anna säger att hon tror att barnen oavsett kön väljer 

att göra det som deras kompisar väljer att göra. Hon konstaterar även att 

fritidshemsverksamheten i stora drag går ut på att barnen ska få chansen att leka med det som 

de själva vill eftersom det är deras fritid. När barn umgås leker de ofta med varandra, detta 

gör i sin tur att det kan konstateras hur viktigt det är att de vuxna förmedlar dessa 

grundläggande värden på olika fritidshem på skolorna.  

Rumsliga och materiella miljöer på fritidshemmet 

I teorikapitlet och intervjuresultatet dyker miljö på fritidshemmet upp där det bland annat 

nämns att det är viktigt att anpassa fritidshemmets miljö efter barnens behov och intressen för 

att barnen ska känna sig välkomna och trygga. Fritidshemmet ska fungera som en arena där 

barnen kan leka, pyssla och vara kreativa både självständigt och med sina kamrater. 

Skolverket (2007) skriver att kommunen ska se till att fritidshemmets lokaler och utemiljö är 

trygga, säkra, hälsosamma och utvecklande. De ska vara utformade så att de möjliggör en god 

varierad pedagogisk verksamhet som stödjer barns lärande och utveckling såväl enskilt som i 

grupp. Samtidigt ska lokalerna och utemiljön vara utformade så att det både inomhus och 

utomhus blir möjligt för personalen att ha uppsikt över de barn de ansvarar för.  

 

Informanterna hade en klar bild över uppdelningen av rummen och deras olika 

användningsområden på fritidshemmen där de arbetade. De flesta beskrev att de har 

organiserat uppdelningen av användningsområdena på fritidshemmen med målarrum, 

pysselrum, motorikrum, vardagsrum och även klassrummet. Detta för att skapa ett varierat 

utbud där barnen kan sysselsätta sig med sådant som passar deras intresse under fritidstiden. 
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När barnen vistas utomhus så beskrev informanterna att skolgårdarna fungerar som en 

gemensam arena för låg- och mellanstadiet där barnen kan socialisera sig och leka med de 

personer som de vill umgås med för stunden. Samtliga informanter nämnde även att de under 

utomhustid oftast samarbetar med sina kollegor för att kunna ha bättre uppsikt över barnen.  

 

Genom det som Skolverket (2007) skriver och den information som informanterna har delgett 

kan det konstateras att det finns ett pedagogiskt utbud på dessa fritidshem som speglas mot 

skolverkets skrift gällande varierande miljöer, och att ett samarbete i informanternas arbetslag 

skapar uppsikt över barngrupperna. Dessa likheter mellan styrdokumentens riktlinjer och den 

egentliga praktiken är något som är viktigt att kunna hitta inom fritidshemsverksamheten för 

att fritidslärare lättare ska kunna skapa en pedagogisk kvalité på fritidshemmen.  

 

När det handlar om den materiella miljön (leksaker och andra redskap) på informanternas 

fritidshem beskrev samtliga att de tillsammans i arbetslaget beställer och skapar redskap eller 

leksaker som barnen kan använda sig av. Att använda sig av de saker som redan finns och på 

så sätt återvinna material på fritidshemmen var även något som dök upp under 

intervjusamtalen. Skapa lekar, aktiviteter och projekt med exempelvis kartong, toarullar, rep, 

plastflaskor etc. Informanterna säger att denna typ av material oftast inte har någon 

genusstämpel på sig och därför formas materialet efter barnens individuella intressen och 

egenskaper. Under vistelse på fritidshem sysslar barnen väldigt ofta med det som de tycker är 

intressant och därför kan vi se hur viktigt det är för barnen att ha tillgängliga redskap som 

fångar deras intressen.  

 

Dahl (2011) nämner att genus är något som utvecklas och konstrueras i olika praktiska 

gemenskaper och att flickighet och pojkighet är något som konstrueras på olika sätt redan från 

förskolan och fortskrider under skoltiden. Att genus konstrueras i olika praktiska 

gemenskaper betyder att miljön och de materiella förutsättningarna på fritidshemmet påverkar 

utvecklandet och konstruktionen av en individuell genusuppfattning. Fritidslärarna som deltog 

i intervjuerna antydde inom detta kopplat till ett genusperspektiv att det definitivt är något 

som de tänker på när de bedriver fritidshemsverksamheten, med syfte till att barnen ska få 

chansen att utvecklas på en individuell nivå. Framförallt när det handlar om vad barnen vill 

leka med och var de vill leka betonades detta. Det påtalades också att man som pedagog kan 

påverka det normativa beteendet olika mycket beroende på hur barnen leker samt vad de leker 

med. En av informanterna påtalade att det främst är inom social fantasilek en pedagog kan gå 

in och påverka könsmönster som mest. Fritidslärarna säger under intervjuerna att pedagogiskt 

arbete, och användning av redskap i samarbete med sina kamrater och personal på 

fritidshemmen är något som är viktigt för att skapa fokus bland barnen. Pihlgren (2013) 

nämner att miljöerna och arenorna för samvaro och samtal, i sig är pedagogiskt viktiga som 

relevanta villkor för de olika pedagogiska processerna. Anpassning efter rådande normer och 

strukturer genom olika leksaker och material gör att fritidslärare kan påverka könsmönster i 

fritidshemsverksamheten.  

 

Klerfelt och Haglund (2011) skriver att fritidsverksamheten är ett komplement till skolan och 

i första hand i form av en miljö där barnen ska få en möjlighet till rekreation och avkoppling 
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från skolan. Vi kan konstatera att miljön på fritidshemmet är något som är viktigt för att 

barnen först och främst ska kunna känna avslappning och samtidigt vara kreativa och ta 

lärdomar av de materiella ting som finns på fritids. Detta är även något som Mikael nämner i 

en av intervjuerna där han beskriver att det är viktigt att använda sig av det material som 

redan finns på fritids. På så sätt kan barnen få chansen att vara kreativa och ta lärdomar av de 

redskap och miljöer som redan finns tillgängliga vilket gör att det pedagogiska arbetet med 

det ovan är viktigt.  

 

Pihlgren (2013) skriver att barns platser för liv och lärande borde få byggas upp i samverkan 

med dem själva, för att något som det här ska bli möjligt måste fritidslärare skapa en 

förståelse för hur barnen från sina positioner och perspektiv uppfattar sin omvärld och sin 

miljö. Under intervjuerna uttrycktes det att barnens intressen är viktigt att utgå ifrån när det 

handlar om fritidshemmets material. Pihlgren (2013) nämner att barns platser för liv och 

lärande borde få byggas upp i samverkan med dem själva. Med tanke på det så ser vi 

betydelsen av utformning av miljö på fritidshemmet efter intresse precis som Erik beskriver 

ovan. Ett samarbete med arbetslaget och barnens intresse är alltså något som är viktigt för att 

kunna forma en främjande miljö för barnens utveckling och vistelse på fritidshemmen.  

 

Kön och genus på fritidshemmet 

Arbete med jämställdhet mellan könen och likabehandling är något som Skolverket (2007) 

berör då de skriver att det är viktigt att personalen på fritids aktivt arbetar för att de normer 

och värden som beskrivs i läroplanen, är en integrerad del i det vardagliga arbetet med att 

stödja barns utveckling och kopplar samman det med hur barnet utvecklar förmågan att ta 

ansvar och ha inflytande. Även att personalen aktivt strävar efter att se det unika hos varje 

barn och medvetet arbetar med att olikheterna i gruppen ses som en tillgång. Skolan och 

fritidshemmet har också ett gemensamt ansvar för att motverka traditionella könsmönster 

(Skolverket 2007). Erik säger att han som fritidslärare dagligen försöker visa att det är okej att 

till exempel leka med stereotypiskt lekmaterial oavsett vilket kön du är. Han nämner också att 

han tror att skillnaderna som uppstår mellan flickor och pojkar är svåra att bryta och att det är 

något som sitter i redan sen uppfostran, men att arbetet mot jämställdhet mellan könen är 

något som ständigt måste finnas inom fritidshemsverksamheten. Detta kan tolkas som ett 

uttryck för den reflektion och diskussion som Skolverket lyfter fram för jämställdhetsarbetets 

utveckling. 

 

Samtliga fritidslärare nämnde under intervjuerna att skillnaderna som uppstår mellan flickor 

och pojkar har en biologisk aspekt som är naturlig. Den biologiska skillnaden går inte att 

ändra på eftersom den alltid kommer finnas där, däremot så kan alla lärare och inte bara 

fritidslärare arbeta med de normativa aspekterna som finns inom könsmönstren. Hjalmarsson 

(2011) skriver att den svenska köns/genusforskningen omfattar diskussioner om hur 

begreppen kön och genus förhåller sig till varandra. Vissa skiljer på biologiskt och socialt 

konstruerat kön, medan andra inkluderar båda aspekter i ett av begreppet. Andra betraktar 

också könskategorierna som sociala konstruktioner. Detta är även något som Hirdman (2001) 

skriver om då hon menar att genusperspektiv och normativa könsmönster främst utgår från 

den biologiska skillnaden som finns mellan könen. Hon skriver också att när en social 
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blandning av könen sker så uppstår oförutsägbara konsekvenser oavsett om du är barn, 

ungdom eller vuxen. Fritidslärare måste alltså anpassa sig till detta för att kunna arbeta med 

jämställdhet och normativa könsmönster på ett effektivt sätt.  

 

Sara förklarar att vad som anses vara pojkigt och flickigt enligt hennes uppfattning beror på 

hur vi människor förväntas vara som pojke eller flicka. Hon nämner att det troligtvis har med 

omgivningens förväntningar kring hur man ska bete sig som skapar dessa könsmönster. Sara 

säger att hon som lärare brukar försöka jobba mot dessa mönster genom att exempelvis 

förklara för barnen och prata om dessa saker, blanda flickor och pojkar i gemensamma 

grupper och så vidare.  

 

Öhrn (2002) nämner att betydelsen av kön i skolan hör samman med elevers tillhörighet i 

termer av klass, kön och etnicitet. Den bakgrund som eleverna har eller haft sen tidigare har 

stor påverkan kring hur eleverna agerar socialt och fungerar i samband med kamrater på 

fritidshemmet. Detta är något som Mikael tar upp under intervjun då han beskriver att 

elevernas bakgrund (klass, kultur, kön och etnicitet) har stor påverkan på hur barnet agerar på 

skolan och skolgården i olika situationer. Att aktivt arbeta med att lära känna och ta reda på 

vilken bakgrund barnen som vistas på fritidshemmet har är alltså något som är viktigt för att 

kunna effektivisera arbetet med individanpassning och sociala relationer.  

 

Att förstå sig på begreppet normativa könsmönster är något som de intervjuade fritidslärarna 

hade lite problem med under intervjuerna. De fick en beskrivning genom ett förklarande av att 

normativa könsmönster kan te sig väldigt olika beroende på sociala situationer, samhälle, 

kultur och så vidare. Normativa könsmönster beskrevs även som en aspekt där flickor och 

pojkar respektive kvinnor och män delas in i olika normativa beteenden beroende på hur vi 

förväntas vara och handskas med det könet vi tillhör. Hirdman (2001) skriver om normativa 

uttalanden om kvinnor och män. Hon antyder inom detta område att kvinnor och mäns biologi 

historiskt sett har legitimerat en viss social plats i samhället och att detta är grunden till de 

normativa skillnader som har uppstått. Om man utgår från barns normativa förhållningssätt, 

till sitt sätt att bete sig på skolan eller den tiden de spenderar på fritids kan vi konstatera att 

ålder har en betydelse. Många av barnen som går på lågstadiet har nödvändigtvis inte hunnit 

skapa sig en egen uppfattning kring hur det är att vara kvinna eller man. De olika normativa 

mönstren som yttrar sig genom sociala handlingar är beroende av kultur, ursprung och 

uppfostran. Med tanke på att vissa av informanterna hade svårt för att förstå sig på normativa 

könsmönster som begrepp kan det troligtvis vara något som många fritidslärare inte har 

reflekterat över speciellt mycket. 

 

Att upptäcka könsmönster på fritidshemmet när det handlar om grupperingar är något som 

alla intervjuade fritidslärare också hade svårt att sätta ord på. De uttryckte att mycket beror på 

exempelvis situation, veckodag, vilken barngrupp som vistas på fritids under varierande 

tillfällen och så vidare. Erik säger att könsgrupperingar på fritidshemmet är något som uppstår 

rätt ofta enligt honom, men som personal på skolan försöker man att bryta det genom att 

exempelvis skapa styrda lekar där alla barn får delta oavsett kön. Han säger att sådana saker 

gör att det skapas variationer inom de olika umgängeskretsarna på skolan. Anna tror att 
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mycket handlar om vad man individuellt uppfattar vara roligt eller intressant, och att 

grupperingarna styrs mer efter det än via könsvariationer.  

 

Genom det som fritidslärarna i studien säger utifrån sina erfarenheter blir det uppenbart att det 

finns delade uppfattningar kring området med sociala relationer mellan könen. Något som 

framkommer tydligt är att fritidslärarna i intervjuerna är enade om att mycket av sociala 

relationer och grupperingar inom lekar och aktiviteter inte handlar speciellt mycket om kön, 

utan att det många gånger handlar om gemensamma intressen.   

Skolverket (2007) skriver att det är viktigt att personalen kritiskt granskar sitt förhållningssätt 

gällande detta. Att fritidslärare analyserar hur könsmönster uttrycker sig i den pedagogiska 

verksamheten samt hur det är kopplat till grundläggande värden. De menar att personalen som 

jobbar på fritidshem har en nyckelroll för att utveckla jämställdhetsarbetet.  

Sara säger gällande detta att hon tror det är viktigt att fritidslärare jobbar med barngruppen 

som helhet för att få med alla och minska risken för utanförskap. Hon nämner att hon tror det 

är effektivt att jobba med olika värderingsövningar för att närma sig det här med normer och 

könsmönster inom fritidshemsverksamheten. 

 

Som jag skrivit tidigare har samtliga informanter uttryckt sig på ett sätt som pekar på att 

utanförskap och andra sociala problem, via normativa könsmönster och olika genusperspektiv 

i dagens samhälle inte uppfattas som något utmärkande problem i fritidshemsverksamheten. 

Informanterna tror istället enligt personliga erfarenheter att detta var något som uppstod i 

bredare utsträckning förut då jämställdheten i samhället inte låg på samma nivå som idag. Om 

det stämmer så gör det i sin tur att fritidslärare i dagens samhälle troligtvis inte behöver 

fokusera lika mycket på arbetet kring könsmönster och genus eftersom informanterna inte 

upplever att det finns något utmärkande problem kring området.  
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Slutsatser 
En gemensam uppfattning bland informanterna i denna studie, som även finner stöd i 

litteratur, är att leken är något som utvecklar och stimulerar barnen motoriskt och socialt i 

sociala kontexter. Begreppet lek omfattar ett brett område och är något som kan definieras på 

olika sätt beroende på vilka erfarenheter och sociala sammanhang en person förknippar det 

med.  

 

De fem olika typerna av lek det vill säga övningslek, fantasilek, konstruktionslek, 

traditionslek och vild lek är alla vanligt förekommande i fritidshemsverksamheten. Den typ av 

lek som förekommer i högst utsträckning enligt informanterna är fantasilek och 

konstruktionslek. I dessa sorters lekar finns möjligheter för både fritidslärare och barn att 

påverka stereotypa könsmönster genom att bryta traditionella normer i skapandet av leken. 

 

Det finns olika uppfattningar kring hur en genetisk och biologisk skillnad mellan könen 

uppstår vilket gör att intresset till lek ofta utformas på olika sätt. Från en generell synpunkt 

menar informanterna att pojkar är mer fysiskt aktiva genom att exempelvis leka vilda lekar. 

Flickorna uppfattas generellt vara intresserade av att leka mycket med fantasilek och rollspel. 

Intresset till skapandet av lek ser mer eller mindre olika ut mellan könen men slutsatsen kring 

detta är också att vi inte kan dra alla barn över en kant eftersom alla barn och situationer ser 

olika ut. Mycket beror på situation, barngrupp och vilket social stämning det är på 

fritidshemmet. Det är viktigt att de vuxna leker mer med barnen för att hjälpa dem på vägen 

till ett normkritiskt tänkande där barnen inser att det är acceptabelt att bryta traditionella 

könsmönster. En annan sida av leken är att barnen leker fritt utan vuxnas närvaro, i denna lek 

formar barnen situationer efter sitt eget intresse utan att bli påverkade av exempelvis lärare 

eller föräldrar. 

 

Gällande miljöer och material på fritidshem har jag kommit fram till att en uppdelning av 

arbetsytor med olika syften i enskilda rum på fritidshem är viktigt. Genom detta skapas ett 

varierat pedagogiskt utbud och sociala gemenskapen i barngruppen fördelas mer effektivt 

mellan könen. Ett samarbete mellan lärare på skolgården är viktigt för att kunna ha en bra 

uppsikt över barnen då de vistas utomhus. Detta gör i sin tur även att lärare tillsammans kan 

lösa problemsituationer som kan uppstå mellan barnen. För att motverka traditionella 

könsmönster inom material på fritidshemmet är det viktigt att använda sig av de saker som 

redan finns tillgängligt på fritids. Barnen får då chansen att skapa och vara kreativa efter eget 

intresse vilket leder till ett större engagemang bland barnen.  

 

Om material eller redskap på fritids uppfattas som stereotypiskt manliga/kvinnliga ska 

personalen på fritids arbeta för att få barnen att inse att det inte är något fel att leka med det 

man vill, oavsett vilket kön man har. Skillnader i intresset för olika material och redskap 

kommer ofta att finnas i barngrupper. Det är därför viktigt att ta reda på vart det största 

intresset ligger i barngruppen för att kunna skapa projekt och ha materiell beredskap för 

aktiviteter som formar en större social gemenskap. 
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Gällande kön och genus på fritidshem är det viktigt att personalen aktivt strävar efter att se det 

unika hos varje barn och medvetet arbetar med att olikheterna i gruppen ses som en tillgång. 

Det är även viktigt att personalen reflekterar över sitt eget förhållningssätt till manligt och 

kvinnligt och diskuterar hur den pedagogiska miljön kan utformas för att stärka 

jämställdhetsarbetet i fritidshemsverksamheten. Fritidslärare har en nyckelroll i 

jämställdhetsarbetet. Det är därför viktigt att personalen på fritids arbetar med barngrupper 

som helhet för att skapa så många varierande sociala gemenskaper som möjligt, genom 

exempelvis värderingsövningar. 

 

De biologiska skillnaderna kommer bestå men våra förhållningssätt och sociala 

könsrollsmönster är föränderliga, vilket är något som fritidslärare bör ha i åtanke. Framförallt 

där det finns risk för att negativa konsekvenser som exempelvis utanförskap eller konflikter 

kan uppstå. Arbetet med att lära känna barnen och barngruppen när det handlar om 

familjeförhållande, kultur och etnicitet är viktigt. Detta ligger till grund för att veta hur man 

som lärare ska handskas med olika situationer som uppstår gällande förhållningssätt till genus 

och kön. Många av barnen som går på lågstadiet och vistas på fritidshem har fortfarande inte 

skaffat sig en egen uppfattning kring vad som är kvinnligt och manligt. Det är viktigt som 

fritidslärare att ta hänsyn till detta och låta barnen forma egna uppfattningar utifrån 

exempelvis sina intressen.  

 

Utanförskap och konflikter har många gånger inte med könsmönster att göra enligt 

informanterna, mycket handlar istället om den sociala gemenskapen och intresset barn har 

gentemot sina klasskamrater. Jag kan även konstatera att informanternas bild av problem via 

könsmönster och genus var något som uppstod i bredare utsträckning förut, då jämställdheten 

i samhället inte låg på samma nivå som idag. Men fortfarande bör fritidshemsverksamheten 

dagligen handskas med frågor kring könsmönster och genus för att via lek och arbetet med 

den pedagogiska miljön utveckla jämställdhetsarbetet inom skolan.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide  

1. Hur skulle du definiera begreppet lek? 

 

2. Skillnader mellan flickor och pojkar brukar uppstå när det handlar om på vilket sätt 

och hur de leker på fritids. Hur anpassar du dig som lärare om du skulle uppleva en 

skillnad?  

- Kan du ge något exempel? 

- Vad kan skillnaderna bero på? 

 

3. Vad är dina personliga erfarenheter kring flickgrupperingar respektive 

pojkgrupperingar på fritids?   
- Kan du ge något exempel? 

- Hur tänkte du då? 

 

4. På vilket sätt tror du att lekmaterial på fritidshemmet enligt barnen ibland kan 

uppfattas som "flickiga" respektive "pojkiga"? 
- Vad tror du det beror på? 

- Hur hanterar du detta? 

 

5.  Hur brukar du/ni som fritidslärare tänka när det beställs material, leksaker eller andra 

redskap till fritids ur ett genusperspektiv? 
- Kan du ge något exempel? 

- Vad brukar du/ni utgå ifrån under proceduren? 

 

6.  Hur brukar du/ni materiellt sett forma den fysiska miljön inom rummet/rummen på 

fritidshemmet?  
- Kan du ge något exempel? 

- Uppdelningar och syfte med olika rum? 

- Har du märkt att det brukar skapas flickgrupperingar/pojkgrupperingar inom olika 

rum på fritids? 

 

7. Hur brukar du/ni göra för att blanda umgängeskretsarna på ett sätt som gör att barnen 

som vistas på fritids får chansen att umgås varierat med olika barn på fritids? 
- Kan du ge något exempel? 

- Hur tänkte du då? 

 

8.  Hur agerar du som fritidslärare om du märker att något barn är utanför? 



 

 

- Kan du ge något exempel? 

- Vad brukar du prioritera? 

 

9.  På vilket sätt tror du normativa könsmönster kan påverka att vissa barn blir utstötta 

eller hamnar utanför olika umgängeskretsar? 
- Kan du utveckla det mer? 

- Hur tror du att detta uppmärksammas på olika fritidshem? 

- Motivera 

 

10.  Något barn blir retad/utstött just på grund av att han/hon umgås/leker mycket med det 

motsatta könet. Hur skulle du agera då? 
- Kan du ge något exempel? 

- Kan du beskriva närmare hur du menar? 

 


