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ABSTRAKT 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka könsmönster som synliggörs i 

elevers samtal om fria lekar och kamratrelationer på fritidshemmet. Vår studie följer den 

socialkonstruktionistiska teorin som menar att könsmönster och normer är konstruerade 

genom sociala konstruktioner. Av den tidigare forskning som finns kring könsmönster och 

kamratrelationer utgår forskare till övergripande del från barnperspektiv. Barns sätt att se 

på världen är intressant och viktig att ta i beaktning, därför kommer denna studien utgå 

från barns perspektiv. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer och baseras på 

kvalitativa data där elevers samtal om ämnet redogör för vilka lekar som anses 

könsstereotypiska, när elever är könsöverskridande i lekar och vilka lekar som är utan 

könsgränser. 
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1 INLEDNING & BAKGRUND 
Under vår studietid har vi observerat hur elever många gånger följer det traditionella 

könsmönstret; att flickor leker med flickor och pojkar leker med pojkar. Detta är 

traditionella könsmönster och normer som konstrueras genom sociala interaktioner. 

Könsmönster är sociala och kulturella skillnader mellan könen. Det finns mycket 

forskning om könsmönster men den forskning som finns utgår ofta ur ett 

barnperspektiv. Det innebär att vuxna har gjort en egen tolkning av barns tankar och 

ord. Läroplanen för skolan och fritidshemmet (Skolverket, 2018), samt en stor del av 

forskning om barn, utgår från barnperspektiv där vuxna i ett försök att förstå barnens 

perspektiv tolkar deras egna tankar och ord. Vi anser att barns perspektiv är viktig och 

bör tas i beaktning då forskningen berör deras skoltid. När forskning sker om, för eller 

med barn anser Qvarsell (2001) i sin studie att det blir skillnad för barns möjligheter 

att påverka sina egna villkor. Att ta del av barns åsikter och tankar i forskning 

förtydligar Ihrskog (2006) att barnen blir tagna på allvar och värderas. I denna studie 

kommer vi därför lyfta barnens perspektiv om hur de traditionella könsmönster och 

normer upprepas och/eller utmanas i elevernas fria lek på fritidshemmet.  

I läroplanen för skolan och fritidshemmet (Skolverket, 2018) framgår det tydligt att 

könsmönster ska motarbetas och jämställdhet främjas, samtidigt visar tidigare 

forskning att barns lekar ofta tenderar att upprätthålla traditionella könsmönster 

(Odenbring, 2010). Denna studie redogör för barns perspektiv om könsmönster, 

könsgränser, normer och genus under de fria lekarna på fritidshemmet. Begreppet 

genus förstås i detta sammanhang som en social konstruktion av det biologiska könet 

som genom sociala processer resulterat i hur femininitet och maskulinitet konstrueras 

av människor. Utifrån egna observationer och med stöd av tidigare forskning kan vi 

konstatera att elever många gånger väljer kamrater som är av samma kön som en själv. 

Samtidigt skriver Skolverket (2018) att skolan ska främja interaktion mellan eleverna 

oberoende könstillhörighet. 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön (...) eller 

könsöverskridande identitet. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas 

(Skolverket, 2018). 

Vi anser att alla som arbetar på skolan kan bidra till att varje enskild elev känner 

trygghet i sitt identitetsskapande. Skolverket (2018) belyser att personal inom skola 

och fritidshem ska utmana varje enskild elev i deras utveckling i kamratrelationer samt 

få eleverna att känna trygghet och tillhörighet till varandra. Studier av Dahl (2011) och 

Ärlemalm-Hagsér (2009) visar att genom lek kan eleverna utveckla sin identitet, 

kreativitet och samarbetsförmåga både enskilt och i grupp. Den fria leken på 

fritidshemmet öppnar upp för elevers relationsskapande, trots dessa möjligheter gör 

eleverna ofta gruppkonstellationer utifrån kön (Elvstrand, 2009). Detta skapar en 

konflikt för lärare på fritidshemmet då uppdraget bygger på frivillighet och att ta 

tillvara på elevers olika intressen (Skolverket, 2018). Samtidigt ska läraren utmana de 

traditionella könsmönster som finns (a.a.). 

Vad som tydligt framgår från den forskning som finns kring könsmönster och 

kamratrelationer på fritidshemmet är hur det främst utgår från barnperspektiv. Vi vill 

i denna studie lyfta fram elevernas ord och tankar kring ämnet för att fylla ut den 

kunskapslucka som finns. Det som skiljer sig från barns perspektiv och barnperspektiv 

är att det inte görs någon tolkning av vad barnen säger. Vi tycker att barns sätt att se 

på världen är intressant och viktig att ta i beaktning för att få en helhetsbild och 
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kommer därför använda oss av elevernas berättelser för att studera deras berättelser 

kring könsmönster och relationer i den fria leken på fritidshemmet. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
I följande kapitel kommer vi redogöra för vilken kunskap som finns inom de område 

vi studerat. I första avsnittet kommer vi redogöra för “Genus och normer i skolan”. 

Vidare kommer avsnittet “Barns genusrelationer i skolan” klargöra för hur elevers 

relationer skapas och utformas utifrån genus. “Genus i miljön” redovisar för hur miljön 

påverkar elevers val av lekar och genusrelationer. 

2.1 Genus och normer i skolan  

Baagøe Nielsen och Nordberg (2005) förklarar att det förekommer en debatt hos elever 

som pekar på hur feminint kodade positioner är otänkbara för en pojke att tillägna sig. 

Studien visar på att pojkar har ett avståndstagande samtidigt som det finns en lockelse 

till att bryta den könsstereotypiska normen. Att individer tänjer på könsgränserna är 

vanligt, men samtidigt är det en kraftfull hierarki där det maskulina överordnar det 

feminina (a.a.). Holm (2008) skriver att mellan olika grupper av män och kvinnor finns 

en inre relationshierarki och de sociala relationerna mellan dem går att jämföra på både 

global, regional och lokal nivå. I skolan talar man om relationer på den lokala nivån. 

Där kan könsordningarna stämma överens med samhällets genusnormer men den kan 

också skilja sig beroendes på lokala förutsättningar. Genus innebär sociala 

konstruktioner av det biologiska könet och föreställningarna kring detta i skolan är att 

flickor ska framträda som feminiteter och pojkar som maskuliniteter, för att inte bryta 

mot normen (a.a.). Elvstrand (2009) förklarar att de elever som inte lever upp till 

normen riskerar att hamna i en utsatt situation, där andra elever retar, använder öknamn 

eller mobbar dem. Holm (2008) menar att feminiteter enligt normen har en 

underordnad roll gentemot maskuliniteter men att inom den lokala nivån kan detta 

överträdas. Forskning visar att pojkar och flickor agerar olika och Elvstrand (2009) 

menar att flickors vänskap har en betydande roll i skolan och med hjälp av varandra 

vågar de ta mer plats i klassrummet. Elvstrand har även kunnat sammanföra hur flickor 

har en mer intim relation till varandra men med interaktion av återkommande 

konflikter, medan pojkar vanligtvis har större kamratkonstellationer (a.a.). 

En studie av Hellman (2008) visar på hur elever reproducerar och utmanar könsnormer 

genom diverse markörer. En del elever kan vara gränsöverskridande och alternera 

mellan kvinnligt och manligt kodade positioner, men Hellman menar att detta inte 

nödvändigtvis betyder att eleven vet om att de överskrider normen. I barns 

identitetsskapande är sökandet, prövandet och görandet centralt. Vilka elever som 

deltar i görandet och i vilken situation detta sker kan påverka hur eleven skapar 

könsnormer. Vuxnas och barns respons påverkar elevens förståelse av 

könstillhörighetens betydelse och kan öppna upp möjligheter och intresse för att pröva 

nya könsmönster (a.a.). 

2.2 Barns genusrelationer i skolan 

Enligt Connell (2002) innebär genusrelationer de olika relationer som uppstår mellan 

människor. De kan vara direkta eller indirekta mellan män och kvinnor. 

Genusrelationerna kan även innefatta relationer inom samma kön, som exempelvis de 

olika hierarkier som finns inom maskuliniteter och femininiteter. Dessa hierarkier 

förklarar vi mer ingående i avsnittet; “Teorianknytning”. 

Gemenskaper bildas redan i förskolan och genom dessa gemenskaper menar Dahl 

(2011) att eleverna etablerar tillhörighet och trygghet. Enligt Nelson och Svensson 

(2005) lär sig pojkar och flickor hur de ska leka redan i tidig ålder där deras lek och 
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genusnormer är kulturellt och socialt konstruerade. Eleverna tar även efter sina 

föräldrar i vad som är flickigt och pojkigt och detta påverkar enligt Ambjörnsson 

(2011) elevernas egen syn på genus. En studie av Odenbring (2010) visar på att elever 

lär sig att placera sig i samkönade grupper genom erfarenheter från förskolan och 

skolan. Hur elevers relationer och vänskapsband knyts är beroende av om eleven går i 

förskolan eller grundskolan (a.a.). Thorne (2005) förklarar att det är lättare att ha en 

kamrat av ett annat kön i förskolan än i skolan, eftersom de i grundskolan riskerar att 

bli retad och kallad för glåpord. Märkbara särskiljanden skapas mellan könen då pojkar 

identifierar sig med pojkar och flickor identifierar sig med flickor (a.a.). 

Elvstrand (2009) förtydligar i sin avhandling att flickor och pojkar skiljer sig i 

relationsskapande och att pojkar ofta rör sig i större kamratgrupper och flickor ofta har 

mer intima och få, utvalda gemenskaper. Gannerud och Rönnerman (2007) belyser i 

sin studie att de flickigt kodade sociala och emotionella dimensionerna av elevers 

vardagsliv riskerar att inte bekännas som viktiga i skolans verksamhet där kulturella 

föreställningar om maskulinitet dominerar. Elvstrand (2009) beskriver hur elever gör 

gruppkonstellationer där elever väljer kamrater som är av samma kön som en själv. 

Utifrån barns perspektiv har Elvstrand framställt att elever anser det vara självklart att 

flickor leker med flickor och pojkar leker med pojkar. Detta förtydligas genom att 

eleverna urskiljer vilka lekar som är “flickiga” eller “pojkiga”. Elvstrand menar dock 

att genom lärarens agerande kan dessa könsindelningar utmanas och på så vis förändra 

elevers föreställningar (a.a.). 

Att skapa nya relationer i fritidshemmet försvåras eftersom elever redan känner 

tillhörighet i befintliga gemenskaper (Dahl, 2011). Dahl förklarar att relationer uppstår 

kring lekar och delat intresse, detta är är något som Ärlemalm-Hagsér (2009) 

instämmer i och tillägger att leken också bidrar med kön- och identitetsskapande. 

Henkel och Tomicic (2009) betonar vikten av lärarens delaktighet för att motivera 

elever att överskrida könsgränserna eftersom barn många gånger imiterar hur andra 

gör. Odenbring (2010) kunde konstatera att könsindelningar är ett faktum när eleverna 

själva får välja gruppkonstellationer, även kallat borderwork, men interaktionen 

mellan könen kan uppstå i lekar där könen tävlar mellan varandra. Detta mönster kan 

med hjälp av läraren brytas genom att uppmuntra eleverna att tävla i blandade grupper 

(a.a.). Thorne (2005) beskriver att det förekommer elever som trots normen lyckas 

korsa könsindelningar med hjälp av lekar, vilket Thorne benämner som crossing . Hon 

förklarar att elever behöver sina kamraters stöd för att agera gränsöverskridande. 

Odenbring (2010) förtydligar att det är mer förekommande bland flickor att korsa 

könsindelningarna. Det är på grund av elevers strävan att bli socialt accepterad som 

gränsöverskridning sällan sker eftersom de inte vill avvika från normen (a.a.). 

2.3 Genus i skolmiljön 

I sin avhandling har Dahl (2014) kommit fram till att en viktig del av en lärares arbete 

i är att etablera diverse miljöer för eleverna där deras relationer kan främjas. Detta går 

att koppla till en studie skriven av Hanssen (1999) som menar att det är lärarens 

uppdrag att skapa en trivsam miljö för att elever ska känna trygghet och gemenskap. 

Syftet med en sådan miljö är för att skapa rum som gynnar de olika 

praktikgemenskaper som finns på ett fritidshem. De rum som konstrueras kan se olika 

ut beroende på vilka förutsättningar och mål som finns med rummet. Miljön i rummen 

ska öppna upp elevernas olika relationsskapande, om det så är i stora eller små grupper 

(a.a). 
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Ihrskog (2006) tar upp i sin studie hur elever som väljer lekar som kräver många 

deltagare, exempelvis fotboll, är mer öppna att släppa in andra i sin lek. Som vi nämnt 

i tidigare stycke är det oftast pojkar som väljer dessa lekar som kräver fler deltagare. 

Detta öppnar upp för relationsskapande, men även en grupptillhörighet. De elever som 

deltar i dessa lekar skapar band med varandra och blir då mer öppna för att leka vid 

andra tillfällen. Sedan nämner Ihrskog de elever som inte vill leka i större grupper, 

utan vill hålla sig för sig själva och som leker lekar som kräver mindre deltagare, vilket 

leder till att det blir svårare för andra elever att komma in i gruppen. Detta hindrar att 

nya relationer kan skapas, men det förstärker de relationer som redan finns. Forskning 

visar att det är pojkar som väljer att leka i större grupper och flickor som väljer att leka 

lekar som kräver mindre grupper syns ett tydligt könsmönster i gemenskaperna (a.a.). 

I tidsskriften “Pedagogisk forskning i Sverige” av Frelin och Grannäs (2017) 

framställs argument om skolans fysiska utformning som betydande och hur den 

påverkar de pedagogiska relationer samt skolans undervisningsinnehåll. Aspelin och 

Persson (2011) skriver att den fysiska miljön ger individer utrymme att på olika sätt 

samverka och framträda. Den fysiska miljön innefattar skolmiljöer elever vistas i före, 

under och efter lektioner samt raster och i matsalen (a.a.). Odenbring (2010) förklarar 

i sin avhandling hur grupp- och könsindelningar kan påverkas av skolans 

miljöutformning, bland annat genom färger som markerar könstillhörighet men också 

olika rum som är specifikt utformat för pojkar eller flickor. Barn uppfattar redan i tidig 

ålder vilken könstillhörighet de har, och kommer med denna kunskap placera sig i de 

rum där de enligt sin egen uppfattning hör hemma. Thorne (2005) har i sin studie 

kommit fram till en av orsakerna hur dessa könsindelningar upprätthålls. Hur lärarna 

placerar elever i klassrummen med tydliga indelningar utifrån kön skapar i sin tur 

mönster där pojkar endast interagerar med pojkar och flickor endast interagerar med 

flickor (a.a.). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar studier på att barn redan i tidig ålder lär sig hur de ska leka 

och förhålla sig utifrån könsmönster och genus. Elevernas syn på genus och kunskapen 

om vad som anses flickigt och pojkigt lär sig barnen av bland annat sina föräldrar. Det 

framgår tydligt att elever väljer kamrater som är av samma kön som sig själv. Flickor  

och pojkar skiljer sig åt i relationsskapande, där pojkar ofta rör sig i större 

kamratgrupper, till skillnad från flickor, som ofta har färre men mer intima 

gemenskaper. Det framkommer att elever upprätthåller könsindelning under lekar där 

de själva får välja men att det kan förekomma fall, framförallt bland flickor, där 

gränsöverskridande mellan könen uppstår. 

Könsordningarna på en skola stämmer ofta överens med samhällets genusnormer, 

alltså att flickor ska vara feminina och pojkar ska vara maskulina, men kan även skilja 

sig beroende på de lokala förutsättningarna. I en studie skrivs det om hur elever kan 

vara gränsöverskridande och inta både kvinnligt och manligt kodade positioner. 

Dessa studier baserar sin forskning från ett barnperspektiv. Något som saknas är barns 

perspektiv på detta ämnet. Det framstår därmed som angeläget att få mer kunskap om 

barns perspektiv på könsmönster i den fria leken på fritidshemmet.  Genom att binda 

samman barnperspektiv och barns perspektiv kan en helhetsbild skapas kring hur 

könsmönster och genusrelationer uppstår. 
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3 SYFTE 
Syftet är att bidra med kunskap om vilka könsmönster som synliggörs i elevers samtal 

om fria lekar och kamratrelationer på fritidshemmet. 

3.1 Frågeställningar 

• Vilka könsmönster synliggörs i elevers samtal om fria lekar på fritidshemmet? 

• Hur reproduceras och utmanas traditionella könsnormer i elevers samtal om fri 

lek och kamratrelationer på fritidshemmet? 
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4 TEORIANKNYTNINGAR 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka könsmönster som synliggörs i 

elevers samtal om fria lekar och kamratrelationer på fritidshemmet. I följande stycke 

introducerar vi socialkonstruktionism, en kort beskrivning av genusteori samt om 

gränser och gränsöverskridande i lekar. De teoretiska perspektiv som används i studien 

kommer att behandlas i detta avsnitt. 

4.1 Socialkonstruktionism 

Enligt Allwood och Erikson (2017) är grundtanken för socialkonstruktionismen 

förståelsen för de fenomen vi ser som självklara vilka är skapade genom social 

interaktion. Konstruktionerna handlar om de antaganden människor gör kring olika 

begrepps innebörder (a.a.). När man ser kön som en social konstruktion betyder det 

exempelvis att se begreppen man och kvinna som produkt av en social process. 

Begreppen har då skapats och befästs genom diverse handlingsmönster och 

gestaltningar, som sedan anses som en självklarhet i våra sociala interaktioner (a.a). 

Socialkonstruktionism förankrar sig enligt Allwood och Eriksson (2017) i de sociala 

samspelen. Fenomen som ses som självklara i samhället är skapade i sociala 

interaktioner och en produkt av kommunikationsprocesser. Kunskaper om de ramar 

som varje individ ska förhålla sig till i relationer är något som gemenskapen 

tillsammans tagit fram. I alla relationer pågår en gemensam process att ta fram vilka 

gränser som avser vad som är acceptabelt och oacceptabelt, vad som anses normalt 

eller onormalt. 

Då en stor del av vår studie bygger på hur könsmönster synliggörs i lekarna på 

fritidshemmet så tillför socialkonstruktionismen en insikt i hur dessa är konstruerade. 

Könsmönster finns överallt i skolans värld och det finns både positiva och negativa 

aspekter med dessa, vilket gör det till lärarens ansvar att bemöta dem. 

4.2 Genusteori 

För att urskilja det socialt och kulturellt konstruerade könet från det biologiska könet 

används begreppet genus. Skillnaden mellan genus och kön är att det biologiska könet 

delas upp i två kategorier; kvinna och man, medan genus står för normer, 

föreställningar, uttryck och egenskaper konstruerat av samhället. Allwood och 

Eriksson (2017) förklarar att genus utgör de faktorer som formas från hur samhället 

ser på kvinnligt och manligt. Genus är grundläggande för att lära sig ett beteende som 

är feminint och maskulint kodat (a.a.). 

På grund av att de normer som finns om maskulinitet och femininitet kontinuerligt 

upprepas i praktiken menar Connell att den klassiska könsordningen upprätthålls 

(Baagøe Nielsen och Nordberg, 2005). Med detta menar Connell den hypotes om att 

män är överordnade kvinnor. Connell har som utgångspunkt en historisk skiftande, 

idealiserad och bestämmande manlighetsföreställning som ser ner på kvinnor och de 

män som inte följer mansnormen. Denna manlighetsnorm kallar Connell för 

hegemonisk maskulinitet och grupperar de olika positioner som finns i ett genussystem 

(Baagøe Nielsen & Nordberg, 2005). En hegemonisk maskulinitet kännetecknas av en 

position som är statusfylld.  Den hegemoniska maskuliniteten skiftar med tiden då 

idealbilden för vad som anses hegemoniskt också ändras över tid. Den andra 

positionen i Connells maskulinitetsteori är den delaktiga mannen som delar den 

hegemoniska mannens idealbild men inte strängt praktiserar den och drar inte nytta av 

andra positioners underordning. En annan position som följer detta genussystem är 
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den underordnade mannen (Connell, 2005). Här framhävs den homosexuella mannens 

underordning till den heterosexuella mannen. Den sista positionen, de marginaliserade 

männen är inte ens en del av den hegemoniska manligheten. Dessa är ofta män som 

inte tillhör samma religion, ras eller ålder och ses inte som män (a.a). 

Connells (2005) teori inriktar sig främst på maskuliniteter men kopplar samman 

marginaliserade män med femininitet. Det är en underordnad kategori människor med 

låg status som ses som svaga och mjuka. Det finns dock ingen femininitet som 

motsvarar den hegemoniska maskuliniteten då femininiteten ses som underordnad. I 

stället nämner han den betonade femininiteten som är, likt den hegemoniska 

maskuliniteten, en förskönad kulturell norm. Den betonade femininiteten handlar 

främst om välstånd och hög social status till skillnad från den hegemoniska 

maskuliniteten där makt och idealbilden föredras (a.a). 

Sammanfattningsvis kan maskulinitet kategoriseras i fyra positioner där femininitet 

kopplas samman med maskulinitetens två lägsta rangordningar. För att överföra de 

olika positionerna av maskulinitet och femininitet till skolans värld, kan idealbilden 

av hur en pojke ska vara kopplas samman med den hegemoniska maskuliniteten. Ingen 

kan inta denna statusfyllda position hela tiden, utan endast under vissa situationer. 

Idealbilden är föränderlig med tiden beroende av sociala konstruktioner. Den delaktiga 

mannen är andra positionen inom maskulinitet som avser majoriteten av pojkarna i 

skolan. De ser upp till den hegemoniska maskuliniteten men praktiserar den inte. 

Pojkar som bryter den könsstereotypiska normen i skolan placerar vi i tredje kategorin 

av maskulinitet; den underordnade mannen. Flickor som besitter hög status i skolan 

finner vi under samma rangordning som den underordnade mannen, men som vi väljer 

att benämna som betonad femininitet. Denna femininitet är en idealbild för flickor men 

har samtidigt en underordnad roll gentemot pojkar som ingår i kategorierna 

hegemonisk maskulinitet och delaktiga mannen. Den fjärde positionen av maskulinitet 

är de marginaliserade männen samt femininitet. Här finner vi de elever med låg status 

och som ses som svaga. 

4.3 Gränser och gränsöverskridande i lekar 

I denna studie undersöker vi könsmönster som synliggörs i elevers samtal om lekar på 

fritidshemmet. Barrie Thorne (1993) skriver i sin bok “Gender Play” om olika aspekter 

av de gränser och gränsöverskridanden som förekommer mellan könen. Hon utförde 

en etnografisk studie i både skolor och förskolor där hon åskådliggör de könsskapande 

processer som sker i leken och eftersom det handlar om elevernas lekar så passar 

hennes studie även i fritidshemmet. Thorne kallar det dessa begrepp för borderwork 

och crossing . Med begreppet borderwork menar Thorne den lek som åtskiljer könen, 

alltså de gränser som existerar mellan dem. Exempel på lekar som hör till begreppet 

är tävlingslekar, jagalekar och ryska posten. Dessa lekar har en gemensam nämnare i 

att könet blir en stor del av dem på grund av den roll i leken eleven förväntas inta.  

Borderwork är lekar som båda könen ägnar sig åt men där eleverna upprätthåller 

könsgränserna på olika sätt, exempelvis genom att dela upp lagen på fotboll med 

tjejerna mot killarna (a.a). I sin studie kom Thorne också fram till att eleverna tyckte 

att dessa borderworklekar blir mer minnesvärda än andra på grund av dramatiken, 

spänningen och den förbjudna sexualitetens närvaro. Elever som avviker från normen 

och de traditionella könsmönster som finns och överskrider gränserna har en risk att 

bli retade, speciellt om eleven inte står högt på den befintliga hierarkin menar Thorne. 

Begreppet crossing innebär de tillfälliga eller permanenta hopp mellan gränserna som 

elever kan göra. Att en kille väljer att leka häst med tjejerna är i denna bemärkelse ett 
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typiskt exempel på crossing. Sammanfattningsvis kan borderwork innebära de lekar 

som alla elever ägnar sig åt oavsett kön, men där könsgränserna synliggörs genom att 

eleverna delar upp sig inom leken utifrån kön och tävlar mot varandra. När en elev gör 

gränsöverskridande i könsstereotypiska lekar innebär detta crossing. 
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5 METOD 
I följande kapitel redogörs för studiens metod. Kapitlet inleds med vårt val av 

forskningsmetod, som är semistrukturerade intervjuer med barn, följt av ett 

förtydligande om vad barns perspektiv innebär. Därefter kommer vårt urval av elever 

som blev intervjuade presenteras följt av genomförandet. Sedan skriver vi om hur vi 

analyserade den insamlade datan, de etiska förhållningssätt som vi var tvungna att 

förhålla oss till i vår studie och avslutningsvis studiens validitet och reliabilitet. 

5.1 Val av forskningsmetod 

Studien baseras på kvalitativa data insamlad genom semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuer öppnar upp möjligheten att få elevernas egna åsikter, uppfattningar och 

möjligheten att ställa mer komplexa frågor (Denscombe, 2018). Han beskriver att 

kvalitativa data är till stor del insamlade data i form av ord, dels nedtecknade ord, som 

exempelvis rapporter och protokoll, men också talade ord i form av muntliga 

intervjuer. Strategier som fallstudier, grundad teori, fenomenologi och etnografi är ofta 

förknippat med kvalitativ forskning (a.a). 

Eftersom vi vill få en djupare förståelse från barns perspektiv ansåg vi det lämpligast 

att använda oss av intervjuer, mer specificerat, semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer kan vara en kvalitativ intervju, och innebär att forskaren 

har en färdig lista med frågor men att på varje fråga kan utveckla och vara flexibel, till 

exempel med hjälp av följdfrågor (Denscombe, 2018). Trost (2010) nämner att 

kvalitativa intervjuer kännetecknas av exempelvis enkla och raka frågor som får mer 

utvecklade svar. De källor forskaren kan använda sig av i denna kvalitativa 

forskningsstrategi är frågeformulär, intervjuer, observation samt dokument. De 

fördelar som kännetecknas av kvalitativ analys är att datamaterialet är innehållsrikt 

och detaljerat. Området som undersöks är relativt begränsat vilket innebär att kvalitativ 

forskning är en passande metod gällande komplexa sociala situationer och det sociala 

livets subtilitet. Det kan finnas fler än en giltig förklaring i den kvalitativa analysen då 

det är forskarens tolkningsskicklighet som ligger till grund för hur datan analyseras. 

Detta betyder att olika forskare som använder samma metoder kan komma fram till 

olika slutsatser (a.a.). 

Inför genomförandet av studien övervägde vi ett par olika metoder vi skulle kunna 

tänkas använda. Hur de skulle användas och vilka svar vi skulle kunna tänkas få. Första 

tanken var att genom observationer se i första hand hur eleverna lekte med varandra 

på skolgården men då vi inte skulle få möjlighet att fråga dem mer ingående om hur 

de tänkt kring valet av de kamrater de lekte med valde vi bort det alternativet. Ett annat 

alternativ vi stod inför var att använda oss utav både observation och intervjuer då det 

skulle kunna ge en större helhetsbild till vårt resultat. Men eftersom vi har valt att 

utföra studien ur barnens perspektiv så valde vi enbart intervjuer då observationer gör 

att det nästintill är omöjligt för forskaren att inte göra egna tolkningar av vad den ser. 

Ett annat dilemma med observationer är att det kräver samtycke från vårdnadshavare 

och eleven som observeras, vilket betyder att de som inte gett sitt samtycke måste 

uteslutas i observationen, trots att de kan ha en betydande roll för resultatet. 

5.2 Barns perspektiv 

Ihrskog (2006) beskriver hur synsättet på barn har kommit att förändras med tiden, 

och att genom forskning har intresset för barns perspektiv ökat. Detta på grund av att 

barn ses som aktiva medskapare i samhället. Att låta barns röst komma till uttryck och 
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att respektera deras tankar, föreställningar och åsikter är grundläggande för barns 

perspektiv. Det finns skillnader mellan barns perspektiv och barnperspektiv. Barns 

perspektiv är inte något som ska tolkas av den vuxna, utan istället att utgå från “barnens 

verklighet”. Barnperspektiv är när den vuxna tar del av barnens perspektiv men gör en 

tolkning av detta i ett försök att kunna förstå vad som sägs. Barnens värld ska ses som 

något specifikt och något som skiljer sig från de vuxnas eller hur de vuxna har tänkt 

sig att barns värld är (a.a.). Att ta ett annat perspektiv sker inte enligt Trost (2010) med 

en självklarhet eftersom det är personen i fråga som vet bäst och är experter på sitt eget 

liv. Att se världen genom barns ögon, hur barn ser, känner, hör och upplever är att utgå 

från barns perspektiv (a.a.). 

Mängden forskning kring barnperspektiv är övervägande och eftersom denna studie 

ska bidra till kunskap om elevers uppfattning kommer barns perspektiv att användas. 

För att fånga barnens intresse för intervjun är det, enligt Trost (2010), att som vuxen 

intervjuare se det från barnens perspektiv för att motivera barnen att prata mer öppet. 

5.3 Urval 

Elever på fritidshem i årskurs två och tre blev inbjudna att delta i studien. Missivbrev 

och samtyckesformulär delades ut till alla inskrivna elever i årskurs två och tre (bilaga 

1). Totalt blev det cirka hundra missiv och av dem fick vi in trettio samtyckesformulär. 

Inför intervjuerna parade vi ihop elever som vi trodde var trygga med varandra för att 

de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Detta var möjligt eftersom vi under en 

längre period haft chans till att lära känna eleverna på fritidshemmet och har båda 

relationer till de som medverkade i intervjuerna. Efter ett antal utförda intervjuer 

upplevde vi att svaren från eleverna var till stor del återkommande, som resulterade i 

att vi upplevde en “mättnad” (Trost, 2010). Efter elva intervjuer med totalt tjugotre 

elever tog vi beslutet att vi inte var i behov att utföra fler, och avslutade därmed 

insamlingen av datan. 

 

Totalt deltog tjugotre elever; tretton elever från årskurs två, samt tio elever från årskurs 

tre. Från årskurs två ingick sju flickor och sex pojkar. Från årskurs tre deltog sex pojkar 

och fyra flickor. Intervjuerna innefattade totalt 80 minuter. Med anledning av bortfall 

blev antalet flickor och pojkar inte lika många från varje årskurs. De första 4 

intervjuerna gjorde vi tillsammans, där en av oss ställde frågorna och den andra tog 

anteckningar. Vi upplevde att situationen med två vuxna och två barn satte oss i en 

överordnad position och valde därför att i senare intervjuer dela upp oss, så vi endast 

var en vuxen som höll i intervjuerna. Detta för att samtalen skulle upplevas som mindre 

pressade där istället eleverna stod för överläget. Vi upplevde ingen större skillnad på 

elevernas mottagande när vi genomförde intervjuerna själva eller tillsammans. De var 

bekväma i båda situationerna. 

Intervjuare Pojkar Flickor Minuter 

Anton 4 elever 5 elever 25 minuter 

Angelica 4 elever 2 elever 16 minuter 

Anton & Angelica 2x2 elever 2x2 elever 39 minuter 
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5.4 Genomförande 

Innan utförandet av intervjuerna skrevs en intervjuguide (se bilaga 2). Syftet med 

denna studie var underlaget till de frågor vi valde att ställa. Frågorna var utformade 

med intentionen att eleverna skulle svara så utförligt som möjligt, för att undvika korta 

svar som ja/nej/kanske. När svaren blir utförliga öppnar detta upp för oss att ställa 

följdfrågor för att få veta mer. Vi genomförde samtliga intervjuer direkt när skolan 

slutade och fritidshemmet började. Anledningen till detta var för att alla elever börjar 

sin tid på fritidshemmet ute på skolgården utan några planerade aktiviteter. Vi valde 

rum som minimerade störningsmoment och skapade en lugn miljö för våra intervjuer 

och enligt Dahlin Ivanoff (2011) är detta en tillåtande miljö. Ett grupprum med soffor 

använde vi oss av när vi intervjuade eleverna i årskurs tre. Där fick de själva välja om 

de ville sitta i soffan, eller vid bordet. Rummet benämns som “mysrummet” och är en 

miljö där eleverna brukar gå till för att läsa böcker eller ägna sig åt andra typer av 

rekreation. Ett par fick även äta mellanmål samtidigt som intervjun genomfördes, detta 

för att göra det så naturligt och bekvämt för dem som möjligt. På den andra 

avdelningen med årskurs två använde vi oss av ett av de större rummen på 

fritidshemmet där det fanns en soffa som eleverna kunde sitta i. Vi började intervjuerna 

med att presentera oss och förklara vad intervjun skulle handla om. Vi frågade även 

om vi fick tillåtelse att spela in det som sades under intervjun och berättade att det 

endast skulle vara vi som kommer ha tillgång till innehållet. Längden på intervjuerna 

varade mellan 6-13 minuter. Vi märkte en markant skillnad i svaren vi fick beroende 

på åldern hos eleverna. De yngre behövde lite hjälp i form av fler följdfrågor för att 

kunna besvara vissa frågor medan de äldre oftast gav utförliga och långa svar. 

Intervjuerna avslutades med att vi tackade för deltagandet och gav eleverna chans att 

ställa frågor till oss om de hade några. Efter att alla intervjuer var avklarade 

transkriberades och kategoriserades svaren. 

5.5 Analys av data 

Efter att all data insamlats och intervjuerna transkriberats utfördes kategoriseringar av 

innehållet. Att analysera kvalitativt material innebär enligt Rennstam och Wästerfors 

(2011) att forskaren sorterar, reducerar och argumenterar för resultatet. Vi läste noga 

igenom transkriberingen, reducerade överflödig information och gjorde därefter 

kategoriseringar med hjälp av mind-maps utifrån de centrala begreppen 

könsstereotypisk lek, könsöverskridande i lek samt könsneutrala lekar. I dessa 

kategorier framträder elevernas syn på könsmönster och könsgränser i relationerna på 

fritidshemmet som vi kan koppla till syftet med denna studie. Datan analyserades och 

jämfördes med varandra för att synliggöra elevernas tankar och upplevelser ur deras 

perspektiv. 

5.6 Etiskt förhållningssätt 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär forskningskravet att de tillgängliga kunskaper 

där undersökningen ska genomföras ska utvecklas, fördjupas och metoder förbättras. 

Forskningskravet uppfylldes då vi valt att använda oss av barns perspektiv. 

Individskyddskravet är en utgångspunkt i forskningsetiska överväganden och innebär 

att individer inte får utsättas för psykisk eller fysiska skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Frågorna vi ställde under intervjuerna var utformade i beaktande till 

individskyddskravet. Forskningskravet och individskyddskravet ska vägas mellan 

varandra. Det är viktigt att som forskare att värdera målet med undersökningen och 
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dess kunskapstillskott, men också att se över risker i form av negativa konsekvenser 

för deltagarna i undersökningen (a.a.). 

I alla undersökningar som inbegriper människor måste etiska val göras (Denscombe, 

2018). Metoden vi använde oss av krävde att vi informerar deltagarna för vad 

undersökningen ska handla om samt vad resultatet ska användas till. Detta för att 

deltagarna inte ska känna sig lurade. Informationen som ska ges till deltagarna kan 

enligt Denscombe (2018) vara mer eller mindre detaljerad. Det ska framgå vilken ny 

kunskap som forskningen ska bidra till i syfte att motivera till deltagande (a.a.). 

Att använda intervjuer som metod förutsätter att forskaren utgår efter 

samtyckeskravet, då undersökningen inte ska upplevas påtvingad utan snarare något 

som eleverna själva upplever trivsamt och därför väljer att delta i (Vetenskapsrådet, 

2017). Deltagarna ska upplysas i att undersökningarna är frivilliga samt deras rätt till 

att avbryta sin medverkan när som helst. I en vetenskaplig undersökning är det svårt 

att ge full anonymitet, men all insamlad data kommer att hanteras konfidentiellt. Enligt 

samtyckeskravet är det nödvändigt för forskaren att inhämta samtycke från 

undersökningsdeltagaren men ibland även från vårdnadshavare. Eftersom 

undersökningarna kan innehålla etiskt känslig karaktär krävs samtycke från både 

vårdnadshavare och elever som intervjuas (a.a.). 

Med anledning av våra intervjuer skrevs ett missivbrev. Enligt Trost (2012) ska ett 

missivbrev ge information om undersökningen och även ta upp de etiska frågor som 

framstår, som exempel frågan om anonymitet. Brevet ska även framhäva syftet och 

innehållet med enkäten i fråga och inte vara för långt. I missivbrevet (Se bilaga 1) 

ingick även ett samtyckesformulär som vårdnadshavare och elever fyllde i och 

skickade in till oss på mail eller samlades in på fritidshemmet. 

5.7 Validitet och reliabilitet 

Vad studien säger sig undersöka och vad som faktiskt undersöks måste enligt Patel 

och Davidson (2011) stämma överens för att uppnå validitet. Eftersom undersökningar 

om människor oftast handlar om abstrakta fenomen som bland annat känslor och 

erfarenheter blir de inte lika påtagliga som något konkret. Alla vet vad en känsla kan 

vara för något, men det är inget som kan plockas fram och betraktas, utan är något som 

vi människor tillsammans har konstruerat och definierat för att få en gemensam 

uppfattning. För att kunna mäta känslor måste vi tillverka ett instrument som har god 

validitet (Patel & Davidson, 2011). För att skapa innehållsvaliditet krävs en logisk 

analys av innehållet i intervjufrågorna. Vi måste konkretisera de tänkbara begreppen 

som ska undersökas till diverse variabler som sedan görs om till intervjufrågor. 

Begrepp som genus och könsmönster kan exempelvis konkretiseras genom att fråga 

om hur pojkar och flickor leker. Genom att göra detta får vi större chans till validitet i 

våra frågor. Genom en god översikt av tidigare forskning inom ämnet är det till fördel 

för att få en bra täckning av det problemområde som ska studeras. 

Punktlighet, noggrannhet och säkerhet är enligt Patel och Davidson (2011)  avgörande 

i reliabilitet och för vilka mätinstrument man använder. För att säkra reliabiliteten vid 

våra intervjuer var vi två som parallellt analyserade elevernas svar och när vi 

överensstämde resultaten med varandra kallas detta interbedömarreliabilitet (a.a). 

Begreppet intervjuareffekt tillämpas vid intervjuer när reliabiliteten hotas att avvika. 

När man intervjuar någon förväntas den intervjuade att tala sanning, dock kan denna 

sanning påverkas av vissa faktorer. Begreppet intervjuareffekt problematiserar just 

detta. Begreppet innebär att intervjuaren kan agera på ett visst sätt under intervjun och 
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det kan påverka den intervjuades svar. Kroppsspråket eller frågorna ställs på ett sådant 

sätt att den intervjuade vet vad denne förväntas svara. Vi pratade lugnt och satt 

avslappnade under våra intervjuer vilket överfördes till eleverna. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 
För att bidra med kunskap om vilka könsmönster som synliggörs i elevers samtal om 

fria lekar och kamratrelationer på fritidshemmet har vi analyserat och kategoriserat 

våra intervjuer. Intervjuerna har analyserats utifrån följande frågeställningar: 

• Vilka könsmönster synliggörs i elevers samtal om fria lekar på fritidshemmet? 

• Hur reproduceras och utmanas traditionella könsnormer i elevers samtal om fri 

lek och kamratrelationer i fritidshemmet? 

I samband med de svar vi fått under intervjuerna kommer vi utgå från tre olika 

kategorier; könsstereotypisk lek, könsöverskridande i lek samt lekar utan könsgränser. 

I slutet på detta avsnitt sammanfattas elevernas svar med koppling till våra 

frågeställningar. I nedanstående avsnitt presenteras de kategorier som vi utformat 

utifrån resultatet av intervjuerna.  

6.1 ”Pojkar spelar fotboll och flickor hoppar 
hopprep” 

I detta avsnitt analyseras elevers berättelser av vad de anser vara könsstereotypisk lek. 

Av de svar vi fick från eleverna framgick det att det finns vissa uppfattningar om vad 

pojkar brukar leka på fritidshemmet. När vi frågade flickorna vad de ansåg vara 

typiska lekar för pojkar hade de ett par exempel. 

 

Anton: Vad brukar pojkarna leka? 

Maja: Ehm, eh fotboll. 

Lisa: Fotboll, ehm, rövare och jagare. 

Maja: Och mycket mycket Fortnite. 

Lisa: Ja, mycket fortnite 

Ett annat exempel var: 

Angelica: Vad tror ni att killarna leker mest? förutom att spela pingis? 

Irina: Fotboll.  

Josefin: De brukar väl köra fotboll. 

Erika: Ja, fotboll! 

Frida: Väldigt mycket fotboll, och jagningslekar, och brottning.  

Irina:  Det är väldigt många killar som kör gagaboll.  

Frida:  De flesta killar brukar vara ute på fritids. De brukar gå ut till rutan och 

gagabollen, och sen spela fotboll. 

 

I citaten ovan framkommer det vilka lekar flickor anser vara maskulint kodade, alltså 

lekar som killar föredrar. Frida och Irina är eniga om att pojkar framför allt leker lekar 

där de är fysiskt aktiva som exempelvis jagalekar och tävlingslekar. Att fotboll är 

typiskt för pojkar att ägna sig åt är något alla elever var eniga om. Detta är också något 

som pojkarna själva bekräftar. När pojkar ägnar sig åt dessa lekar reproduceras 

traditionella könsmönster. 

 

Anton: Det är mest killar med på dessa lekar, hur kommer det sig? 

Alex: Alltså fotboll och sånt, inte för att inte tjejer kan spela fotboll, men jag 

tror det är ett större intresse hos killar. 
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Ahmed: Större intresse hos killarna. 

 

Här berättar Alex och Ahmed att fotboll är mer vanligt för pojkarna, och förklarar att 

det beror på skilda intressen. De säger också att flickor kan spela fotboll. När flickor 

spelar fotboll befinner de sig i en maskulint kodad plats och utmanar därmed 

traditionella könsmönster. Sammanfattningsvis resulterade dessa intervjuer i att både 

flickor och pojkar är ense om att fotboll är ett intresse som huvudsakligen pojkar ägnar 

sig åt. 

Nedan följer pojkarnas svar på vad de tror flickor helst leker: 

 

Anton: Tjejerna i klassen och på fritids, vad brukar de leka? 

Pelle: Kanske häst för vissa.  

Olle: Ja precis. 

Pelle: Och så brukar de leka rollspel. 

Anton: Som vadå? 

Pelle: Innan var det mamma, pappa, barn i alla fall. 

 

Här förklarar Pelle och Olle att flickor leker häst och rollspel. De traditionella 

könsmönster reproduceras när flickor leker häst och hör till de normativa 

föreställningar om vad flickor helst leker. 

 

Angelica: Kan ni komma på någon lek där det bara är flickor som…? 

Oliver: Jag tänker… Jag tror det inte är så många killar med där. När man 

hoppar. När man ska hoppa hopprep, så.  

Erik: Hoppa hopprep. 

Anton: Katten och musen?  

Oliver: Ah. 

Erik: Den är mest tjejer men det är ibland killar också.  

Oliver: Ja. Ibland så är det bara tjejer. 

 

Katten och musen är en jagalek man leker med hopprep. Trots att det fanns lekar som 

pojkarna ansåg vara mest flickor som deltog i var det inte helt främmande för pojkar 

att delta i dessa lekar. En annan könsstereotypisk norm för flickor är hur beroende de 

är av varandras sällskap när de deltar i lekar, detta nämner Oliver i följande citat: 

 

Anton: Kan det hända att det kommer in en tjej själv i en lek med bara killar? 

Erik: Ja. Alla får ju vara med om de vill.  

Oliver: Men de brukar… Det är väldigt, vad ska man säga, ovanligt för de är 

minst två tjejer som gör samma sak.  

Erik: Ja, de kommer med varandra liksom.  

Oliver: De brukar vara liksom gäng typ, som går runt och pratar. 

 

Erik berättar att alla får vara med och leka alla lekar på fritidshemmet men Oliver 

förklarar att det är sällan det förekommer situationer där en flicka går in i en lek själv 

utan sällskap av en kamrat. De berättar att flickor ofta går i sällskap med varandra. 
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När flickorna fick svara på vad de gör på den fria tiden på fritidshemmet berättar de 

att de helst spenderar tiden i ateljén. 

 

Angelica: Berätta vad ni brukar göra på fritids när ni själva får välja. 

Irina: Jag brukar mest sitta och pärla. Stora pärlplattor. 

Frida: Jag brukar pyssla och pärla pärlplattor. 

Angelica: Vilka brukar vara med där? 

Irina: Stina, Mila, Lovisa. 

Frida: Majken. 

Irina: Och Rebecka. 

Frida: Tuva, Emelie och Ditte brukar vara där ibland. 

 

Ateljén är en plats på fritidshemmet där eleverna kan ägna sig åt skapande aktiviteter 

i form av pyssla, måla och pärla pärlplattor. Irina och Frida berättar att det bara är 

flickor som använder sig av rummet. Ateljén blir ett feminint kodad rum och de 

aktiviteter som finns tillgängliga där blir könsstereotypiska för flickorna. 

6.2 ”Ja, han leker oftast med tjejerna” – När 
könsgränser utmanas 

Eleverna har tidigare berättat vilka lekar som är könsstereotypiska för flickor och 

pojkar. Av de svar vi fått kommer vi i följande avsnitt presentera elevernas berättelser 

om när könsöverskridande sker i dessa lekar. Vad som beskrivs som 

könsöverskridande är när en individ går emot normer, föreställningar, uttryck och 

egenskaper. Vi har i ett tidigare avsnitt benämnt begreppet crossing som handlar om 

de tillfälliga eller/och permanenta hopp individer gör mellan könsgränserna. Vi 

kommer också hantera begreppet borderwork; när elever upprätthåller könsgränser i 

en gemensam lek. I detta avsnitt redogörs elevers syn på vad de anser vara 

könsöverskridande lekar och när crossing och borderwork inträffar. 

 

Angelica: Hur kommer det sig, tror ni, att det bara är tjejer i ateljén? 

Irina: Killar kör väl mest, där de springer runt, och spelar pingis,  

Frida: Fast det finns ju några killar som målar, men de sitter inte i ateljén. 

Irina: Ja, de går ut i köket.  

Angelica: De vill inte sitta i... där ni är? Varför det tror ni?  

Irina: Jag vet inte. 

 

Det här citatet visar en könsuppdelning och är ett tydligt exempel på borderwork och 

crossing. Här väljer pojkarna att måla, en aktivitet som nämns intervjuerna som 

könsstereotypisk för flickor, som pojkarna ägnar sig åt men väljer att göra det åtskilda 

i ett annat rum. 

Det fanns även de pojkar som hade gjort ett mer eller mindre permanent hopp mellan 

gränsen och lekte till större del med flickor. 

 

Angelica: Har ni någon bästa kompis som är kille?  

Irina: Ja Noa G.  
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Frida: Ja, han leker ju oftast med tjejerna. För han tycker inte killarna gör roliga 

lekar. 

 

Noa G är en elev som Irina och Frida nämner i intervjun och förklarar att han hellre 

rör sig i samma kretsar som flickorna. De berättar att han hellre umgås med flickor 

eftersom han inte tycker om lekarna som pojkarna sysselsätter sig med. Noa G utmanar 

den könsstereotypiska normen och placerar sig i den tredje positionen av maskulinitet; 

den underordnade mannen. I årskurs två berättar pojkarna om en flicka som också 

utmanar de traditionella könsgränserna och ofta leker med pojkarna. 

 

Anton: Vilka brukar vara med och spela fotboll då? 

Frank: (Räknar upp olika pojkar) 

Anton: Okej, så bara killarna. 

Niklas: Och ibland, så typ, Moa. 

Frank: Ja, och Moa. 

Niklas: Ja, hon leker mest med killar. 

 

Moa är en flicka i årskurs två som gör tillfälliga hopp mellan könsgränserna när hon 

väljer att spela fotboll. Frank och Niklas berättar att hon för det mesta leker med 

pojkar. Moa bryter den könsstereotypiska normen där hon distanserar sig från den 

traditionella femininiteten. Bortsett från Noa G och Moa fanns det andra elever som 

gjorde könsöverskridande hopp, fast mer sällan. 

 

Angelica: Kan ni komma på någon lek där det bara är killar? 

Erik: Jag kan inte det. 

Oliver: Jag kan nog säga en, men jag vet inte varför, men det är Rutan med 

fötter. Så man sparkar bollen istället.  

Erik: Där brukar det vara med typ ibland en.  

Oliver: Jag kan inte. Ja visst lite. Jag har sett tjejer också i den här Rutan med 

fötter.  

Erik: Ah, men det är typ två stycken. Och det brukar bara vara dem som är med 

där. 

 

En återkommande lek som dök upp under intervjuerna hos både flickor och pojkar är 

Rutan. Erik och Oliver är överens om att det är till övervägande del pojkar som deltar 

i leken men de berättar att det vid vissa tillfällen är två specifika flickor som deltar i 

leken. Dessa flickor gör då tillfälliga hopp mellan gränserna, med andra ord deltar i 

lekar som, ur barnens perspektiv, är könsstereotypiska för pojkarna. 

 

Frida: Men det är ofta så här om en tjej kommer in i en lek där det bara är killar, 

då får inte hon vara med.  

Irina: Ja men det är ju ofta att vi är flera tjejer. Idag frågade jag och Sofie om 

vi fick vara med på Rutan, och det fick vi ju.  

Frida: Ja, för om man, såhär, om man kör så är det många som alltså säger till 

att killarna är snabbare typ. Då tar de tjejerna först. De satsar ju på tjejerna. 
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När en flicka väljer att ägna sig åt en lek som endast består av pojkar möts hon av 

motstånd berättar Frida, och säger att hon inte får vara med om hon kommer själv. 

Irina förklarar att det är ofta är flera tjejer som väljer att gå in i en lek där det är endast 

pojkar och att det då är mer accepterat från pojkarna att släppa in dem i leken. För att 

en flicka ska få delta i en lek kräver det att hon har sällskap med minst en kamrat. Frida 

tillägger också att när de deltar i en tävlingslek samarbetar pojkar för att slå ut 

flickorna. Vidare uppmärksammades ett dilemma när en ensam flicka väljer att leka 

med pojkar. 

 

Irina: Ja, och när det är så här… om… Jättemånga liksom tror på skolan om 

man är med en kille, då är man ihop med en. Så när jag lekte med Manfred och 

William så trodde alla att jag gillade dem. Men vi är mest bara kompisar. 

 

När Irina lekte med pojkar utgick de andra eleverna från att de var intresserade av 

varandra, men hon berättar att det egentligen handlar om kamratrelationer. På skolan 

finns det föreställningar om att leka själv med någon av ett annat kön är ett 

normbrytande beteende och när detta inträffar möts eleven av skvaller och förutfattade 

meningar. Dessa förutfattade meningar bygger på heteronormativa förväntningar i en 

pojk- och flickrelation. 

Eleverna förklarar i följande citat att det endast är pojkar som ägnar sig åt brottning 

men Irina berättar att pojkarna ibland uppmanar henne att delta. 

 

Angelica: Är dessa lekar något som ni tjejer också leker? 

Frida: Ja, kanske inte brottas. Det brukar inte tjejer köra, hehe.  

Angelica: - Varför inte? 

Frida: Det är inte så roligt. Man skadar sig mest.   

Irina - Aah. Om, vad heter det. Ibland när jag leker med killar. De brukar hoppa 

på mig ibland. Men jag är oftast starkare än vad de är. Så det brukar gå bra. 

 

Enligt flickorna i årskurs tre framgick brottning som en del av pojkars lek. Brottning 

är en lek som reproducerar traditionella könsmönster där den hegemoniska 

maskuliniteten försöker uppnås. Enligt normen är styrka och att vara överordnad 

könsstereotypiskt för pojkarna. Här berättar Irina om hur pojkarna ibland hoppar på 

henne men förklarar att hon är starkare än pojkarna. Irina utmanar här de traditionella 

könsnormer genom att inta en position där hon är överordnad pojkarna med sin styrka. 

 

6.3 Lekar utan könsgränser 

Det finns lekar där pojkar och flickor leker under samma förutsättningar och könet inte 

tillskrivs betydelse. Däremot fanns det lekar där borderwork framträder. Under dessa 

lekar slås flickor och pojkars gemenskaper ihop genom delat intresse utan att korsa 

några könsgränser och de riskerar inte att gå emot normen. 
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Carl: Det finns inga tjej och inga kill-lekar såhär heller… Alla får vara med på 

allt.  

(…) 

Angelica: Spelar det någon roll, tycker ni, om det bara är tjejer eller killar med 

och leker? 

Josefin: Jag tycker inte det spelar så stor roll. 

Erika: Det tycker inte jag. Alla får vara med alla lekar. 

 

Citaten är tagna från olika intervjuer men visar samma resultat. Eleverna uppfattar inga 

könsgränser i lekarna på fritidshemmet och förklarar att det inte spelar någon roll om 

det är flickor eller pojkar med i leken. Lekar som inte innehåller några könsgränser 

bjuder in alla elever att delta oberoende av kön. 

 

Erik: För det var någon gång när det bara var tjejer, sen gick jag med för jag 

ville vara med. Och då gick jag in och frågade om jag fick vara med.  

Angelica: Kommer du ihåg vad ni lekte? 

Erik: Jag tror det vara kurragömma med dunk.  

Angelica: Vad tyckte du om det då? 

Erik: Det var rätt bra. Och sen kom några killar till och så.  

Oliver: Det var två tjejer som frågade om jag ville vara med på Zombie. Men 

sen typ tre sekunder efter så var det jättemånga killar. Zombiedatten är typ alla 

med på. Det känns som det. 

 

Lekar som Zombiedatten och Kurragömma med dunk är enligt eleverna något som 

båda könen gemensamt kan ägna sig åt. Typiskt för dessa lekar är spänningen att 

gömma sig för någon, springa fritt och använda diverse strategier för att lyckas. Oliver 

berättade om ett tillfälle då det från början bara var han och flickor som lekte 

Zombiedatten men att det senare kom fler killar för att delta i leken. Han förtydligar 

också att detta är en lek som både flickor och pojkar ägnar sig åt. I en annan intervju 

delar Ellen och Ines åsikt om att jagalekar är något både tjejer och killar brukar leka 

tillsammans, men här uppmärksammade vi att borderwork förekom. 

 

Ellen: Vi brukar leka jagalekar. Där killarna jagar tjejerna eller tjejerna jagar 

killarna. 

Ines: Ibland kör vi datten, men då är det mest killar. 

 

Ellen nämner i citatet att när tjejer och killar leker jagalekar tillsammans så delar 

eleverna upp sig i leken utifrån kön. Könet har en betydande roll i leken och detta 

resulterar i borderwork. Dessa lekar och aktiviteter har egenskaper i sig som gör att de 

lockar elever oavsett kön. 

 

6.4 Resultat- och analyssammanfattning 

Under våra intervjuer framträder en stor del av den tidigare forskning kring 

traditionella könsmönster och genus i elevernas svar. De föreställningar eleverna har 



23 

 

kring könsmönster och könsgränser är sociala konstruktioner som skapats genom 

interaktion eleverna emellan. Det framgår i intervjuerna med flickorna att pojkar ägnar 

sig åt lekar där de är fysiskt aktiva, som exempelvis jagalekar, tävlingslekar och 

brottning. Detta faller in i de normativa föreställningar som finns om  maskulinitet, där 

pojkar får visa sin styrka och överordning. När pojkarna själva fick svara på vad de 

helst leker uppges fotboll som en aktivitet en övervägande del pojkar ägnar sig åt. När 

pojkar spelar fotboll reproduceras de traditionella könsmönster och normativa 

föreställningar som finns om vad pojkar leker. 

Att hoppa hopprep och leka häst är aktiviteter som pojkarna ansåg vara lekar som 

flickor deltog i, men att det inte är lekar som skiljer könen åt. Att crossing förekom i 

dessa lekar är inte helt ovanligt. Detta tyder på att det inte finns några uppenbara 

könsgränser, utan att pojkar också kan delta i lekarna utan att göra könsöverskridande 

handlingar. Att pärla pärlplattor och pyssla var flickornas svar på vad de helst gör 

under den fria tiden på fritidshemmet. Att ateljén blivit ett feminint kodat rum är ett 

resultat av de sociala konstruktionerna som finns på skolan. När pojkar ville ägna sig 

åt dessa aktiviteter gick de in i ett annat rum. Här framträder borderwork genom att 

aktiviteten åtskiljer könen. 

Pojkarna berättar att flickor sällan väljer att gå in ensamma i en lek som endast pojkar 

leker. De förklarar att de alltid går i sällskap med minst en annan kamrat. Flickorna 

hävdar att det snarare beror på att de möts av motstånd av pojkarna om de skulle 

komma som ensam tjej i en lek som innefattar pojkar. Det framkom även att pojkar 

samarbetar i tävlingslekar för att “slå ut” flickorna först. Detta överensstämmer med 

Connells maskulinitetsteori, där pojkar är överordnade flickorna. De påpekar också att 

om en flicka leker tillsammans med en eller flera killar utgår övriga elever från att de 

är “ihop”. Frida tillägger också att när de deltar i en tävlingslek samarbetar pojkar för 

att slå ut flickorna. 

Det framgår från intervjuerna att det är få elever på skolan som gör permanenta hopp 

mellan könsgränserna. Det är endast ett litet antal elever som regelbundet leker med 

kamrater av det andra könet. Eleverna förklarar att det beror på skilda intressen. 

Eleverna berättar om en pojke som allt som oftast umgås med flickor samt en flicka 

som helst spelar fotboll med pojkarna. Dessa elever utmanar mot traditionella 

könsgränser som innebär att pojkar leker med pojkar och flickor leker med flickor. 

Det framträdde även lekar där eleverna inte såg några tydliga könsgränser, exempelvis 

i jagalekar. Under dessa lekar menar eleverna att det inte spelar någon roll om man är 

pojke eller flicka och att de leker under samma förutsättningar. Däremot kan vi urskilja 

borderwork i dessa lekar då eleverna berättar hur de ibland kan dela upp sig utifrån 

kön, där flickor jagar pojkar och vice versa. 
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7 DISKUSSION 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om vilka könsmönster som synliggörs i 

elevers samtal om fria lekar och kamratrelationer på fritidshemmet. I detta avsnitt 

kommer studiens resultat diskuteras gentemot den tidigare forskningen. I slutet 

kommer förslag på vidare forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Efter att vi sammanställt elevernas svar från intervjuerna framgår det att det finns 

elever som dels reproducerar men också utmanar de traditionella könsmönster i den 

fria leken på fritidshemmet. De könsmönster som synliggörs i elevernas samtal om fria 

lekar på fritidshemmet är att eleverna till stor del väljer kamrater utifrån kön. Det 

framgår också att det finns lekar som är mer eller mindre könsstereotypiska. Eleverna 

ansåg att de flesta lekar är socialt accepterade på skolan oavsett kön och att de inte 

uppfattar några märkbara könsgränser. De förklarar att alla elever får vara med i alla 

lekar, men att det finns en skiljaktighet i pojkar och flickors intressen. 

Gemenskaperna på skolan där studien utfördes är till stor del uppdelade utifrån kön, 

men det förekommer situationer där pojkar och flickors gemenskaper sammanförs. 

Eleverna förklarar att det är olikheterna i pojkars och flickors intressen som åtskiljer 

dem och inte könet. Detta resultat går att koppla till Dahl (2011) och Ärlemalm-Hagsér 

(2009) som förklarar att relationer uppstår vid delat intresse. Eleverna ser dessa 

uppdelningar som naturliga, men omedvetet har de traditionella könsnormer 

implementerats från tidig ålder, vilket Nelson & Svensson (2005) förklarar genom att 

barns normer konstrueras genom att de tar efter sina föräldrar. 

Att elever väljer kamratgrupper av samma kön som en själv är enligt Elvstrand (2009) 

något som hör till normen. Ur barnens perspektiv kan vi konstatera att de lekar som är 

representativa för ett visst kön samtidigt är öppna för crossing oavsett könstillhörighet. 

Jagalekar, tävlingslekar och brottning är könsstereotypiska lekar och något som pojkar 

generellt ägnar sig mycket åt. Genom dessa lekar kan pojkarna exponera sin 

maskulinitet där de är fysiskt aktiva och  med sin styrka och överordning försöker 

positionera sig i den hegemoniska maskuliniteten. Vad som skiljer pojkarnas 

normativa lekar från flickornas är att flickor i allmänhet ägnar sig åt lugnare aktiviteter, 

som exempelvis pyssla och måla. Ihrskog (2006) förklarar att flickors gemenskaper 

ofta är mer intima och att de föredrar aktiviteter med få deltagare. De kan också leka 

lekar som Kurragömma med dunk, Zombiedatten samt hoppa hopprep. Dessa lekar 

har enligt eleverna inga könsgränser och innefatta både pojkar och flickor. I 

Zombiedatten berättar eleverna att de ibland delar upp sig utifrån kön inom leken, 

vilket Thorne (1993) benämner som borderwork. 

Under intervjuerna framgick det att flickor talade om deras gemenskaper mer specifikt 

och nämnde sina utvalda kamrater vid namn när de blev tillfrågade vilka de brukar 

leka med. Pojkarna gav mer generella svar i form av “killarna i klassen”. Dessa resultat 

stämmer väl överens med vad Elvstrand (2009) skriver när hon förklarar hur pojkars 

gemenskaper är större och flickors kamratrelationer är mer intima och utvalda. Av 

intervjuerna kan vi också konstatera att flickor har svårare att gå in i en lek som endast 

består pojkar. Thorne (2005) förklarar att eleverna behöver sina kamraters stöd för att 

vara gränsöverskridande. När flickorna väljer att korsa könsindelningarna i en lek 

bestående av endast pojkar kommer det enligt eleverna oftast i par eller grupper detta 

kan bero på elevernas rädsla att avvika från normen, vilket Thorne förklarar ligger till 

grund för elevers strävan mot att bli socialt accepterade. Flickorna tillägger också att 
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de möts av motstånd, och att pojkarna samarbetar för att “slå ut” flickorna. Precis som 

Holm (2008) skriver, finns det inre relationshierakier mellan olika grupper av kvinnor 

och män, och att inom skolans värld kan detta stämma överens med samhällets 

genusnormer. Att pojkarna är överordnade flickorna under denna typen av lek går att 

koppla till Connells maskulinitetsteori. 

Under intervjuerna nämndes en pojke, som med anledning av intressen, till 

övergripande del leker med flickor. Att elever kan utmana traditionella könsnormer 

och vara gränsöverskridande är något som Hellman (2008) förklarar i sin studie. 

Däremot avviker detta från vad Baagøe Nielsen och Nordberg (2005) förklarar i sin 

studie om hur pojkar gör ett avståndstagande mot att bryta den könsstereotypiska 

normen och att feminint kodade positioner är otänkbara för pojkar att tillägna sig. 

Pojken gör mer eller mindre permanenta hopp över könsgränserna och är ett nämnvärt 

fall av crossing där eleven väljer att leka med de som delar hans intressen oberoende 

av kön. Att utmana könsnormen är inte alltid socialt accepterat i skolans värld. Thorne 

(1993) berättar att det finns en risk för att bli retad om elever avviker från de 

traditionella könsmönster som finns när de överskrider könsgränserna. Det 

framkommer dock aldrig i intervjuerna om denna eleven utsätts för kränkande 

behandling av de andra eleverna, utan vi upplevde snarare att det var accepterat att 

vara könsöverskridande i lekar på fritidhemmet. Detta går emot de normativa 

föreställningar och kan ha att göra med de lokala förutsättningar som finns på skolan 

samt att barnen sakta förändrar synen på vad som anses normalt och accepterat. 

Hellman (2008) förklarar att vuxna och barns respons kan vara en anledning till att 

gränsöverskridandet accepteras. 

I en studie av Odenbring (2010) framgår det att elever redan i förskolan lär sig att 

placera sig i samkönade grupper. Thorne (2005) skriver att det är lättare för elever i 

förskolan än i grundskolan att ha kamrater av ett annat kön. När eleverna fick svara på 

vilka de leker med framgår det av svaren från eleverna i årskurs två att deras 

gemenskaper utgör både flickor och pojkar och att pojkar vanligtvis är mer 

könsöverskridande i sin lek än flickorna. I årskurs tre blev borderwork allt mer vanligt. 

Borderwork är något som ofta förekommer i lekar där eleverna tävlar mot varandra, 

flickor mot pojkar. I de fria lekarna, som exempelvis “Zombiedatten” är det vanligt 

förekommande att eleverna delar upp sig utifrån kön, men interaktionen mellan könen 

uppstår under lekens gång. 

Borderwork påträffas också i lekar som eleverna anser vara feminint 

könsstereotypiska. Det som framkom av detta resultat var att det finns olika platser 

och rum som är antingen maskulint eller feminint kodade. Ett exempel på ett sådant 

rum är ateljén där flickorna i årskurs tre gärna ägnade sin tid åt att måla och pyssla. 

Här har eleverna på skolan en uppfattning om att rummet är feminint kodat. Hanssen 

(1999) betonar vikten av lärarens arbete för att skapa trivsamma miljöer för alla elever 

ska känna trygghet och gemenskap i rummen. De flickor vi intervjuade kände sig 

trygga och accepterade i ateljén, medan pojkarna istället valde att gå in i ett annat rum 

för att måla och pyssla. Odenbring (2010) förklarar att grupp- och könsindelningar kan 

påverkas av skolans miljöutformning och förtydligar att elever placerar sig i de rum 

de känner tillhörighet. I våra intervjuer talade elever om att pojkar föredrar att ägna 

sig åt fotboll på sin fria tid på fritidshemmet. Detta tyder på att fotbollsplanen är en 

maskulint kodad plats där pojkar känner sig mer accepterade än flickor. Enligt Ihrskog 

(2006) är fotboll en typisk aktivitet som pojkar ägnar sig åt, trots detta förekom 

crossing även hos vissa flickor som föredrog att spela fotboll. De utmanar därmed de 

traditionella könsmönster och normativa föreställningar om vad som anses “flickigt”. 
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7.2 Metoddiskussion 

En avgörande roll i vårt resultat var urvalet av elever som intervjuades. Om vi hade 

intervjuat en större grupp elever, samt utfört intervjuer med elever på en annan skola 

hade resultaten kunnat bli avvikande. Detta är nackdelen med att bara utföra intervjuer 

med ett slumpmässigt urval. Att samla in material från en annan skola kan innebära att 

resultaten kan styrkas och ställas mot varandra. Vår studie blir dock trovärdig och 

generaliserbar då den går att koppla till andra studiers resultat. 

Trots att vi uppmanade eleverna till att svara så utförligt som möjligt, och att det inte 

fanns några rätt eller fel svar, så upplevde vi att eleverna i årskurs två hade svårare att 

förstå frågorna vi ställde och att de försökte svara “rätt”. När vi ställde frågan “Finns 

det några lekar som ni tycker är mest för flickor eller pojkar?” svarade eleverna “Alla 

får vara med och leka”. Att alla får vara med är en regel som finns på skolan och vi 

upplevde att elevernas svar på denna fråga påverkas av skolans värdegrundsarbete. Vi 

skulle också kunnat använda oss av andra metoder vid intervjuerna, exempelvis med 

hjälp av att visa bilder på lekar för eleverna, som de sedan själva kan kategorisera 

utifrån könsmönster. 

7.3 Pedagogiska implikationer 

Fritidslärarens uppdrag är komplext; å ena sidan förväntas eleverna leka fritt, vilket 

tenderar att reproducera könsmönster, å andra sidan ska läraren utmana elever att bryta 

traditionella könsmönster. Eleverna nämner olika lekar som de anser vara lekar utan 

könsgränser. Genom att lärare tar del av barns perspektiv, om vilka lekar som är socialt 

accepterade för både flickor och pojkar att delta i, kan elevernas gemenskaper föras 

samman och könsgränser motarbetas.  

7.4 Vidare forskning 

I studien har elevernas fria lek med fokus på barnens perspektiv varit i fokus. Något 

som hade varit intressant att gå in djupare på är att öka antalet intervjuade så att man 

får med en större målgrupp med olika intressen. Detta hade säkerligen gett oss ett annat 

resultat. En annan sak som hade gett oss mer ingående och djupare resultat är om man 

hade utfört observationer tillsammans med intervjuerna, och på detta sätt kunnat 

validera elevernas svar utifrån vårt perspektiv. 

Ytterligare en intressant studie hade varit att observera hur borderwork och crossing 

fungerar och synliggörs under lekens gång och hur gemenskaperna slås samman eller 

hålls isär under valet av aktivitet. 
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Bilaga 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser sista terminen till grundlärare med 

inriktning fritidshem. Vi heter Angelica Hovdegård och Anton Thoresson och har sedan 

höstterminen -18 haft praktik på Rinkabyholmsskolan. Just nu är vi mitt uppe i skrivandet av 

examensarbetet. 

Syftet med examensarbetet är att med utgångspunkt i elevers perspektiv fördjupa oss i och 

beskriva hur barns olika relationer skapas utifrån genusperspektiv samt undersöka vilka 

könsmönster som förekommer och hur detta synliggörs i val av lek. 

För att möjliggöra denna studie har vi tänkt intervjua elever på fritidshemmet. Intervjuerna 

kommer att spelas in med hjälp av diktafon och ljudfilerna kommer sedan att transkriberas och 

hanteras på ett säkert sätt så att inga obehöriga får tillgång till dem. I uppsatsen kommer namn 

på elever och skola att bytas ut för att det inte ska vara möjligt att identifiera vem som har sagt 

vad. 

Studien genomförs i enlighet med Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Det innebär att 

all information som samlas in kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av det 

och endast användas i forskningsändamål. För att tillfråga ditt barn om hon/han vill vara med 

i studien behöver vi ert medgivande. Om du/ni samtycker till att ert barn deltar i studien 

kommer vi därefter att fråga honom/henne. Elevernas deltagande är helt frivilligt och de har 

möjlighet att avbryta sitt deltagande när och om de vill utan att ange orsak innan.   

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

på universitetet. 

 

Angelica Hovdegård ah223xd@student.lnu.se 

Anton Thoresson at222pg@student.lnu.se 

Handledare: 

Eva Klope eva.klope@lnu.se 

  

mailto:ah223xd@student.lnu.se
mailto:at222pg@student.lnu.se
mailto:eva.klope@lnu.se
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Samtyckesformulär 

 

 

 

❑ Ja, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 

 
 

❑ Nej, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 
…………………………………………………………………………………. 

Målsmans underskrift 

 

 
…………………………………………………………………………………. 
Namnförtydligande 

 

 
…………………………………………………………………………………. 

Elevens namn 
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Bilaga 2 

Frågor till pojkar: 

 
Berätta vad ni gör på den fria tiden på fritids. 

- 

Vilka brukar vara med och leka? 

- 

(Om de svarar att de bara leker med pojkar) 

Hur kommer det sig, tror ni, att det inte är några flickor med? 

- 

Händer det att ni leker med flickor? 

- 

Om ja, vad leker ni då? 

- 

Vad brukar flickorna leka? 

- 

Händer det att ni kan vara med och leka i dessa lekar? 

- 

Vad tyckte ni om det? 

- 

Har det hänt att ni någon gång lekt själva med en tjej? Vad gjorde ni då? 

- 

Finns det några lekar som ni tycker är mest för killar/tjejer? Varför är det så? 
Får tjejer vara med er när ni lekar dessa isf? (Om de nämner en lek som de 
känner är för killar).  

- 

Spelar det någon roll vilka som du leker med, om det är flickor eller pojkar? 

-  
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Frågor till flickor 

Berätta vad ni gör på den fria tiden på fritids. 

- 

Vilka brukar vara med och leka? 

- 

(Om de svarar att de bara leker med flickor) 

Hur kommer det sig, tror ni, att det inte är några pojkar med? 

- 

Händer det att ni leker med pojkar? 

- 

Om ja, vad leker ni då? 

- 

Vad brukar pojkarna leka? 

- 

Händer det att ni kan vara med och leka i dessa lekar? 

- 

Vad tyckte ni om det? 

- 

Finns det några lekar som ni tycker är mest för killar/tjejer? Varför är det så? 
Får pojkar vara med er när ni lekar dessa isf? (Om de nämner en lek som de 
känner är för flickor). 

- 

Spelar det någon roll vilka som du leker med, om det är flickor eller pojkar? 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


