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Abstrakt 
För att få pojkar och flickor att leka med varandra under utomhusvistelsen har styrda 

aktiviteter legat till grund för detta utvecklingsarbete på fritidshemmet. Detta efter ett 

samtal med arbetslaget på fritidshemmet där de ville utveckla utomhusvistelsen. Vi har 

observerat och identifierat att fritidsgruppen var grupperade mellan pojkar och flickor i 

den ”Fria” leken utomhus. Av den här anledningen bestämde vi oss för att försöka integrera 

flickor och pojkar genom styrda aktiviteter.  

 

Projektet omfattar tio stycken styrda aktiviteter, både frivilliga och obligatoriska samt fem 

intervjuer. Dokumentation i form av observationer, fältanteckningar, ljudupptagning och 

samtal med handledaren har också ingått i projektet. Resultatet av utvecklingsarbetet visar 

att styrda aktiviteter under utomhusvistelsen bidrog till mer lek samt förändrade attityder. 

 

Nyckelord 
Lek, styrda aktiviteter, genus, attityder, fritidshem. 
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1 Inledning 
På fritidshemmet är det leken och det sociala samspelet som är de två hjärtefrågorna för 
personalen. Fritidshemmet är den arena jämfört med skoldagen där eleverna känner sig 

”fria”, och med det menas fria att göra vad de vill. Även om eleverna i fritidshemmet 

många gånger får göra som de själva vill, kan detta bli till ett problem. När eleverna 

kommer till fritids förväntar de sig inte att de ska bli tvungna att göra något som personalen 

har bestämt, utan de förväntar sig att de ska få göra det som de känner för. Vid obligatoriska 

aktiviteter upplevde vi att gruppen blev delad. En grupp var de elever som inte ville att det 

skulle vara obligatoriskt och den andra var de som tyckte att det var kul med styrda 

aktiviteter. 

 
Utifrån det som arbetslaget på fritidshemmet ville ha hjälp med planerade vi vårt projekt. 

De problem som arbetslaget hade identifierat var att de ville förbättra sin utomhusvistelse, 

där flickor och pojkar i årskurs tre har svårt att leka med varandra. Detta grundar vårt 

projekt sig på. Bland de äldre eleverna som är mellan nio och tolv år på fritidshemmet 

uppstår oftast leken under utomhusvistelsen. När de är inomhus finns det andra aktiviteter 

som lockar, som till exempel att rita, pyssla, spela spel eller läsa. När eleverna kommer 

ut är det många som börjar leka. Under den fria tiden eller fria leken som eleverna har 

utomhus får de visa prov på sina kreativitet. De får komma på lekar och aktiviteter som gör 

att de engagerar sig. I den fria leken får eleverna leka fritt, men trots detta finns det elever 

som blir utan en lekkamrat. 

 
År 2016 fick fritidshemmet ett nytt kapitel i läroplanen med syftet att höja statusen på 

undervisningen. Lärare i fritidshem, övriga lärare på skolan samt föräldrar skulle bli mer 

medvetna om vad undervisningen i fritidshemmet handlar om. Detta kapitel synliggjorde 

till att fritidshemmet ska syfta till undervisning än att vara en plats där eleverna bara leker. 

Med andra ord har lärarna i fritidshemmet fått ett större skolrelaterat ansvar i sin yrkesroll. 

Samtidigt kan man läsa att lärarna på fritidshemmet är bekymrade över de stora 

barngrupperna som de har att arbeta med, samt att de är för få i arbetslaget. Detta gör att 

det blir en stor belastning för de som arbetar, och kvalitén på fritidshemmet blir lägre. Det 

är svårt att ha hög kvalité på ett fritidshem om det är för lite personal. Den 

”Fria” leken kräver inte att en vuxen är närvarande hela tiden, utan här får eleverna klara 

sig själva. Detta gör att lärarna dels inte behöver planera utomhusvistelsen, utan kan göra 

annat medan eleverna är ute. 
 

 

Vi är två blivande fritids- och idrottslärare som har ett intresse för utomhuspedagogik, lek 

och fysisk aktivitet som vi anser ska finnas på fritidshemmet. Att sätta ord på vad 

utomhuspedagogik innebär är svårt, då det finns olika förklaringar på begreppet. Vi har 

genomfört ett utvecklingsarbete på ett fritidshem. Genom utvecklingsarbetet ville vi hjälpa 

arbetslaget med att styra upp utomhusvistelsen med styrda aktiviteter för att få till ett 

samspel mellan pojkar och flickor.  

 

Efter att vi diskuterat med personalen på fritidshemmet fick vi känslan av att de inte har tid 

eller tillräckligt med personal för att utnyttja utomhustiden på bästa sätt. När eleverna är 

ute är det ”Fri lek” som gäller, eftersom personalen måste lösa de primära sakerna först, 

till exempel, incheckning och mellanmål. På fritidshemmet jobbar tre personal, men som vi 

skrev tidigare finns det primära uppgifter som gör att utevistelsen sätts i andra hand. 

Utomhuslekens potential utnyttjas inte, vilket vi vill visa i detta utvecklingsarbete. Med 

mer personal hade arbetslaget kunnat planera, så att utevistelsen sett annorlunda ut. Falkner 

och Ludvigsson (2012) visar en tabell på hur det såg ut med personaltätheten för 

10 år sedan på fritidshemmet fram tills idag. Tabellen visar att antalet elever per anställd 

ökar (2012). Denna tabell visar alltså att det blir mer elever på 
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fritidshemmet, och även om det anställs personal så är dem inte tillräckligt många. 

Kontentan av detta syns på vårt fritidshem, där personalen inte har tiden till en styrd 

utomhusvistelse. 

 

 En påverkan på utomhusvistelsen är den attityd som arbetslaget på vår skola har till att 

vara ute. Alla i arbetslaget har inte samma låga intresse med att vara ute, vilket bidrar till 

att personalen inte är motiverad till att gå ut. Genom observationer har vi sett att pojkarna 

oftast spelar fotboll medan tjejerna gungar och hoppar hopprep, vilket kan kopplas ihop till 

typiska pojk- och flickaktiviteter. I materiallådan på fritidshemmet där allt 

utomhusmaterial finns, ligger en fotboll som kopplas ihop till pojkaktiviteter och hopprep 

som kopplas ihop till flickaktiviteter. Detta vill vi arbeta bort genom att ha aktiviteter där 

alla får delta och visa att till exempelvis fotboll inte bara är något som killarna ska ha 

tillgång till. 

 
Genom styrda aktiviteter vill vi därför integrera flickor och pojkar till att leka med 

varandra. Vi vill även få eleverna till att pröva på nya aktiviteter där de utmanar sig själva 

och utvecklar sina kompisrelationer i elevgruppen. 
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2 Bakgrund 
Fritidshemmet har nu ett eget kapitel i läroplanen, som lärarna i fritidshem har att förhålla 

sig till. Skolverket (2016) skriver att eleverna i fritidshemmet ska få tillgång till att utveckla 

sin allsidiga rörelseförmåga genom att delta i fysisk aktivitet, och genom att få röra sig i 

olika naturmiljöer. Detta är också en problematik som finns i dagens fritidshem, kraven. 

Skolverket (2014) skriver varför de har kommit nya allmänna råd för fritidshemmet. De 

menar på att fritidshemmet har förändrats, och fått ett tydligare uppdrag där fritidshemmet 

ska stimulera och utveckla lärandet bland eleverna (2014). Det blir fler krav på 

fritidshemslärarna, att eleverna ska ta del av ett lärande, vilket gör att det blir mer press på 

personalen. Det mål vi valde att ta upp säger inte hur målet ska uppnås, utan bara att 

eleverna ska vara fysiskt aktiva. I den fria leken på vårt fritidshem når inte alla elever upp 

till detta mål då de exkluderas i elevgruppen. Frågan är; Varför exkluderas de? Personalen 

på fritidshemmet har sett att vissa elever exkluderas i utomhusleken, men det kan inte säga 

varför. De vill få dessa elever mer aktiva och deltagande i leken, vilket detta 

utvecklingsarbete kan bidra med. Pojkarna på fritidshemmet är först ut på rasterna, detta 

gör att de hinner organisera lekar innan flickorna hinner komma ut. Skolgården där vi utför 

detta arbete är en stor skolgård med mycket yta, med en stor fotbollsplan där pojkarna i 

fritidsgruppen oftast befinner sig. Gungor och klätterställningar finns också på skolgården, 

dock en bit ifrån fotbollsplanen, vilket gör att gruppen delas efter de förutsättningar som 

finns. I aktivitetslådan som finns på fritidshemmet ligger fotbollar, innebandyklubbor, 

hopprep och ett par styltor.  Det material som finns i materiallådan påverkar det som 

eleverna gör på rasten. Pojkarna tar alltid fotbollen innan flickorna gör det, flickorna får 

använda sig av det som finns på skolgården samt kvarstående material i lådan. 

 
Ett annat problem som finns är att det är svårare att undervisa eller hålla i aktiviteter 

utomhus än inomhus. Inomhus finns väggar som avgränsar rummet. Ute är det mer buller, 

och även vind som gör att det blir svårare att göra sig hörd. Detta kan vara faktorer som 

gör att man inte vill eller känner att man kan ha undervisning utomhus, och låter därför 

eleverna leka fritt. I detta fall kommer vi åter in på arbetslaget, som har uttryckt att de har 

andra primära saker. Plocka undan mellanmål eller gå iväg och prata med klasslärare är 

exempel som lärarna prioriterar, vilket gör att det inte uppstår styrda aktiviteter utomhus 

utan istället blir det ”Fri lek”. Fördelen med aktiviteter utomhus är att du har en större yta, 

som i sin tur bjuder in till aktiviteter med fler elever än vad en begränsad yta gör. 

 
Genom utomhusleken utvecklas eleverna som individer, men även i grupp då mycket 

handlar om ett samarbete mellan eleverna. Genom samarbete kan relationer på 

fritidshemmet stärkas, och skapa en bättre självkänsla. Genom leken utvecklas motoriken, 

kommunikationen, samarbetsförmågan samt ämneskunskaper om man väljer att dra sådana 

kopplingar till leken. Sigmundsson & Pedersen (2004) skriver att skolan har en viktig roll 

i elevers motoriska utveckling. De menar på att skolan ska erbjuda aktiviteter där eleverna 

kan vara fysiskt aktiva, samtidigt som de skapar andra former av aktiviteter till de som blir 

stillasittande. Om eleverna blir för stillasittande får de svårare att utveckla sin motorik 

(2004). Vi tänker även att utomhusvistelsen ska få ett större utrymme på fritidshemmet, då 

följande står i läroplanen: 

 
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att 

få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att 

vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk 

aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. (Skolverket 2016:25) 
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3 Syfte och frågeställningar 
 
 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att undersöka möjligheterna med att bedriva styrda 

aktiviteter utomhus, för att integrera pojkar och flickor i leken. Personalen ger uttryck för 

två problem: 

 
1. Pojkar och flickor tycks inte på egen hand finna gemensamma lekar, då det blir 

uppdelningar mellan dem och deras aktiviteter. Detta kan leda till att deras möjlighet till 

att lära känna varandra och leka mångsidigt begränsas. Finns det möjligheter att ha nya 

könsöverskridande aktiviteter och lekar för att bryta detta, samt skapa utrymme för nya 

relationer och aktiviteter på fritidshemmet? 
 

 

2. Utomhusleken är oftast ägnad ”Fri lek” utan inblandning från pedagoger, då eleverna ofta 

hamnar i den lek som skolgårdens utformning initierar. Med andra ord grupperingar och 

andra typer av aktiviteter. Hur skulle detta kunna ”Brytas” eller utvecklas? 
 

 
 

5.1 Frågeställningar 

På vilket sätt kan skolgården och fritidslärarna påverka utomhusleken på fritidshemmet? 

På vilket sätt kan man arbeta med a t t  integrera flickor och pojkar i fritidshemmet 

genom organiserade lekaktiviteter? 
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4 Tidigare forskning 
I detta kapitel ges ett nedslag i tidigare forskning hur skolgården bjuder in till lek, och hur 
pojkar och flickor leker med varandra. 

 
4.1 Skolgården och fritidslärarnas betydelse för utomhusleken 
I detta avsnitt presenteras vad skolan kan göra så att utomhusleken kan fungera optimalt. 

 
4.1.1 Skolgården 

Dyment och Bell (2008) skriver att skolgården kan vara den plats där eleverna är fysiskt 
aktiva och en plats för rörelseglädje. För att det ska finnas rörelseglädje måste den tilltala 

alla elever och inte bara ett fåtal. Författarna menar att skolgården ska fånga alla elevers 
intressen och förmågor för att de ska kunna vara aktiva och ta del av leken (2008). 
Författarna gjorde en studie kring vilken betydelse ”Gröna” skolgårdar fick för att eleverna 

skulle vara fysiskt aktiva och delta i leken. Resultatet var att skolgårdarna som var ”Gröna” 
gjorde att eleverna deltog i mer samarbetsvillig lek, och tog del av naturen som skolgården 
erbjöd (2008). Hit kopplar författarna forskning, som visar om elever själva får välja lekar, 

så leker de helst i naturliga miljöer. Vidare poängterar författarna att det är viktigt i dagens 
samhälle, där eleverna blir mer stillasittande är ute och leker för deras utvecklings skull 
(2008). 

 
Mårtensson (2004) skriver att skolgården blir till en mötesplats för elever där leken, men 

även det sociala samspelet är i fokus. Författaren menar att utomhusleken bidrar till 

elevernas intellektuella och sociala utveckling, samt att de får användning av detta för att 

klara av leken eller för att reda ut konflikter som kan uppstå (2004). Författaren hänvisar 

även till en undersökning, där skolledare anser att utomhusmiljön är betydelsefull för 

eleverna, och att raster är viktiga för elevernas hälsa, samspel och lek (2004). Vidare 

menar skolledarna att rasten blir till ett socialt frirum, där eleverna bestämmer vad som 

ska ske. Detta gör att eleverna kommer bort från vuxenstyrandet i klassrummet, och får nu 

testa sig själva i det sociala samspelet med vuxna i bakgrunden. Det som sker på rasterna 

blir till elevernas egen kultur, vilket kan leda till att vuxna inte känner sig bekväma ute på 

skolgården och passerar därför denna miljö så fort de kan (2004). 
 
 
 

4.1.2 Fritidshemmets villkor 

I de styrdokument, Skolverket (2016) läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 reviderad 2016 och Skolverket (2014) allmänna råd för fritidshem, 

som lärare i fritidshem har att förhålla sig till nämns det att elever ska ta del av utevistelse 

och fysisk aktivitet. En lärare som är engagerad, fantasifull och skapar en bra och hållbar 

planering kan skapa en god arena för elevernas utveckling och lärande ute på skolgården. 

Johansson och Samuelsson (2006) skriver i sin rapport att elever lär sig av varandra i leken 

då de möter varandras perspektiv, och eleverna måste förstå perspektiven för att leken ska 

gå vidare. Författarna skriver även att deras lärande utmanas då eleverna är i olika åldrar 

och har olika erfarenheter (2006). I detta sammanhang är fritidshemmet en plats där detta 

kan utspelas. Eleverna som är i olika åldrar och leker med varandra, utmanas då till att 

utveckla sitt lärande. Skolgården blir en viktig plats för leken och med kompetenta lärare 

i fritidshemmet kan det leda till något meningsfullt för eleverna. 

 
Falkner & Ludvigsson (2012) skriver om studier som gjorts om fritidslärarens egen syn 

på sitt uppdrag. Dessa lärare anser att det är elevgruppens storlek som styr innehållet i 

undervisningen mer än vad läroplanen gör, eftersom det blir större barngrupper. Samtidigt 
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känner pedagogerna att de måste styra upp fritidsverksamheter för att de ska känna sig 

trygga och veta vad eleverna gör (2012). 

 
Efter att ha läst detta väcks tankar kring att de stora elevgrupperna på fritidshemmet gör 

att lärarna vaktar eleverna för att ha kontroll över dem. Detta kan leda till en låg kvalité 

på fritidshemmet, då personalen bara vaktar eleverna istället för att undervisa. Samtidigt 

kan pedagogerna organisera mer styrda aktiviteter inomhus, men även utomhus där det 

finns tillgång till större ytor. Genom en styrd aktivitet kan personalen fortfarande känna att 

de har kontroll över var eleverna befinner sig, och hålla en god kvalité på fritidshemmet 

samt att uppfylla de mål som finns. 

 
Lärande är som vi skrev tidigare ett av uppdragen, som lärarna i fritidshem ska åstadkomma 

i undervisningen. Falkner och Ludvigsson (2012) beskriver att lärande i fritidshemmet sker 

i det sociala samspelet mellan elev och lärare, eller eleverna emellan. Vidare skriver 

författarna att det sociala samspelet sker i bland annat leken, och andra aktiviteter (2012). 

 
Hultberg (2011) understryker detta i sin avhandling där hon är inne på att genom leken 

sker det ett samförstånd mellan eleverna, och genom det sociala samspelet sätts det upp 

regler och leken utvecklas (2011). Leken kan vara ett instrument för att det sker ett lärande 

bland eleverna på fritidshemmet. Här kan läraren bestämma att elever, som inte brukar 

prata med varandra ska leka ihop för att utveckla sitt sociala samspel. 
 
 
 

4.2 Leken ur ett genusperspektiv 
 
Hyvönens (2008) avhandling bygger på en kvalitativ studie där hon har intervjuat lärare 

i olika skolor kring hur de använder samarbetslekar, som ett redskap för att integrera pojkar 

och flickor i leken. Lärarna i studien har kommit fram till att det finns flera skäl till att lyfta 

fram samarbetet mellan pojkar och flickor i samband med lek. Samverkan i lek avser 

processer där gemensamma aktiviteter, skapande, njutning och kunskap- konstruktion är 

närvarande. I studien används två dimensioner av Collaborative play, lek och kön för att 

beskriva vilka olikheter det finns mellan genus gällande val av lek. Collaborative play som 

undervisningsmetod är samarbete genom lek, som sker via interaktion mellan elever. Målet 

är att eleverna utvecklar sin sociala kompetens och kommunikationsförmåga (2008). Detta 

kommer vi återkomma till senare i arbetet. 

 
Hyvönen (2008) skriver att skolan ger möjligheter för elever att träna samarbete genom lek. 

Detta är viktigt för elever som inte tillbringar mycket tid efter skolan med sina kamrater, 

eftersom det då finns en risk för utanförskap i skolans praktik. Att leka själv är viktigt för 

lärande och utveckling, och bör finnas med i de dagliga rutiner som finns i en 

läroplansbaserad utbildning. Risken blir annars att de inte tar till sig lika mycket lärande 

och kunskap jämfört med elever som samverkar i olika situationer och aktiviteter. 

Collaborative play har en påverkande roll i elevers tänkande, muntlig förhandling och 

problemlösning. I själva verket spelar samverkan i lek en avgörande roll i elevernas 

tänkande, muntlig förhandling och problemlösning. Även om samverkan i lek har potential 

för lärande krävs förutsättningar för att samarbeta, vilket kan vara svårt för vissa elever 

(2008). 

 
Littleton & Miell (2004) menar att det krävs en förståelse av medel och material för att 

stödja gemensamma metoder för att optimera samverkan. Något som kan påverka att 
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eleverna inte leker tillsammans är att skolverksamheten, eller processen för aktiviteterna 

inte blir intressanta eller motiverande för personalen. Risken blir att ingenting blir av och 

man följer den negativa spiral, vilket vill säga är att elever har svårt för att få möjligheten 

till att samverka i lek (2004). 
 
Hyvönen (2008) skriver i sin avhandling att det finns flera skäl till att lyfta fram samarbetet 

mellan pojkar och flickor. Samarbetslekar i blandade grupper ska organiseras i syfte att 

bredda socialt och kulturellt delade könsdomäner. Om vissa lekar är kulturellt indelade i 

genus, begränsas elevernas intressen och möjligheter till att aktivt delta i leken. Författaren 

använder sig av en modell som beskriver collaborative play, och använder sig av två 

ramfaktorer som är väsentliga i dess syfte att inkludera lek mellan flickor och pojkar 

(2008). Elever vet att världen är dikotomisk, som betyder uppdelad, och även ifall leksaker 

tillhör kategorin ”Manligt” eller ”Kvinnligt”. Dikotomatisk tänkande influerar elevernas 

kompetens, genom att till exempel könsstereotypa leksaker kan främja olika sociala och 

kognitiva färdigheter hos pojkar och flickor. Syftet med samarbetslekar mellan genus är 

att utvidga de sociala, emotionella och kognitiva färdigheterna i elevernas liv för pojkar 

såväl som flickor och ifrågasätta könsroller (2008). 

 
Hellman (2010) skriver att vissa lekar förstärker könsnormer bland elever, såsom sociala 

relationer, där perspektiv av makt och kontroll är ständigt närvarande. Detta påverkar 

vardagslivet, och där finns det olika hierarkier och status som styrs av de arbetsuppgifter 

man har. Vidare skriver författaren att elevernas lärande av normer om kön varken är 

entydig eller enkel (2010). Författaren menar att det som utmärker vad som är för ”Pojkar” 

eller ”Flickor”, är enbart en norm som går att bryta(2010). Sedan finns det andra normer 

där skillnader mellan könen betonas med hjälp av markörer. Markörer innebär sådant som 

eleverna av respektive kön har satt sin prägel på, vad som är ”Pojkaktigt” och vad som är 

”Flickaktigt”. Dessa markörer gestaltar vad flickor och pojkar lekar med i skolan och sin 

vardag. Markörerna kan ses som upprepningar av könsskillnad, som eleverna 

uppmärksammar och använder i sin vardag.  Olika markörer innefattar sådant som 

åldersskillnader, klädstil, könsskillnader, rörelser och mognad. Markörer återger till de 

vardagliga upprepningarna av könsskillnader, som framhäver bland elevernas vardag i 

skolan, fritiden och hemmet. Författaren beskriver ett exempel på hur pojkarna i 

förskoleklassen anser hur Batman ska vara, och använder seriefiguren som en maskulin 

markör (2010). Det som var i fokus var vilka rörelser Batman gör som inte tjejerna kan 

göra menar pojkarna. Diskussionen löd så här: 

 
Alla vill ju leka Batman och det är okej. Men det finns barn som passar 

bättre till Batman än andra. Till exempel, när tjejerna leker Batman med 

oss, ja, då rör de sig inte så som en Batman ska röra sig. En Batman ska 

röra sig snabbt, runt, runt och så gör inte tjejerna. Lisa till exempel, när 

hon  är  Batman  så  springer  hon  mycket  långsammare  på  tårna  och 

hoppar mycket kortare än mig. Lisa säger alltid att det är för att hon har 

en trång kjol och som hon inte kan springa snabbare eller hoppa längre. 

Det tror jag är sant och jag har alltid mjukisbyxor på mig så jag ska 

kunna springa snabbt.               (Hellman 2010:174) 
 

 
 

Eidevald (2009) skriver att flickor och pojkar oftast leker separerade från varandra, och 

menar att det finns sociala skillnader, hur man interagerar med varandra mellan pojkar och 

flickor (2009). Olausson (2012) bygger vidare på det Eidevalds skriver om sociala 

skillnader, och menar att det förväntas olika i det sociala mönstret hur pojkar och flickor 

leker. Pojkar förväntas vara mer rörliga i sina lekar, medan flickor förväntas vara mer 

stillasittande och vara nära pedagogerna för att visa dem vad de gör (2012). 
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Hyvönen (2008) anser ifall man tillhör en ”Pojkgrupp” eller ”Flickgrupp”, och leker med 

kamrater av samma kön är elevens könsöverskridande samverkan en central del av 

elevernas lärande. Det här med könsöverskridande samverkan mellan genus ska 

praktiseras ute i verksamheten. I samarbetslekar kan flickor och pojkar lära sig av och 

från varandra (2008). 
 

 

4.3 Genuspedagogik 
 

 

Eidevald (2011) skriver att de skolor som arbetar med genus och jämställdhetsfrågor 

använder sig av olika strategier för att bryta könsnormerna. Det vanligaste är att arbeta med 

att medvetet försöka prata lika till flickor och pojkar, samt att förändra miljöer för att bryta 

könsstereotypa lekar och byta namn på platser i skolverksamheten. Arbetet fokuseras alltså 

på att bryta beteenden där pojkar leker pojkaktiga lekar och har ett pojkaktigt beteende, 

medan flickor lekar flickaktiga lekar och har ett flickaktigt beteende. I jämställdhetsarbetet 

med att antingen arbeta med könsneutralitet eller könsöverskridanden verkar inte vara 

speciellt vanligt, det vill säga att lärare arbetar med att erbjuda elever en mängd olika 

könsidentiteter. Ett sådant arbetssätt behöver varken handla om att hindra elever från att 

leka könsstereotypt eller styra dem till att vara könsöverskridande. Det handlar om att skapa 

ett varierat arbetssätt, det vill säga kunna skifta mellan olika metoder beroende på lek och 

situation. Detta resulterar att mångfald ökar, alltså att fler elever deltar i leken (Eidevald 

2011). 

 
Svaleryd (2003) skriver om att arbeta med jämställdhet, att synliggöra och bryta 

genusstrukturer kan vara svårt och ibland väcka motstånd både öppet och dolt. Författaren 

menar att det finns en intressekonflikt mellan könen i arbetet med jämställdhet (2003). Om 

vi ser skolan som en arena där inflytande, resurser, makt och tid ska fördelas rättvist inom 

alla områden måste det ibland till en förskjutning för att alla ska få samma möjligheter. 

Innan man börjar arbeta medvetet med eleverna finns en stor utmaning för pedagogerna: 

Att se sambandet mellan samhällsstrukturer, våra värderingar samt hur vi tänker och 

handlar, såväl medvetet som omedvetet. Det är först när vi granskar oss själva, som vi kan 

försöka bryta mönster och stötta eleverna i det som de behöver för att dem ska se, bryta 

eller vidga genusstrukturerna. Vidare skriver författaren att det därför är viktigt att vi vuxna 

ser oss själva som lärande individer, på samma sätt som eleverna är det (2003). Den 

reflekterande och lärande pedagogen måste ha något att reflektera kring, annars blir det 

svårt att arbeta med genuspedagogik om man själv inte kan arbeta medvetet kring det 

(2003). 

 
Eidevald (2011) skriver vidare, att arbeta med genuspedagogik är viktigt för att erbjuda 

elever att vara på många olika sätt. Det kräver inte en specifik strategi, utan snarare att olika 

strategier används i skilda sammanhang. Att dela upp flickor och pojkar, att blanda 

grupperna, att vara könstypisk, att vara könsöverskridande, att vissa dagar erbjuda 

eleverna alla leksaker och vissa dagar enbart erbjuda vissa leksaker. Det ena ses inte som 

mer rätt än det andra, men varje aktivitet har ett syfte och leder till reflektion. Pedagoger 

och lärare som förhoppningsvis sätter upp mål inför varje aktivitet med vad man önskar 

uppnå. Detta för att elever ska få vara på många olika sätt och efteråt reflektera kring vad 

det gav kommer inte så lätt att fastna i bestämda strategier. 

 
Dolk (2013) skriver att det är viktigt med ett gemensamt förhållningsätt mellan elever och 

pedagoger när det gäller vissa grundläggande frågor om synen på elever eller på kunskap. 

Detta kan underlätta pedagogernas arbete när det gäller genuspedagogiken. Vanligen 

kopplas den gemensamma förhållningsätten till rutiner och vikten av konsekvens, det vill 

säga att alla pedagoger bör agera på ett likartat sätt. Detta gäller att 
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sätta tydliga ramar, rutiner och vad konsekvenserna blir för olika ageranden. Ett 

Gemensamt förhållningsätt innebär också att pedagoger kan komma överens, inte minst när 

elever gör motstånd. Vidare skriver författaren att problemet med ett gemensamt 

förhållningsätt, är att de tenderar att leda till att interaktionen mellan elever och 

vårdnadshavare redan är förutbestämd (2013). Detta tycks försvåra dialog och 

förhandling mellan elever och vårdnadshavare när eleverna gör motstånd. För 

pedagogernas del tenderar ett fokus på konsekvens och samförstånd att leda till att det 

finns relativt lite utrymme för improvisation, nyskapande handlingar och oväntade 

lösningar (2013). 
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5 Teorianknytning 
Under denna rubrik kommer vi att teoretisera kring vilken betydelse genuspedagogik har i 

skolan och på fritidshemmet. 
 

 
 

5.1 Genuspedagogikens möjligheter 
 

 

Eidevald (2011) skriver att det inte finns något gemensamt genuspedagogiskt arbetssätt 

bland skolor som uppger att de arbetar med genuspedagogik. Även om den 

kompensatoriska pedagogikens inflytande innebär att många pendlar mellan strävan efter 

könsneutralitet, samtidigt som flickor och pojkar tränas på olika saker. Författaren 

beskriver kompensatorisk pedagogik, som en pedagogik där flickor och pojkar tränas i olika 

egenskaper som de saknar, exempelvis visa hänsyn. 

Det diskuteras sällan vad genuspedagogik är för något, och hur man kan jobba med det 

som ett arbetssätt för att främja jämlikhet mellan genus på skolor. De flesta 

jämställdhetsplanerna som skolor fastställt, är att fokusera på beteenden genom 

välformulerade formuleringar. Dessa målformuleringar utgår ofta från hur lärare talar om 

elever, och hur de formulerar sitt förhållningsätt mot flickor och pojkar, vilket många 

gånger står i kontrast till hur de sedan gör. Författaren skriver vidare att lärare ofta är 

omedvetna om det kulturella filosofiska arvet, det vill säga vad man förmedlar, och hur 

man förmedlar kunskap ur ett genusperspektiv (2011). 

 
Dolk (2013) skriver att många pedagoger, doktorander och föreläsare som hon har stött 

på i arbetet, uttrycker en viss osäkerhet kring hur man kan arbeta med genuspedagogik i 

skolan. Vidare skriver författaren att pedagoger och vårdnadshavare till elever, är medvetna 

om det faktum att elever ibland både väljer vad som anses vara könsstereotypa egenskaper 

och lekar, samt könsuppdelade lekar (2013). Detta skapar varierande reaktioner hos 

pedagogerna. Ett exempel som författaren tar upp är en pedagog som är på en bamseteater 

med sin klass. Hon frågar om pedagogen sett dokumentationen från femårsklubben som 

sitter i hallen. Det hade hon inte, och berättar att femåringarna gjort ett besök i Stockholm 

där eleverna fått pröva några av de scenkläder som finns bakom scenen. På fotona står 

två tjejer och poserar i ljusrosa balettkjolar och balettskor. Pedagogen säger att det kanske 

inte ger den bästa bilden av Bamse (2013). 

 
Svaleryd (2003) har mött många pedagoger och hävdar såsom föregående författare, att 

de inte alltid vet hur man arbetar med genuspedagogik i verksamheten eller jämställdhet 

över huvudtaget mellan könen. Pedagogerna anser att deras arbete med individuell 

planering och portfolio om varje elev, är tillräckligt för att se den unika människan, och att 

könet inte är relevant i frågan. Utgår man får individperspektivet, som innebär att man 

beskriver den enskilde individen, och följer hens utveckling kan man inte säkerhetsställa 

jämställdheten. Dock måste individen eller organisationen lyftas upp och analysera de 

dolda föreställningarna kring kön, etnicitet eller annan olikhet på ett medvetet plan. 

Författaren skriver vidare att det inte handlar om att gynna det ena könet, utan att komma 

bort från tanken att kön värderar egenskaper hos män och kvinnor på ett ojämlikt sätt 

(2003). Albert Einstein har sagt följande: 
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Det är en skam att vi lever i en tid då det är lättare att spränga en atom än en norm 

(Svaleryd 2003:41). 

 
Dolk (2013) skriver att genuspedagogiken kan ses som en motkraft till hur man ser på 

begreppet. Detta innebär inte att pedagoger på skolor, som arbetar genuspedagogiskt skulle 

tycka att det inte är ett problem, att uttryckligen styra elever i riktning mot mer 

jämställda praktiker. Den fria leken betraktas dessutom ofta som en viktig del i arbetet, 

då eleverna får möjlighet att välja fritt, och få dem att prova nya saker. På detta vis måste 

pedagogerna styra aktiviteterna, annars vågar de inte att överskrida könsnormerna. Denna 

sorts styrning som pedagogerna använder, är ett komplement för att bryta könsnormerna 

och därmed kunna förstås som en motsyrning. Ett sätt att kompensera den kraftiga styrning 

av elevers viljor och begär, som genusmedvetna pedagoger och vårdnadshavare 

framkommer mer i samhället idag. Det genuspedagogiska arbetet förstås som en ständig 

och svår balansgång mellan valfrihet och styrning (2013). 
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6 Metod 
 
 

6.1 Metod 
Detta arbete grundar sig på aktionsforskning, där vi gick ut till vår skola under vårterminen. 

Denscombe (2016) karaktäriserar fyra drag, praktiskt inriktning, förändring, cyklisk 

process och deltagande. Praktisk inriktning innebär att ta sig an ”verkliga” problem och 

frågor på en arbetsplats i olika miljöer. I skolverksamheten kan det till exempel vara i 

skogen och skolgården. Att göra en förändring anses som en sammanhängande del av 

forskningen, både som ett sätt att lösa de praktiska problem, och som en strategi för skapa 

en bredare insikt om fenomen och företeelser. Cyklisk process innebär att forskningen 

innehåller en återkopplingsmekanism. Resultaten som man har kommit fram till ger en 

möjlighet till förändringar, som sedan genomförs och utvärderas på nytt. Detta är en 

utgångspunkt för fortsatta undersökningar. Deltagande innefattar att de centrala personerna 

i forskningsprocessen deltar. Deras deltagande är aktivt, inte passivt, denna process 

förknippas med forskarens syfte och design. Detta begränsar dock inte de material och 

medel som forskaren kan tänkas använda vid datainsamlingen (2016). 
 

 

6.2 Datainsamling 
Vi använde oss av en kvalitativ metod för att vår datainsamling är i form av intervjuer. Våra 

respondenter var elever, vilket gör att den kvalitativa metoden känns mest lämplig. Lantz 

(2014) skriver att en intervju består av en personlig interaktion mellan den som intervjuar 

och respondenten. Den kvalitativa metoden tänkte vi använda oss av innan projektet 

startade, och när det avslutades. Detta hade gjort att vi fått mycket material, och därför 

beslöt vi oss för att använda oss av intervjuerna där vi kan utvärdera vårt projekt. Vi 

diskuterade om vi skulle intervjua i grupp eller enskilt, och beslöt oss för enskilt. 

Fördelen med att i intervjua enskilt är att respondenten inte påverkas av andra, utan kan 

uttrycka sig fritt jämfört med en gruppintervju. I en gruppintervju är det lätt att någon pratar 

mycket vilket kan leda till att en annan respondent blir passiv, och kommer således inte till 

tals. Tanken var från början att vi skulle intervjua arbetslaget efter att projektet avslutats, 

men detta ändrade vi på. Istället var vår handledare närvarande under utförandet av alla 

aktiviteter, där vi förde en diskussion kring varför vi gjorde som vi gjorde och 

dokumenterade. Dokumentationen var fältanteckningar  som  blev  till  stöd  när  vi  

senare  reflekterade  över  aktiviteten. Denscombe (2016) menar att det är lätt att glömma 

de mindre händelserna som sker i en observation. De anteckningar som vi skrev ner var 

främst det som vi observerade kring hur attityderna bland eleverna var mot varandra under 

aktiviteten, samt hur de samarbetade med varandra. Vår handledare fick tips och idéer på 

aktiviteter som hen sedan kan använda sig av i framtiden. Efter varje aktivitet fick vår 

handledare den planering som gjorts inför aktiviteten, och på så sätt kan hen använda sig 

av materialet. Fältanteckningar bidrog även till att vi kunde diskutera elevernas samspel, 

och vad som kunde förändras till nästa aktivitet. 

 
6.3 Urval 
Vårt utvecklingsarbete genomfördes på ett fritidshem, och våra respondenter var årskurs 

tre elever som är 9 år gamla. Respondenterna var tre flickor och två pojkar. Dessa fem fick 

delta i intervjun. Dessa elever rekommenderades av vår handledare, då dessa fem elever 

skulle ge oss bra svar och ett bättre material att arbeta med. Det var i årskurs tre klassen 

som arbetslaget beskrev när de pratade om att pojkar och flickor inte leker med varandra, 

och därför var det dessa elever vi valde att arbeta med. Patel och Davidson (2011) skriver 

att när man väl funnit sin problemformulering, ska man bestämma vilka individer som 

skall 
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delta i undersökningen. Projektet som genomfördes på fritidshemmet, var hela årskursen 

tre delaktiga i det praktiska, i form av utomhuslek. Till den kvalitativa metod, 

handplockade vi elever som fått godkännande från deras vårdnadshavare. Innan 

intervjuerna skulle påbörjas, skickade vi hem ett brev där vi skrev vad vårt projekt handlade 

om, och att vi ska ha intervjuer med elever på fritidshemmet. På brevet stod det även att 

vi vill ha deras godkännande. En del vårdnadshavare godkände inte detta vilka gjorde att 

urvalet blev mindre. Alla respondenter är anonyma i vår rapport. Hermerén (2011) menar 

på att anonymitet uppstår när ingen kan säga att en specifik uppgift tillhör en viss individ. 

Vi gav inte våra respondenter några namn utan skriver istället ”Flicka” och ”Pojke”. 
 

 

6.4 Bearbetning av data 
Vi spelade in intervjuerna för att sedan transkribera det respondenterna sagt. Detta gjorde 

att vi fick ett bra material som vi sedan kategoriserade. Efter transkriberingen kollade vi 

efter gemensamma svar på de frågor som vi ställt (se bilaga E). Det som vi fann som 

någorlunda gemensamt, blev sedan till de kategorier som finns i resultatdelen. Kategorierna 

går i sin tur att koppla till vårt syfte med projektet. 

 
6.5 Metoddiskussion 
Denscombe (2016) tar upp fyra principer som gör att en studie blir trovärdig. Två av dessa 

principer är, är innehållet rimligt? och är det fritt från förutfattade meningar (2009). För oss 

gäller det att inte ställa ja eller nej frågor och inga ledande frågor. Vi måste hålla oss till 

öppna frågor där respondenterna får ge egna svar och detta gör att studien blir trovärdig. 

 
Denscombe (2016) beskriver tillförlitlighet som att vi skulle få samma resultat om vi hade 

gjort studien en gång till. Vi anser att resultatet skulle skilja sig från fritidshem till 

fritidshem, då en del är mer vana vid utomhuslek. I andra fall skulle elevgruppen kunna 

vara mer integrerad, vilket gör att resultatet blir annorlunda. 

 
Allwood och Erikson (2010) skriver om generaliserbarhet. Detta innebär om till 

exempelvis en studie kan förekomma på ett liknade sätt, eller om den är unik för ett 

särskilt fall (2010). Vår studie är inte unik, utan kan göras om på ett annat fritidshem. 

Däremot kan valet av metod ändras om man har yngre elever. Av den anledningen är 

intervjuer inte lika givande, utan valet av metod blir enbart observationer. 
 

 

6.6 Etiska överväganden 
Vid forskningsarbeten är det viktigt att deltagarna är anonyma, och att vi tänker på deras 

integritet. Därför finns det några forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till: 

Samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet är de 

aspekter som vi ska ta hänsyn till. 

 
Vetenskapsrådet (2002) skriver att forskaren ska få undersökningsdeltagarens samtycke 

innan projektet kan starta. I vårt projekt där våra deltagare var under femton år, fick vi 

ett samtycke ifrån deltagarnas vårdnadshavare. Detta fick vi genom att skicka hem ett brev 

(se bilaga A) till varje elev och dess vårdnadshavare. I brevet beskrev vi vårt projekt, 

och vad vi ville utföra med eleverna, som sedan vårdnadshavarna fick lämna ett samtycke 

kring detta. Skulle det vara några elever vars vårdnadshavare inte gav samtycke eller att 

eleverna själva inte vill delta, uteslöts de ur undersökningen. 
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I samma brev följde vi aspekten kring informationskravet. Vetenskapsrådet (2002) menar 

att deltagarna ska få information kring vilken uppgift de kommer att ha i 

forskningsprojektet, och de villkor som finns. Vidare skriver författarna (2002) att det ska 

stå att det är frivilligt att delta, och att individen under projektets gång kan avbryta sin 

medverkan (2002). 

 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver konfidentialitetskravet med att varje individ som deltar i 

forskningsprojektet ska tillförsäkras anonymitet, att det inte går att identifiera någon. Detta 

informerade vi om i de brev som vi skickade hem till eleverna och vårdnadshavarna. Vidare 

skriver Vetenskapsrådet (2002) kring nyttjandekravet, vilket innebär att den information 

vi får från våra respondenter bara användas till vårt forskningsarbete.  
 

 
 

6.7 Metod för aktionsplanering 
 
Här beskriver vi om det planerade projektet, vilka metoder vi valde och hur vi 

dokumenterade processen. 

 
6.7.1 Val av metod 

Denscombe (2016) skriver att aktionsforskningen är i första hand praktisk, vars uppgift är 

att lösa verkliga problem som finns. Vidare skriver författaren att syftet med ett 

utvecklingsarbete är att börja en process som leder till en förändring (2016). 

 
Vårt fritidshem har som mål att alla ska få vara med i leken, men detta är ett mål som inte 

följs under utomhusvistelsen. Här är det oftast pojkarna som är dem som dominerar, och 

bestämmer vilka som ska få vara med och inte. Med fokus på en förbättrad gemenskap vill 

vi under fem veckors tid med utomhusleken som verktyg nå upp till målet att alla får vara 

med i leken. 

 
En aktionsprocess som är en del av detta arbete, påminner om det systematiska 

kvalitetsarbetet som skolan, och fritidshemmet ska arbeta med. I Skolverket (2014) står det 

vad som menas med den typen av arbete. Varje fritidshem ska följa upp och utvärdera 

sin undervisning, samt att analysera de resultat som de får fram. Sedan ska undervisningen 

utgå från det som måste utvecklas på fritidshemmet (2014). 

 
Håkansson (2013) beskriver att det finns tre komponenter som är grundläggande i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Den första komponenten är innehåll, som handlar om alla 

de mål som finns att förhålla sig till. Skollagen, läroplanen och allmänna råd är några av 

de mål och riktlinjer som finns att förhålla sig till. Processer är den andra komponenten, 

och den liknar det vi gör i detta arbete. Här samlas det information som sedan ska 

utvärderas, vilket i slutändan ska leda till en utveckling. Den sista komponenten är 

metoder, som handlar om hur data samlas in på fritidshemmet. Detta kan göras till 

exempel via enkäter, intervjuer eller observationer. Till denna komponent tillhör även hur 

fritidshemmet bearbetar och analyserar den data de fått in (2013). 

 
6.7.2 Aktionens mål, planering och genomförande 

Under projektet ville vi att det skulle ske ett lärande, vilket var ett av målen med den 

undervisning som vi bedrev. Lärandet som vi ville skulle ske var att gemenskapen i 

fritidsgruppen skulle stärkas. Lindström och Pennlert (2016) skriver att det kan ske ett 
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lärande även om det inte sker under någon form av undervisning, men att syftet med 

undervisningen är att det ska ske ett lärande (2016). 

 
De riktlinjer som vi vill uppfylla i utvecklingsarbetet har vi funnit i Allmänna råd för 

fritidshem (2014) samt Läroplanen för grundskola, skola och fritidshem (2016): 

 
    Stödja utveckling av normer och värden. (Skolverket, 2014:13) 

    Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. (Skolverket, 2016:26) 

     Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och    

empatiskt förhållningssätt. (Skolverket, 2016:25) 
 

 

Lindström och Pennlert (2016) skriver att en planering är preliminär, vilket gör att den kan 

ändras under arbetet. De beskriver även en didaktisk översiktskarta där de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför tas upp (2016). Vad-frågan innebär att läraren funderar på vad 

eleverna ska lära sig, och vad som behövs i undervisningen för att de ska lära sig detta. 

När läraren vet detta, kommer hur-frågan upp som innebär hur innehållet i undervisningen 

ska behandlas, och hur den ska bearbetas efteråt. Varför-frågan handlar om målet med 

undervisningen. Varför ska detta arbete göras? I denna fråga kommer även syftet med 

arbetet upp, och det leder i sin tur till val av innehåll och metod (2016). 

 
Vad: 

I fem veckor arbetade vi med flickornas och pojkarnas gemenskap på fritidshemmet i 

form av en inkludering i utomhusleken. Vi hade styrda aktiviteter utomhus, där tanken var 

att flickorna i fritidsgruppen ska inkluderas i leken då detta tidigare inte varit fallet. Genom 

samarbetslekar, och andra lekar med ett tydligt syfte ville vi att gemenskapen skulle bli 

bättre bland eleverna. 

 
Hur: 

Vi hade både obligatoriska och valfria tillfällen. Under de obligatoriska tillfällena där alla 

eleverna skulle närvara, var målet att inkludera flickor och pojkar i aktiviteterna. Här styrde 

vi så att de elever som inte brukade leka med varandra gjorde det. Syftet med detta var att 

stärka gemenskapen, som i sin tur ska leda till att alla får vara med i den fria leken. Under 

de valfria tillfällena hade vi lekar och aktiviteter som utfördes i grupp. Även här styrde 

vi vilka grupper eleverna var i, annars skulle det bli som i den fria leken, att de elever 

som har starka kompisband är med varandra och samtliga elever exkluderas. Aktiviteterna 

genomfördes under eftermiddagstid två gånger i veckan. 
 

 
 

Varför: 

Personalen i fritidshemmet ville få en bättre gemenskap bland eleverna under 

utomhusvistelsen, men de menar att dem inte har kunskapen eller de organisatoriska 

förutsättningarna för detta. Av den här anledningen ska vi försöka erbjuda dem hur de kan 

arbeta med sina elever när de är ute på fritidshemmet. De vill även öka kvalitén på 

fritidshemmet, ett sätt att göra detta är att planera, utföra och utvärdera utomhusvistelsen. 

I nuläget har eleverna endast ”Fri lek” när de är ute, vilket har skapat en del problem i 

fritidsgruppen. Genom styrda och välplanerade aktiviteter utifrån vad eleverna vill, och vad 

lärarna anser behövas, kan kvaliteten på fritidshemmet förhoppningsvis höjas. Detta kan 

även vara ett sätt att nå upp till målet där undervisningen i fritidshemmet ska leda till en 

meningsfull fritid för eleverna. 
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6.7.3 Dokumentation 
Då vi är två stycken i detta arbete, kommer vi använda oss av dokumentation i form av 
fältanteckningar. Att använda oss av fältanteckningar gör att vi direkt kan anteckna om 

vi ser något speciellt i leken. Fördelen med att vi är två är att den ena kan hålla i 
leken, medan den andra antecknar. Vi tror att denna form av dokumentation 

gör att vi får med alla detaljer som kan tänkas förekomma i leken. Rönnerman (1998) 

skriver hur en dagbok kan bli till ett hjälpmedel när man reflekterar över aktiviteterna. 

Författaren menar att i dagboken, skriver pedagogen vad som gick bra och mindre bra och 

kan reflektera över sin lektion eller aktivitet (1998). Efter varje avslutad aktivitet kommer 

vi utvärdera vad som gick bra och mindre bra, för att vi ska bli bättre till nästa gång. Vi 

kommer inte skriva ner detta i en dagbok, då vi anser att anteckna i en dagbok är bättre 

när man är ensam och inte har någon att diskutera med. 

 
6.7.4 Vår handledares roll 
Vår handledare, ”Ola”, k o m m e r  att ha en passiv roll under projektets gång. Ola 
planerar inte några aktiviteter, utan det är vi som gör det. Efter varje avslutad aktivitet 
ger Ola sina synpunkter på aktiviteten och eventuella frågor. Vi vill ge Ola ett bra 
underlag för att kunna fortsätta bedriva styrda aktiviteter på fritidshemmet. Däremot 
kommer vi under vissa lagindelningar prata med Ola innan aktiviteterna börjar. Vi vill att 
de elever som inte pratar med varandra ska vara i samma lag för att utveckla sin 

kompisrelation. 
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7 Dokumentation och analys av processen 
För att se om eleverna märkt någon skillnad med den styrda leken under utomhusvistelsen 

på fritidshemmet, har intervjuer genomförts efter utvecklingsarbetet. De resultat vi fick av 

intervjuerna presenterar vi här, tillsammans med den dokumentation vi dokumenterat efter 

varje aktivitet, samt de diskussioner vi fört med vår handledare. 

 

7.1 Resultat av aktiviteter/utomhuslekar 
Här presenteras de resultat som vi fått utifrån de aktiviteter och utomhuslekar vi haft under 

utvecklingsarbetet. Under dessa aktiviteter och lekar har det varierat mellan tio till femton 

elever. De första två aktiviteterna var obligatoriska, då vi tänkte att alla femton elever som 

går i årskurs tre ska vara med och delta. 

 
7.1.1 Pojkarnas och flickornas förändrande attityd till fotboll 

Den första aktiviteten vi hade med eleverna var strutfotboll (se bilaga B). När vi samlade 

eleverna på fotbollsplanen, sa vi att vi skulle ha fotboll som aktivitet för att se hur de 

reagerade. Det var tydligt att pojkarna blev gladare än flickorna, och flickorna trodde att de 

skulle bli samma slags fotboll som i den fria leken. Detta ändrades när vi sa att det var en 

variant av fotboll, och inte den som de brukade ha i den fria leken. Vi presenterade 

strutfotboll och visade även hur de skulle göra. Vi påpekade att vi valde denna aktivitet för 

att det ska vara kul, och de resultat vi vill se är hur ni samarbetar med varandra. Eleverna 

blev indelade i två lag, och i de båda lagen var de blandat flickor och pojkar. 

 
När de hade strutarna för ansiktet, försvann den tråkiga attityd som pojkarna hade tidigare. 

Nu var det inte vanlig fotboll, utan nu var det något de aldrig hade prövat på. Samtidigt såg 

vi hos flickorna att deras attityd förändrades från att inte vilja delta, till att ta för sig mer. 

Efter fem minuters spelande sa vår handledare att ”Nu är det en lek där man hör skratt och 

inte negativa ord som det vanligtvis var”. 

 
Båda lagen samarbetade bra och hade en bra kommunikation, vilket är tvunget i denna lek 

då synfältet är mindre. Det som vi noterade var hur flickorna gav tips till pojkarna ,och 

hur de tog emot tipsen. Pojkarna i de blåa laget gjorde som flickorna sa till dem, vilket 

gav resultat i form av att de kunde passa bollen lättare till varandra. 

 
I de gula laget var det en pojke som inte var lika bra på att ta kritik. Flickorna sa till honom 

att han inte skulle springa fort när han hade bollen, eftersom det är svårare att ha kontroll. 

Svaret till flickorna var att han spelade fotboll och är bättre än dem. Här var vi tillbaka till 

den attityden som pojkar oftast har, att de spelar fotboll och är därför bättre än de andra. 

Vi tog denna elev till sidan och pratade lugnt med honom. Vi påpekade att det var en lek, 

och att de skulle samarbeta med varandra. Vi sa till honom att prova det som flickorna sa 

till honom. När han väl testade detta sa han till flickorna i laget att de hade rätt, och att han 

bad om ursäkt för han var så ivrig innan. 

 
När vi avslutade aktiviteten frågade vi allmänt vad eleverna tyckte om den. De svar vi fick 

var att det var kul och annorlunda. Många flickor gav som svar att det blev mer som en lek 

av denna variant, och att man måste samarbeta för att få in bollen i mål. Pojkarna var inne 

på att det var svårt att ha kontroll på bollen, och att det var roligare än vanlig fotboll. Varför 

det var roligare med strutfotboll var för att det var en annan stämning när de spelade. De 

var inte på allvar utan mer som en lek. 
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Efter vi avslutat aktiviteten stannade vi kvar med vår handledare för att diskutera hur det 

hade gått. Vi var väldigt nöjda med de observationer vi gjort, och hur attityden förändrades 

hos eleverna jämfört med hur det var i den fria leken. Flickorna fick delta och var tvungna 

att delta då det var obligatoriskt, vilket vi ansåg var bra då det var fotboll. Hade det inte 

varit obligatoriskt tror vi att det automatiskt att många flickor hade gjort något annat, då 

de antagit att det var samma sorts fotboll som de brukade vara. 

 
Mårtensson (2004) anser att skolgården blir en mötesplats för eleverna, där leken och det 

sociala samspelet är i fokus. Vidare skriver författaren (2004) att elevers intellektuella, 

samt sociala utveckling kommer till användning i utomhusleken. Den kommer till 

användning för att dels klara av leken, och dels för att reda ut de konflikter som kan uppstå 

(2004). Fotbollsplanen blev i detta fall mötesplatsen som Mårtensson skriver kring. Som 

vi skrev tidigare i arbetet, hade vissa elever svårt med att ta till sig kritik som kan vara en 

brist i den sociala utvecklingen. Samtidigt löste eleverna de konflikter som uppstod, vilket 

gjorde att leken kunde fortsätta. 

 
Dolk (2013) skriver att många pedagoger är osäkra på hur de kan arbeta med 

genuspedagogik i skolan. Dessa pedagoger är medvetna om att eleverna ofta väljer de 

lekar som anses vara typiska för dess kön, vilket leder till att eleverna leker könsuppdelat 

(2013). Även om vi hade en variant på fotboll, som i detta fall anses vara ”Pojkaktigt” så 

var vårt upplägg att denna aktivitet var obligatorisk. Detta gjorde att flickorna deltog och 

den könsuppdelning som funnits tidigare bröts. Att organisera obligatoriska lekar bidrar 

med att könsuppdelningen försvinner i leken och eleverna ”Tvingas” samspela med 

varandra. 
 

 
7.1.2 Bättre samspel genom lek 

Aktivitet två, tre och fyra var olika samarbetslekar (se bilaga C). Aktivitet två är en lek 

där eleverna ska samarbeta för att fylla en flaska med vatten, genom att de skickar vattnet 

mellan varandra. Aktivitet tre är en skattjakt där eleverna ska leta upp olika skatter på 

skolgården. Aktivitet fyra är en tagenlek där du ska skydda lagets egna koner, samtidigt 

som laget tar det andra lagets koner. Här var aktivitet två obligatorisk, medan aktivitet tre 

och fyra var frivilliga. Vi trodde att det skulle bli färre elever när vi hade frivilliga 

aktiviteter, men så blev det inte utan vi var ungefär lika många under alla tre 

aktiviteterna. 

 
Under dessa tre aktiviteter där samspelet låg i fokus, såg vi en utveckling i gruppen. När 

vi hade aktivitet två var det killarna som tog för sig mest, och var dem som bestämde i 

grupperna. Flickorna kom med tips som gjorde att det gick bättre för laget. Vi observerade 

att pojkarna lyssnade bättre på flickorna, pojkarna gav inga kommentarer, utan tog åt sig 

av det som flickorna sa. Under denna aktivitet regnade det ute, vilket gjorde att många 

elever hade fokus på när de fick gå in och inte under aktiviteten. Många elever var även 

utan regnkläder, vilket gjorde att de blev blöta och kalla. Detta resulterade att samtliga 

elever tappade fokus på aktiviteten. Vi avslutade aktiviteten tidigare eftersom vi märkte att 

vädret, och elevernas val av klädsel påverkade aktiviteten negativt. Istället påpekade vi att 

de ska ha med sig kläder efter väder, då hade vi kunnat genomföra det som vi planerat. 

 
Under aktivitet tre som var frivillig, var de ungefär samma elever som deltagit i de andra 

aktiviteterna och nu hade det vänt. Pojkarna frågade flickorna hur de skulle göra innan 

leken drog igång. Samspelet blev snäppet bättre mellan de två heterogena grupperna, och 

nu 
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var det en annan glädje bland eleverna. Aktiviteterna som vi organiserade gjorde att de var 

tvungna till ett samspel för att det skulle bli en bra aktivitet. Lagen var nu blandande, så 

det var ungefär lika många flickor som pojkar i lagen. 

 
Aktivitet fyra var en lek där eleverna skulle ta varandra. Nackdelen med denna aktivitet är 

att det finns en risk att man inte är ärlig när man egentligen blev tagen. Detta uppstod när 

en flicka tog en pojke, men han sa att han inte blev tagen. Vi ledare var passiva för att se 

hur de skulle lösa situationen. Flickorna skyddade varandra och sa att han blev tagen. När 

pojken ville ha försvar från de övriga killarna i leken, var det en kille som sa: 

 
Du måste vara ärlig, det är en lek och vi har den här leken för att det är kul… fusk är inte 

kul. 

 
Det slutade med att pojken erkände att han var tagen, men det var intressant att observera 

att gruppen inte skrek på varandra utan diskuterade situationen. Vår handledare sa att detta 

är en utvecklingen, då pojken som blev tagen inte är bra på att ta motgångar. Det blev 

motgångar för pojken när han inte erkände och fick kompisarna emot sig. 

 
Hyvönen (2008) skriver om begreppet collaborative play, som är en undervisningsmetod 

där samarbete genom lek är i fokus. Detta ska i sin tur leda till interaktion mellan eleverna, 

som då utvecklar sin sociala kompetens samt kommunikationsförmåga (2008). Dessa 

aktiviteter grundar sig på collaborative play. Vi valde medvetet att ha samarbetslekar för 

att se om vi kunde förbättra samspelet mellan flickorna och pojkarna. Även om pojkarna 

var de som tog kommandot i aktiviteterna, kunde vi se en tydlig bättring i samspelet mellan 

könen utifrån de observationer och fältanteckningar vi gjorde. 

 
7.1.3 Utveckling av flickornas och pojkarnas samspel 

Aktivitet fem och sex var två tipsrundor (se bilaga D) där den ena tipsrundan hade temat 

”Skolämnen” och den andra ”Disney”. Tipsrundan gick dem parvis och var indelade hälften 
pojkar och hälften flickor. I samtal med handledaren satte vi ihop paren utifrån vilka som 

inte brukade komma överens i gruppen, och vilka som inte brukade leka med varandra. 

 
Vi satte medvetet ut frågorna med långt mellanrum för att eleverna skulle få gå en bit, och 

under tiden diskutera med varandra. När vi observerade paren trodde vi på förhand att det 

skulle ske mer diskussioner kring vilket svarsalternativ de skulle välja, och att de skulle 

uppstå konflikter. Istället resonerade och förklarade grupperna för varandra, vilket gjorde 

att de kom fram till ett gemensamt svar. Medan eleverna gick mellan frågorna, observerade 

vi att eleverna pratade med varandra. De pratade kring hur skoldagen hade varit, och vad 

de skulle göra när de kom hem från fritids. De paren där eleverna inte brukade umgås med 

varandra, var dem som pratade mest. En flicka i ett av dessa par pratade med pojken i sin 

grupp: 

 
”Innan tyckte jag att du var jobbig och då ville jag inte leka med dig… men nu har du blivit 

lugnare, och det är roligt att leka med dig...” 

 
När vi diskuterade detta med handledaren, blev vi alla tre glada. Vi diskuterade om de var 

de styrda aktiviteterna vi haft, och de upplägg med samspel mellan könen som gjort att 

flickan ändrat sin uppfattning om pojken. Handledaren tog flickan åt sidan och frågade om 

detta, hon sa: 
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”I den fria leken får man ju välja själva vilka man vill vara med och då ville jag inte vara 

med killarna för de är jobbiga… men nu när Mikael och Edo har sina aktiviteter har jag 

umgåtts mer med killarna och de är inte lika jobbiga längre.” 

 
Mårtensson (2004) skriver att det som sker på rasten blir till elevernas egen kultur, och 

det gör att vuxna inte känner sig bekväma ute på skolgården. Detta leder i sin tur att de 

vuxna passera denna miljö så fort de kan (2004). Det som Mårtensson tar upp här är att 

vuxna inte vill ta del av den kultur som eleverna skapar på rasterna, utan passerar istället. 

Detta resulterar i att ingen vuxen är närvarande. Kanske är det detta som arbetslaget på vår 

skola ska arbeta med. Att vara mer deltagande i utomhusvistelsen, för att skapa en harmoni 

bland eleverna. Flicka som vi skrev om ovan i arbetet tyckte från början att pojkarna var 

jobbiga, och ville därför inte umgås med dem. Men nu när vi haft våra aktiviteter, där det 

är vuxna närvarande har det ändrats. En vuxens närvaro kan innebära att eleverna ändrar sina 

attityder till varandra, samtidigt som en vuxen kan säga ifrån om det uppstår några 

konflikter. 
 
 

7.2 Resultat av intervjuer efter genomförandet av alla 

aktiviteter/utomhuslekar 
När vi gjort alla våra planerade aktiviteter, utförde vi en intervju med fem elever, varav 

tre flickor och två pojkar. 

 
7.2.1 Skillnad med styrda aktiviteter 

Våra fem respondenter var överens om att dessa fem veckor hade varit roliga. Alla tyckte 
att det var bra och roliga aktiviteter som vi haft med dem på fritids. Flickorna tyckte 

att den styrda leken gjorde så att de fick vara med pojkarna och leka. I den fria leken fick 

flickorna oftast ett nej av pojkarna när de ville vara med och leka. En flicka uttrycker sig så 

här: 

 
”Så här mycket har jag aldrig lekt med pojkarna på fritidshemmet... Nu leker jag även med 

några av dem på fritiden.” 

 
Pojkarna tyckte också att det var en skillnad med den styrda leken. De tyckte att det var 

kul att göra annat än bara fotboll när de var ute. Frågan om vilken den största skillnaden var 

på de styrda aktiviteterna och den fria leken, sa en pojke såhär: 

 
”Det är ingen som fuskar i den styrda leken… Det är alltid vuxna närvarande, så ingen 

vågar fuska... sen leker man tillsammans med tjejerna också och det är inte bara fotboll 

hela tiden…” 
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7.2.2 Samspel mellan könen 
För att få en uppfattning om vad respondenterna tyckte kring samspelet mellan könen, 
ställde vi frågan hur det var att leka med flickorna och pojkarna. Det skedde en stor 

utveckling under dessa fem veckor, som även hade påverkat klimatet positivt under övrig 
fritidstid. Pojkarna som oftast inte lät flickorna vara med i den fria leken tidigare, 

utan att en vuxen fick komma och säga att alla fick vara med och leka. Pojkarna hade nu 

fått en annan syn på tjejerna, att de är roliga att leka med. En av pojkarna funderade länge 
och sa: 

 
”Tidigare ville jag inte leka med tjejerna, för de gjorde bara tjejlekar och de gillade inte 

fotboll.. men tjejlekar finns ju inte.. det är bara något vi killar har hittat på för att slippa 

leka med dem… nu tycker jag att det är kul att leka med tjejerna.. nu är det inte bara killar 

som leker utan vi är blandade.” 

 
Flickorna som ville leka med killarna men som inte fått vara med alla gånger, var de som 

kom och frågade oss vilken aktivitet vi skulle ha idag på fritids. Det var speciellt, en flicka 

som alltid gav pojkarna tips, och hon sa så här: 

 
”Det har varit kul att leka med killarna… vi har bråkat lite ibland, men vi har sagt förlåt 

till varandra direkt efter. Nu känns det som att vi kan leka med varandra, även under den 

fria leken… idag spelade vi ”Vanlig” fotboll och blev det bråk sa vi MOE… det betyder 

Mikael o Edo, och med det menar vi att vi ska ha roligt…” 
 
 
 

7.2.3 Nya möjligheter på skolgården 

Skolgården verkar ha en central roll i utomhusleken och dess möjligheter. Eleverna har 

en stor tillgång till ytor, men använder sig bara av de redskap som finns på skolgården eller 
de redskap som materiallådan på fritids bjuder in till. I intervjuerna frågade vi vad eleverna 

tyckte om skolgården, och vad de gör på den. En av pojkarna svarade så här: 

 
”Vi har en stor skolgård där vi kan leka mycket, men jag brukar bara vara runt 

fotbollsplanen. Borta vid klätterställningen och gungorna är det bara tjejer. Jag spelar inte 

alltid fotboll, utan ibland är jag bara i närheten och kollar på. Jag hade velat spela mer 

bandy ute, men ingen vill spela med mig…” 

 
En av flickorna svarade på samma fråga, och hennes tankar var: 

 
”Den är för stor och det är långt till gungorna. Jag hade velat ha fler gungor, för vi är 

många som vill gunga och det blir lång kö. När jag inte gungar spelar jag ”King” om det 

finns några bollar kvar i lådan på fritids. Vi har inte så mycket material, så vi får använda 

det som finns säger personalen.” 

 
När vi sedan frågade samma respondenter om våra aktiviteter hade förändrat deras syn på 

skolgården, svarade pojken: 

 
”Jag vet inte.. det är ju samma skolgård. Men nu spelar vi inte bara fotboll, utan vi leker 

era lekar... vi tyckte de var roliga. När vi går ut ska vi fortsätta bygga på vår koja. 

 
Flickan som ville ha fler gungor, tyckte att våra aktiviteter hade gjort att hon inte gjorde 

samma saker ute på skolgården: 
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”Jag är på hela skolgården nu... vi leker mer tillsammans, och killarna har inte alla bollar 

hela tiden längre. Vi spelar King och bygger kojor vid kullen. 

 
7.2.4 Sammanfattning 

Utifrån det som våra respondenter har svarat på, kan man se att resultatet av de styrda 

aktiviteterna är att pojkarna och flickorna har skapat nya relationer. Aktiviteterna har 
skapat glädje bland eleverna, dels för att vuxna har varit närvarande som har påverkan på 

hur eleverna är mot varandra. Eleverna har blivit tvungna till ett samspel med hela 
gruppen, och inte bara med dem som de brukar umgås med. 

 
Projektet har även bidragit med att eleverna leker mer blandat med varandra i den fria 

leken, och även om det uppstår konflikter, har eleverna utvecklats i hur de löser dessa. 

Kontentan av att de leker mer blandat med varandra, blir att skolgården inte tenderar att bli 

uppdelad. Tidigare såg man tydligt att pojkarna var på ena sidan av skolgården, och flickorna 

på den andra. Nu är det mer blandat i grupperna runt skolråden. 
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8 Diskussion och didaktiska implikationer 
 
Här följer en diskussion där resultat diskuteras, och även de följder som  k an  u pp s t å  

för den pedagogiska verksamheten. Kritik mot den metod som använts under projektet tas 

även upp här, och hur resultatet kunde sett annorlunda ut med en annan metod. Sedan 

avslutas diskussionen med slutsatser och didaktiska implikationer. 

 
8.1 Resultatdiskussion 
 

 

8.1.1 Könsöverskridande lek 

Även om nioårsåldern är början på den period där eleverna går från att kunna leka med 

vem som helst, till att de drar sig mer till personer av samma kön. Vi anser att vårt projekt 
har vänt de attityder och grupperingar eleverna hade tidigare. Rubinstein (1989) menar 

att könsuppdelning kan fortsätta upp till de unga tonåren, men att det inte är självklart. 
Vidare skriver författaren att en orsak till detta är att pojkar i denna ålder försöker lösgöra 
sig från sina mödrar, vilket leder till att de även försöker lösgöra sig från flickor i skolan 

(1989). I vår undersökning var pojkarna till en början skeptiska till att vara i samma lag 
som flickorna, då de hellre bara ville ha pojkar i laget. Flickorna hade ungefär samma tankar 
då de inte ville vara med pojkarna, eftersom de inte gillade att leka med dem. Detta vände 

under projektet. Bidragande faktorer till att det vände var dels hur vårt projekt var upplagt, 
och hur vi bröt könsgrupperingarna mellan pojkar och flickor. Den största bidragande 
faktorn var att de själva förstod, och utvecklade samspelet mellan dem. Eleverna förstod 

att de var tvungna till att samarbeta för att klara av leken, och att det som sägs till varandra 
inte behöver vara något angrepp. Det kan snarare vara tips som gör att leken bättre. 
Attityderna som mestadels pojkarna hade från början med att de spelar fotboll, och är därför 

mycket bättre försvann. Fagrell (2000) skriver att i de idrotter där det uppstår en 
könssegration, bildas en förställning att manlig och kvinnlig idrott är två helt skilda ting 
och ska därför inte blandas (2000). Vår koppling till detta är att pojkarna på fritiden är 

bara pojkar i sitt fotbollslag, och kan då anse att de även ska vara pojkar i skolan. Visa 
likheter kan vi se i detta med den tidigare forskning vi gjort. Hellman (2010) skriver kring 
olika markörer som uppstår. Markörerna visar på vad som är ”Pojkaktigt” och 

”Flickaktigt”, och som i sin tur gestaltar det som pojkar och flickor leker med. Markören 
som hade uppstått tidigare under projektet, var att fotboll var ”Pojkaktigt” (2010). Vår 
variant på fotboll skiljde sig från den fotboll som utspelas i idrottsföreningar. Detta kan 

ha bidragit till att pojkarnas attityd förändrades, samtidigt som flickorna vågade ta för sig 
och säga till pojkarna med en bra attityd vad de kunde göra bättre. 

 
8.1.2 De vuxnas roll 
Resultat från den kvalitativa metoden visar att lärarna på fritidshemmet har en viktig roll i 
elevernas utomhusvistelse. Vuxnas närvaro bidrog till att ingen fuskade, och de elever 
som kände sig osäkra vågade ta för sig. Vi menar på att en vuxens närvaro betyder mycket 

för eleverna när de är ute. De styrda aktiviteterna och dess upplägg är något som vi anser 

ska finnas på varje fritidshem, någon gång i veckan. Elever lär sig mycket i den fria 

leken, men om det uppstår. På vårt fritidshem där vårt projekt genomfördes, att det 

bildas grupperingar mellan könen, är det viktigt att ha en idé hur man kan arbeta för att 

ändra på detta. I Skolverket (2016) har fritidshemmet fått ett eget kapitel. Syftet med 

undervisningen på fritidshemmet är att ge möjligheten till eleverna att skapa goda 

kamratrelationer, och att de ska känna en tillhörighet samt trygghet i elevgruppen (2016). 

Detta är fritidshemmets uppdrag, och vi anser att vårt projekt kan vara ett sätt att följa 

detta uppdrag. Vårt projekt har utvecklat möjligheterna med att belysa vikten av 
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pedagogisk k om p et ens ,  äv en  på  f r i t id shemmet  gällande viktiga områden som till 

exempel samspel, inkludering och genusfrågor. 

 
8.1.3 Förbättring av sociala relationer 

Projektet har bidragit till bättre kamratrelationer, vilket våra respondenter har bekräftat i 

intervjuer. De utanförskap som funnits på grund av könsgrupperingar har minskat, och 

vuxnas närvaro i leken har skapat en trygghet. Självklart är inte det enda sättet som man 

kan arbeta med detta syfte. 

 
8.1.4 Material 

En elev tog upp att de material som finns i materiallådan tog slut, och att det inte fanns 

mycket material att använda sig av. De material vi använde oss av i projektet användes 

under utomhusidrotten, och därför hade fritidshemmet normalt sett inte tillgång till detta. 

Men resultatet blev att mer material bidrog till en bättre utomhusvistelse för eleverna. 

Skolverket (2016) anser att fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta 

ska ske genom att fritidshemmet erbjuder olika varierade aktiviteter, så att eleverna får en 

meningsfull fritid (2016). En elev påpekade även att det var kul att göra något annat utomhus 

än fotboll. Vi anser att materialet som eleverna har begränsar dem. När vi fick ett annat 

material än de som eleverna har tillgång till, blev det nya lekar och aktiviteter som eleverna 

fick pröva på. Att få låna eller köpa in mer material är något som vi påpekade till 

personalen, då detta kan bidra till en meningsfull fritid för eleverna. En slutsats som kan 

dras är att eleverna begränsas av sina val av aktiviteter, då utbudet inte är stort. 

 
8.1.5 Glädje 

Det största och viktigaste resultatet vi fick var att eleverna tyckte att vårt projekt var roligt. 
Eleverna hade en glädje till de aktiviteter vi höll i oavsett om de var obligatoriska 

eller inte. Den aktivitet som eleverna ansåg var roligaste under projektet var strutfotbollen. 

Som vi skrev tidigare var det glädje på fotbollsplanen istället för dåliga attityder. Omvandla 

fotboll till en mer lekinrikad aktivitet visade sig vara framgångsrikt. Att det är roligt är det 

som gör att de vill hålla på med en aktivitet, och detta fick vi bekräftat. Vi gick det bekräftat 

genom allt skratt vi såg och hörde under aktiviteterna, men även från en av våra 

respondenter, där eleverna nu tänker att de även under skoltid organiserar en lek för att de 

ska ha kul. 

 
Eidevald (2011)  påpekar att det är viktigt att arbeta med flera olika strategier gällande 

genuspedagogik. Författaren menar att varje aktivitet har sitt eget syfte, och kräver en 

speciell strategi för att klara av den (2011). Vi hade olika strategier för att klara av de olika 

aktiviteterna som vi genomförde. Även om syftet var att integrera flickor och pojkar, så 

hoppades vi på att eleverna skulle tycka att de aktiviteter som vi presenterade var roliga för 

dem, vilket de gjorde. 

 
8.2 Metoddiskussion 
I följande diskussion kritiseras valet av metod till projektet, och hur resultatet kan 
påverkats av detta. 

 
Om vi haft detta arbete med alla elever på fritidshemmet och inte bara de i årskurs tre, 

kunde resultatet sett annorlunda ut. Det var i årskurs tre som vi valde att ha utomhuslekarna, 

eftersom denna klass hade de problem vi beskrivit tidigare. Detta gjorde att inte årskurs 

fyra och fem integrerades med treorna. Samtidigt skulle vi fått fler deltagare, vilket betyder 

större grupp att leda, och detta skulle då kunnat påverka kvalitén på aktiviteterna. 
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Under några av aktiviteterna var det kallt och regnigt ute, vilket påverkade eleverna. Vid 

ett av fallen, var det en obligatorisk aktivitet och eleverna hade inga regnkläder med sig. 

Detta gjorde att deras fokusering var på när man fick gå in och inte att utföra aktiviteten. 

Att ha regnkläder med sig var inget alternativ, då eleverna brukade få vara inne om det 

regnade, vilket gjorde att de blev blöta.  

 
Att vi hade styrda aktiviteter som var obligatoriska från början, att få alla att delta, kan 

påverkat resultatet. Även om det var många elever som deltog även under de frivilliga 

aktiviteterna, kunde det sett annorlunda ut om vi inte haft styrda aktiviteter i början. Risken 

med detta är att någon elev inte velat vara med, utan hellre haft den ”Fria” leken, som i 

sin tur lockat fler. Genom att ha det styrt från början, ledde vi in dem i nya aktiviteter som 

sedan blev motiverande för elever att delta i fler. Vi ansåg att vi var tvungna till att ha 

struktur i början, eftersom att vi visste att många hellre vill ha det fritt. Om detta var ett 

längre projekt, hade man kunnat ha frivilligt från början för att se vilka elever som deltog, 

och sedan därifrån utvärdera om man vill det fritt eller styrt. Men med tanke på vårt syfte, 

blev en styrd början en bra start på projektet. 

 
8.3 Slutsats, didaktiska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

I följande slutsats tar vi upp vår syn på hur lärare i fritidshem kan använda sig av 
utomhuslekar för att få en aktiv fritidsgrupp. Vi tar även upp vad vi velat ha ut med detta 

arbete, och frågor som väckts under arbetets gång. 

 
Som lärare i fritidshem måste man aktivt arbeta med de elever som är utanför i leken. Man 

behöver även ha en förståelse över att den ”Fria” leken inte betyder att alla elever har något 

eller någon att leka med under utomhusvistelsen, utan att det även kan se ett utanförskap. 

Under detta utvecklingsarbete har vi haft regelbundna aktiviteter, som både varit frivilliga 

och obligatoriska. En slutsats som vi drar är att eleverna uppskattar och blir mer aktiva av 

att genomföra styrda aktiviteter. Fagrell (2000) menar att både flickor och pojkar uppfattar 

leken som är frivillig, glädjefullt och livligt. Vi skulle vilja säga att även om detta stämmer, 

är det bra att bryta den frivilliga leken och organisera den mer styrd. I början kan eleverna 

vara negativa och inte alls intresserade, men om lärare har ett tydligt syfte blir eleverna 

mer positiva till den styrda leken. Nya forskningsfrågor som vi anser hade varit intressanta 

att utforska i framtiden, är hur lärarnas utbildning har för inverkan på den fritidsverksamhet 

som bedrivs. Hur arbetar pedagogerna med sin utomhusvistelse på fritidshemmet? Hur är 

lärarnas engagemang i leken? Har pedagogerna någon kunskap om genusstrukturer? 

 
Vårt mål med projektet har varit att få pojkar och flickor att integrera med varandra genom 

styrda aktiviteter utomhus. Genom att vi har haft bra aktiviteter där samspel varit kärnan, 

har eleverna varit aktiva och positiva i den styrda leken. Elevgruppen har utvecklats 

tillsammans och förändrat sina attityder till varandra. Det som var typiskt 

”Pojkigt” och ”Flickigt” har inte försvunnit helt, men det har helt klart förändrats. Nu är 

gruppen mer blandad och de välkomnar varandra i leken. Detta projekt har utgått från vad 

arbetslaget kände att de ville utveckla på fritidshemmet, och därför kan vi inte säga att det 

skulle bli samma resultat på ett annat fritidshem. Vi tror att det skulle kunna bli ett 

liknande resultat. 

 
Styrda aktiviteter är ett sätt att arbeta under utomhusvistelsen för att få pojkar och flickor 

att leka med varandra. Det finns fler sätt att arbeta kring detta och det gäller för varje 
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arbetslag att utgå från de resurser och kompetenser de har. Genom goda kompetenser 

och resurser ger det bra förutsättningar för att kunna utföra ett arbete med ett tydligt syfte 

kring hur de ska få pojkar och flickor att leka med varandra. 
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Bilaga A Informationsbrev till vårdnadshavare 
 
 

Till vårdnadshavare för barn på *****fritidshem VT-17 
 
 

Vi heter Mikael Åkesson och Edo Sabanovic och läser sista terminen på 

grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete inom fritidshem på Linnéuniversitetet. I 

höstas hade vi fem veckors praktik på **** och har därför träffat era barn och många av er 

föräldrar. Under vår kommande praktikperiod, v 13-17 kommer vi att utföra ett praktiskt 

utvecklingsprojekt här på ****. 

 
Projektet har som syfte att utveckla utomhusleken på ****. De aktiviteter vi kommer att 

ha kommer att vara frivilliga förutom de aktiviteter som sker i hel grupp (t.ex. ute- 

eftermiddag i skogen). Före och efter projektets gång kommer vi att intervjua de barn som 

vill angående hur de ser på utomhuslek samt vad de brukar göra för typ av aktiviteter när 

de är ute. Under dessa intervjuer vill vi kunna göra ljudupptagningar för att sedan kunna 

analysera det barnen säger under intervjun. Det är endast vi som kommer att lyssna på det 

inspelade materialet och efter vår redovisning av projektet kommer det inspelade materialet 

att raderas. 

 
Våra resultat från samtalen och projektet kommer vi att redovisa både skriftligt och 

muntligt men vi kommer aldrig att nämna några namn på elever eller skolan/fritidshemmet. 

Om ni undrar något angående vårt projekt så kan ni kontakta oss på vår mail: 

 
Ma223mj@student.lnu.se 

Mikaels mail 

 
es223du@student.lnu.se 

Edos mail 
 
 
 
 

 
För att kunna spela in ljud från samtalen med barnen samt observera dem behöver vi ert 

samtycke. Vi är därför tacksamma om ni fyller i uppgifterna nedan och lämnar till 

personalen på **** senast 25/3. 

 
Jag ( ) samtycker ( ) samtycker inte 

 
till att mitt barn deltar i ljudinspelade samtal samt observationer i utvecklingsprojektet 

kring utveckling av utomhusleken på fritidshemmet. 

 
Datum:                              
 

Barnets namn:   
 
Vårdnadshavarens namnteckning:   

mailto:Ma223mj@student.lnu.se
mailto:es223du@student.lnu.se
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Bilaga B lokal pedagogisk planering (LPP) 
Lpp (aktivitet 1) Strutfotboll 

 
Beskrivning av aktiviteten 

Denna aktivitet har som syfte att eleverna ska samarbeta i en variant till fotboll kallad 

strutfotboll. Skillnaden med strutfotboll är att eleverna har en kon framför ansiktet med ett 

litet hål i vilket gör att de får ett mindre synfält. Det leder till att de måste kommunicera 

mer med varandra eftersom att de inte ser hela planen utan bara en liten del. 
 

 
 

Fritidshemmets syfte och centralt innehåll från Lgr 11 
I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva 

sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. 

(Skolverket 2016:24) 
 
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. (Skolverket 2016:26) 
 

 
 

Våra mål för aktiviteten 
Samarbete/problem lösning bland eleverna 

 
Kommunikation 

 
Ha roligt tillsammans 

 
Visa hänsyn 
 
 
 
 

Så här går aktiviteten till 
Eleverna kommer bli indelade i två lag (gult och blått). Varje elev kommer få en kon med 

ett hål på toppen av konen. Denna kon sätter de framför ansiktet när aktiviteten startar. 

Då har de ett begränsat synfält och har svårare att se bollen samtidigt som de ska se sina 

lagkamrater. 

 
Resultat 
Aktiviteten fungerade bra. De mål vi hade satt upp gick i uppfyllelse. Flickorna tog 

plats och vågade säga till pojkarna på ett bra sätt vad de kunde tänka på. Det uppstod ett 

bra samspel i båda lagen och de hårda orden och attityderna som vanligtvis uppstod på 

fotbollsplanen förvandlades till skratt istället. 
 
 
 
 

Utvärdering 
En bra variant på fotboll som bjuder in till skratt och samarbete. Kul att flickorna vågade 

ta för sig. Vår handledare noterade att pojkarna inte var lika självsäkra i denna variant av 

fotboll som de är normalt sett. 
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Bilaga C ( TEMA SAMARBETE ) 

Lpp (aktivitet 2) ”Vattenkedjan” 

 
Beskrivning av aktiviteten 

Under aktivitet 2,3,4 har vi samarbete som tema. Detta ska ske genom samarbetslekar 

och under aktivitet 2 kommer detta ske genom en lek som vi kallar för ”vattenkedjan”. 
 

 
 

Fritidshemmets syfte och centralt innehåll från Lgr 11 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna 

tillhörighet och trygghet i elevgruppen. (Skolverket 2016:24) 

 
Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. (Skolverket 

2016:25). 
 

 
 

Våra mål för aktiviteten 
Samarbete/problem lösning bland eleverna 

 
Kommunikation 

 
Vara en bra vinnare 
 

 
 

Så här går aktiviteten till 

Eleverna kommer bli indelade i två lag. Varje lag får en stor hink med vatten. Vid denna 

hink står en elev med en mugg 5-6 meter ifrån denna elev står nästa elev med en mugg, 
5-6 meter ifrån den elev står nästa elev med en mugg osv osv. När vi startar leken fyller 

den första eleven sin mugg med vatten och tar sig till nästa elev och häller över vattnet. 

Sedan går eleven som fått vattnet till nästa elev och häller över det. Detta fortsätter till 

sista eleven som förhoppningsvis får vatten i sin mugg. Denna elev går då till en flaska 

som är 5-6 meter ifrån honom och häller i vattnet. De lag som fyller flaskan först vinner. 

 
Resultat 
Första rundan tog pojkarna i laget kommandot och bestämde vart alla i laget skulle stå. 

Efter första rundan sa vi till de båda lagen att prata ihop sig och komma på en taktik. Det 

vi noterade var att flickorna sa att de skulle hålla sin hand över muggen så inte vattnet 

rann över. De sa även att det är bättre att gå fort än att springa. När lag 2 hade vunnit båda 

rundorna var dem hetsiga och då fick vi prata om hur man bar en bra vinnare. Runda 3 

och 4 vann sedan lag 1 då deras samarbete blev bättre. 
 
 
 
 

Utvärdering 
Vatten tycker elever är roligt och med relativt lite material blev det en bra lek. Vår 

handledare tyckte detta var en bra samarbetslek där alla är viktiga oavsett position i 

laget. Vi vara alla överens om att det vi såg hur eleverna hade utvecklats i att samarbeta 

med varandra. 



IV  

Lpp (aktivitet 3) ”Skattjakten” 

 
Beskrivning av aktiviteten 

Aktivitet 3 bygger på att eleverna som är i olika lag kommer att få en skattkarta där de 

ska hitta olika ”skatter” t.ex. 5 stycken svarta stenar. De måste hela tiden gå i laget 

vilket gör att en inte kan hämta en skatt och en annan en skatt utan det gör att de måste 

samarbeta och komma fram till hur de ska hämta skatterna. 
 

 
 

Fritidshemmets syfte och centralt innehåll från Lgr 11 

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och 

empatiskt förhållningssätt. (Skolverket 2016:25). 

 
Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. 

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. (Skolverket 2016:27). 
 

 
 

Våra mål för aktiviteten 
Samarbete/problem lösning bland eleverna 

 
Visa prov på kreativitet 

 
Följa allemansrätten 
 

 
 

Så här går aktiviteten till 
Eleverna blir indelade i lag (fem elever i varje). Varje lag får en ”skattkarta” med olika 

”skatter” på. Det gäller för lagen att hämta ”skatter” och lägga i ”skattkistan” som gestaltas 

i form av en rockring. De måste gå i laget hela tiden vilket gör att alla elever i laget måste 

vara med när de hämtar en ”skatt”. De ska följa allemansrätten vilket vill säga om de ska 

hämta en pinne som är ca 1 meter måste det vara en pinne som ligger på marken. Det är 

inte okej att knäcka av en pinne på ett träd. 

 
Resultat 
Det som på förhand är svårast är att hela tiden gå i laget men detta klarade alla lag av. De 

samarbetade redan från första början och killarna som innan tagit kommandot frågade 

flickorna hur de skulle göra i laget. De fann många ”skatter” och ett lag klarade till och 

med att hitta ”skatten”: En tysk man. Vi sa till dem att det bara är fantasin som sätter stopp 

i denna lek. Laget som klarade ”skatten” en tysk man ritade en man i gruset och döpte 

honom till Muller. 
 

 
 

Utvärdering 
En väldigt lyckad aktiviteter där man såg bland eleverna att de ville hitta så många 

”skatter” som möjligt. Vår handledare var imponerad över att de kunde så mycket om 

allemansrätten och vi sa att detta är en lek man även kan ha i klassrummet när man arbetar 

med allemansrätten. 



V  

Lpp (aktivitet 4) ”Guldkornen” 

 
Beskrivning av aktiviteten 

Aktivitet 4 är en tagen lek där det är två lag motvarandra där lagen ska försöka hämta 

motståndarens koner samtidigt som de försvarar sina egna. Ett bra samarbete i laget är 

viktigt för att klara denna lek. 
 

 
 

Fritidshemmets syfte och centralt innehåll från Lgr 11 

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. 

Hur gemensamma beslut kan fattas hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. 

(Skolverket 2016:26) 

 
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. (Skolverket 2016:26) 

 
Våra mål för aktiviteten 

Samarbete bland eleverna 

Vara ärlig och följa regler 

Lösa konflikter 

Så här går aktiviteten till 
Eleverna blir indelade i två lag (gul & röd) och är på en yta som är ungefär som en 

tennisplan. Ena planhalvan tillhör gula laget och de försvara röda koner och andra 

planhalvan tillhör röda laget och de försvarar gula koner. På sin egen planhalva kan man 

inte bli tagen men så fort de kommer in på andra lagets planhalva kan de bli tagna. Målet 

är att spring från sin planhalva, in på motståndarens planhalva och ta de koner som står 

längst ner på lagens planhalvor utan att bli tagen. Klarar dem att springa ner och ta en kon 

utan att bli tagen får de gå över med konen till sin egen planhalva utan att de bli tagna. 

Skulle de bli tagna på vägen mot motståndarens kon åker de i 

”fängelset”. De kan bli räddade från fängelset genom att en lagkamrat springer ner och 

istället för att ta en kon tar de sin lagkamrat i handen och går över till sin planhalva. De 

lag som har flest koner på sin sida när tiden är slut vinner. 

 
Resultat 
Vi gick in med inställningen att det skulle uppstå konflikter tack vare att det är en tagen 

lek och det gäller att eleverna är ärliga när de blir tagna. De flesta var ärliga men en 

konflikt uppstod då vi tydligt såg att pojken blev tagen av en flicka men sa att hon inte 

rörde honom. Vi var passiva för att se hur de löste situationen. Flickan gav sig inte utan 

hon var helt säker på att hon tog pojken. Pojken vände sig till sina lagkamrater för att få 

gehör men då sa en av pojkens lagkamrat att han blev tagen vilket gjorde att han fick till 

fängelset och leken kunde fortsätta. 

 
Utvärdering 
Vi dokumenterade att de första rundorna hade lagen inget bra samarbete utan alla var 

nästa i fängelset i båda lagen. När vi sa till dem att prata ihop sig och komma på en bra 

taktik utvecklades leken och eleverna förstod bättre hur de skulle samarbeta för att inte 

bli av med sina koner samtidigt som de skulle hämta motståndarens. Vi noterade även att 

de löste de konflikter som uppstod på ett bra sätt. 



VI  

Bilaga D 

Lpp (aktivitet 5) ”Tipsrunda skolämnen” 

 
Beskrivning av aktiviteten 

En tipsrunda som eleverna går två o två, pojke och flicka så långt det går. Frågorna 

kommer vara kopplade till de skolämnen som eleverna har. 
 

 
 

Fritidshemmets syfte och centralt innehåll från Lgr 11 
Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans 

genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande 

och praktiska arbetssätt. (Skolverket 2016:24) 
 
 
 
 
Våra mål för aktiviteten 
Diskutera och komma fram till ett gemensamt svar 

 
Vara en bra kompis 
 
Så här går aktiviteten till 
Eleverna kommer bli indelade i två (pojke flicka). På skolgården har vi hängt ut tio 

stycket frågor som är kopplade till de skolämnen eleverna har (engelska, svenska, 

matematik, geografi). Vi har satt ut frågorna med stort mellan rum och tanken med 

detta är att eleverna ska samtala mellan frågorna och på så sätt utveckla sin 

kompisrelation. Paren har vi satt ihop i samtal med handledaren. De elever som inte pratar 

så mycket med varandra kommer att vara i par under denna aktivitet. 

 
Resultat 

Vi fick ett bra resultat av denna aktivitet. Dels var eleverna duktiga att diskutera fram svar 

och det var ingen som ”körde” över den andra utan de kom fram till ett gemensamt svar. 

De elever som inte brukade prata med varandra observerade vi extra och vi 

dokumenterade att de hade en bra gemenskap och diskuterade skoldagen. Eleverna brydde 

sig inte om hur många rätt de hade fått utan de ville mer veta de rätta svaren. 
 

 
 

Utvärdering 
Att vi tillsammans med handledaren valde ut paren var lyckat och gav ett bra resultat. 

Eleverna tyckte att skolämnen som frågar var roligt och våra förutfattade meningar med att 

de skulle tycka det var tråkigt eftersom att det just var skolämnen försvann. 



VII  

Lpp (aktivitet 6) ”Tipsrunda Disney” 

 
Beskrivning av aktiviteten 

En tipsrunda som eleverna fick dela in sig själva eftersom att vi ville se om de går till 

sina närmsta kompisar eller om de tänker annorlunda. 
 

 
 

Fritidshemmets syfte och centralt innehåll från Lgr 11 

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans 

genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande 

och praktiska arbetssätt. (Skolverket 2016:24) 
 
 
 
 
Våra mål för aktiviteten 
Diskutera och komma fram till ett gemensamt svar 

 
Vara en bra kompis 

 
Så här går aktiviteten till 
Eleverna delar in sig själva och på skolgården finns det tio stycken frågor som vi har 

gömt lite för att de skulle bli till en större utmaning för eleverna. Frågorna handlar 

denna gång om Disney-figurer. 

 
Resultat 
Även om eleverna fick blanda sig själva så valde dem att bilda par med det motsatta könet, 

vilket vi diskuterade med handledaren att detta är en utveckling från hur det hade varit 

under första veckan om de hade fått välja egna lag. Att gömma tipslapparna gjorde att de 

fick engagera sig än mer för att hitta dem. De fick även vara uppmärksamma att frågorna 

inte kom i ordning. Det är ett sätt att utveckla en tipsrunda. 
 

 
 

Utvärdering 
Vår handledare var nöjd med upplägget och de frågor som vi hade. Handledaren tyckte 

även att det var bra att de fick välja själva vem de skulle gå med för att se vilka de valde. 

Vi diskuterade även att det känns som att det är en annan harmoni i gruppen nu. 



VIII  

Bilaga E 
 

 

Intervjufrågor till eleverna: 
 
 

1 Vad brukar du göra på skolgården? 
 
 

2 Vad tycker du om skolgården? Bra/dålig? 
 
 

4 Vilka brukar du umgås med på utomhusrasten? 
 
 

5 Vad brukar pojkarna/flickorna göra på utomhusrasten? 
 
 

6 Vad brukar de vuxna göra när det är utomhusrast? 
 
 

7 Vad önskar du fritidshemmet köpte in som du kan använda på 

utomhusrasten? 
 
 

8 Hur är man en bra kompis under utomhusrasterna? 


