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Förord  

Detta självständiga arbete är skrivet under vårterminen 2018. När vi stod inför uppgiften att påbörja 

denna studie så letade vi artiklar, böcker och avhandlingar till bakgrunden på varsitt håll, sedan har 

båda läst allt material, för att skapa en gemensam grund inför studien. Vi delade upp skrivandet av 

bakgrunden och metoden, men har via Skype och ett gemensamt dokument ändå skrivit det mesta 

tillsammans. Intervjuerna till studien, samt transkriberingen har vi gjort på varsitt håll. Under arbetet 

med resultatet, analys och diskussion har vi träffats fysiskt för att kunna underlätta arbetet, skrivandet 

har vi gjort tillsammans i hela resultatet och diskussionen via Skype.  

Vi vill tacka vår tålmodiga handledare Catarina Arvidsson som har stöttat oss och väglett oss i arbetet. 

Vi vill också rikta ett stort tack till personalen och barnen på de fritidshem där vi genomfört studien.  

Våra nära och kära har även gjort sig förtjänta ett tack för att de stöttat oss i arbetet. Detta arbete har 

stundvis varit utmanande men även utvecklande och intressant, vi har lärt oss saker om oss själva och 

varandra som vi kan ha nytta av i livet.  
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Abstrakt  

Syftet med studien var att genom gruppintervjuer med barn studera, analysera och beskriva barnens 

erfarenheter och uppfattningar kring val av lek och kamrater i den fria leken på fritidshemmet.  

Vi har utgått från en intervjuguide och genomfört sex fokusgrupps-inspirerade intervjuer med barn i 

åldern 7-8 år, vi har intervjuat sju pojkar och tolv flickor på två olika fritidshem. När man intar ett 

genusperspektiv som vi har gjort i vår studie så handlar det om att vi genom analysen av barnens 

erfarenheter och uppfattningar vill öka förståelsen för hur barn skapar genus och kön i sin lek. 

Skolverket (2011) beskriver att skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster så att 

alla barn ska kunna utveckla och prova sina intressen och sin egen förmåga oberoende av 

könstillhörighet. Samtidigt så anser pedagoger att ett genusmedvetet förhållningssätt är svårt och 

utmanande samt att pedagoger många gånger förstärker stereotypa könsnormer. I denna studie har vi 

analyserat barnens erfarenheter och uttryck ur ett genusperspektiv. Något som blir synligt i barnens 

erfarenheter och uppfattningar av lek kan jämföras med ett spindelnät där flera olika aspekter sitter 

ihop och spelar en avgörande roll, så kan också barns genusskapande förstås, där uteslutningar, 

inneslutningar, normer, relationer och intressen skapar en helhetsförståelse av barnens liv på 

fritidshemmet. 

Resultatet visar att olika genusmönster existerar i barnens lek och relationer, genom barnens 

erfarenheter och uppfattningar kan man tyda att barnen ibland utmanar och omskapar genusnormer 

genom leken men att de ändå i mångt och mycket följer givna och invanda könsnormer och genom 

dessa också bidrar till att bevara traditionella könsmönster.  

 

 

Nyckelord: barn, fritidshem, genus, genusperspektiv, gränsöverskridare, kamrater, könsnormer, lek 
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Inledning 
Under vfu och arbete i fritidshem har vi uppmärksammat att barnen många gånger väljer lekkamrater 

och lekar utifrån förväntade könsnormer. Detta är något som även Dahls (2011) studie tyder på, att 

barn ofta leker könsstereotypa lekar där flickor t.ex. leker att de gifter sig medan pojkarna gärna leker 

superhjältar eller krigslekar.  

Pedagogerna som vi har träffat på vfu uppger att de upplever ett genusmedvetet förhållningssätt som 

svårt och utmanande, det kan många gånger vara så att man som pedagog tänker rätt men i agerandet 

gentemot barn så kan det könsnormativa ändå lysa igenom. Det kan t.ex. handla om att man 

uppmärksammar en färg som räknas som normativt “flickig” hos en pojke och egentligen då 

förstärker att det är en icke normativ färg för pojkar. Detta innebär att pedagogerna har en utmanande 

roll med många olika aspekter att ta hänsyn till. Ärlemalm-Hagser och Pramling-Samuelsson (2009) 

studie visar att barnen rör sig i en mångfaldig verksamhet där genus ständigt konstrueras i barnens 

lek och lärande, där både vuxna och barn är skapare av den kultur som omger pedagogisk praktik.  

Skolverket (2011) ger vägledning för hur skolan och fritidshemmet kan arbeta utifrån ett 

genusmedvetet perspektiv: 

 
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjlighet. Det sätt på vilket flickor och 

pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma 

deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet. (sid 8) 

 

Vägledningen i styrdokumenten ger pedagoger i fritidshem utrymme för att själva utforma och 

förhålla sig till hur de väljer att arbeta utifrån ett genusmedvetet förhållningssätt. Forskning kring hur 

barn ser på sina erfarenheter och uppfattningar av leken på fritidshemmet kan ge viktiga insikter och 

kunskaper om hur barn själva skapar genus.  

 

Vad kan då ett genusperspektiv innebära? Enligt Nationella sekretariatet för genusforskning (2018) så 

beskriver de begreppet genusperspektiv som att ha ett reflekterande, problematiserande och 

ifrågasättande förhållningssätt till genus. De menar vidare att allt i vårt dagliga liv går att förstå 

utifrån ett genusperspektiv. Genusperspektiv kan även bidra till att normer kan förändras, utmanas 

och ifrågasättas i vårt samhälle. Ärlemalm-Hagser & Pramling- Samuelsson (2009) studie tyder på att 

genus skapas av både pedagoger och barn men att det främst är barnen som utmanar och omskapar 

normer.  

 

I kurslitteraturen under utbildningen till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem så har 

ämnet genus och barns lek bearbetats ganska ytligt. Det finns inte så omfattande forskning kring 

fritidshemmets verksamhet om lek och genus som det finns om förskolan. Eftersom att det finns så få 

studier där man har intervjuat barn om lek samt analyserat materialet ur ett genusperspektiv i 

fritidshemmets verksamhet så anser vi att det finns en kunskapslucka att fylla och vi har därför valt 

att studera detta fenomen i fritidshemmets verksamhet.  

Att vi väljer barnens perspektiv handlar i grund och botten om att barnen själva har mest kunskap 

kring vad och hur de leker och vilka erfarenheter de har kring sitt relationsskapande. Resultatet från 

denna studie kan ge pedagoger medvetenhet om hur barnen skapar sin tid på fritidshemmet och hur 

de väljer aktiviteter och kompisar i den fria leken. Denna kunskap kan i sin tur ge insikt i hur 

pedagoger kan utveckla barnens lek utifrån ett genusperspektiv. Vi finner det intressant att studera 

vilka miljöer pojkar respektive flickor väljer att befinna sig i samt vilka saker respektive kön helst 
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väljer att leka med och vad som styr hur de väljer lek och lekkamrater. Tidigare studier tyder på att 

det finns genusmönster och strukturer som styr barnens val av lek och kamrater samt hur leken tar sig 

uttryck, ibland verkar dessa strukturer vara synliga för barnen samtidigt som barnen ibland enbart 

verkar handla efter könsstereotypiska mönster (Dahl 2011, Hellman 2008, Ärlemalm-Hagser & 

Pramling-Samuelsson 2009) 

 

Därför så finner vi det intressant att utifrån ett barnperspektiv studera och analysera barns 

erfarenheter och uppfattningar kring hur de väljer kamrater samt vilka lekar de väljer att leka i den 

fria leken på fritidshemmet. Vårt intresse är att undersöka om dessa val styrs av genusaspekter.  
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Bakgrund 
Utifrån tidigare forskning kring barns fria lek har vi utformat följande teman som vi anser är relevanta 

för bakgrunden till studien; Hur könsnormer framträder i barns fria lek, Barn som skapare och överskridare 

av genusnormer i rollekar, Lekmiljö, material och genusnormer, Barns möjligheter och hinder för 

relationsskapande, Barns genusskapande, Pedagogers inverkan på barns genusskapande och 

Gränsöverskridanden 

Hur könsnormer framträder i barns fria lek 

Den fria leken är omdiskuterad och högst aktuell som en del i barnens utveckling och lärande. 

Forskningen kring fri lek belyser både positiva och negativa aspekter som påverkar barns tid på 

fritidshemmet. Tullgrens (2004) studie visar att barnen har frihet att välja innehåll i leken utifrån sina 

fantasier och erfarenheter så länge pedagogerna anser att leken räknas som utvecklande, lärorik och 

bra. Anser däremot pedagogerna att leken är meningslös eller stereotyp så faller den inte inom 

normen för god lek, i dessa fall sågs pedagogerna gå in och stödja och omvandla leken till mer 

normativ. Evaldsson och Aarsand (2011) anser att vuxnas mål många gånger är att använda leken som 

metod för lärande och utveckling av förmågor hos barnen, samtidigt som barnens mål i leken kan 

handla om något helt annat. Författarna menar att när barn skapar lek på den fria tiden på 

fritidshemmet så är det knutet till sociala kategoriseringar och kulturella sammanhang som kön, klass, 

etnicitet, ålder osv. I alla dessa olika lekar och aktiviteter som barnen skapar på den fria tiden kan 

genusaspekter urskiljas där vissa aktiviteter eller lekar domineras av antingen pojkar eller flickor. 

Enligt Dahl (2011) så verkar barnen omedvetet dras till de lekar och aktiviteter som har en typisk 

“pojkig” eller “flickig” utformning, där t.ex. flickor gärna dras till lugna lekmiljöer samtidigt som 

pojkar gärna är i mer livliga och aktiva lekmiljöer. Samtidigt ser författaren att det många gånger är 

barnens gemensamma intressen som styr vad barnen väljer att göra på den fria tiden i fritidshemmet 

vilket också har betydelse för hur barnen delar in sig efter kön i leken. Vidare så anser Dahl att när 

barnen leker i vissa slutna gemenskaper så är det främst kamrater som är grunden för gemenskapen, 

leken är också många gånger relaterad till vuxenvärlden, alltså att barn leker utifrån sina erfarenheter 

från familjen, vardagen, osv. Författaren ser också hur genusaspekter görs synliga hos barn i leken 

b.la. i samtal med barnen så framkommer det att barnen vet vad som räknas som “flickigt” och 

“pojkigt” samtidigt som dessa normer ibland verkar vara osynliga för barnen i själva leken. T.ex. i 

Hellmans (2011) studie så visar barnen att leken kan innehålla komplexa könsnormer, där 

Batmanpapporna som leks av pojkar tar hand om barnen och lagar mat vilket stereotypt kan anses 

höra till mammarollen. Författaren menar att detta kan bero på att både mammorna och papporna till 

de lekande pojkarna har en jämställd fördelning av sysslor i hemmet vilket också avspeglar sig i 

pojkarnas lek. 

 

Barn som skapare och överskridare av genusnormer i rollekar 

När man tittar på olika studier där man har intervjuat eller observerat barn så framträder barnens val 

av lek på den fria tiden, där rollekar ser ut att vara ett dominerande tema, både bland både pojkar och 

flickor (Hellman, 2008; Fröden, 2018; Hyvönen, 2008; Sandberg och Pramling Samuelsson, 2005; 

Ärlemalm-Hagser och Pramling-Samuelsson, 2009).  

 

I rolleken använder barnen olika utklädningskläder och får möjlighet att inta andra roller som 

t.ex. Batman, riddare, hund, Superman, Star Wars figurer, prinsessa, vårdande roller, kock osv. 
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De ovan nämnda studierna visar olika resultat kring barnens val av roll utifrån genusnormer. I 

Hyvönen (2008) och Ärlemalm-Hagser och Pramling-Samuelsson (2009) följer pojkar och flickor 

gällande könsnormer där flickor gärna är små söta valpar och lagar mat i köket medan pojkar gärna är 

riddare eller hundar. Andra studier visar att barn bryter mot traditionella könsnormer där flickor 

leker Star Wars, Batman, soldater, robotar samtidigt som pojkar leker prinsessor, mammor och 

fröknar (Fröden, 2018; Hellman, 2008; Sandberg och Pramling Samuelsson 2005). Hellman (2008) 

menar att barn kan överskrida normer utan att vara medvetna om dessa i leken. Barnen testar gärna 

olika roller som har olika könskodningar, det blir då själva prövandet, görandet och sökandet som blir 

det centrala i barnens lek snarare än vad som normativt är flickigt och pojkigt, detta visar hur pojkar 

och flickor gör kön i leken och hur dessa kan gestalta sig. 

 

I Hyvönens (2008) studie visar barnen att de ofta väljer stereotypa könsroller när de förhandlar roller 

utan vuxnas inblandning, samtidigt anser pedagogerna att pojkar och flickor förhandlar jämlikt kring 

rollerna, inget av könen verkar ha makt över det andra. Barnen i Frödéns (2018) studie sågs förhandlar 

utifrån andra aspekter än kön, istället förhandlade barnen om vem som passade samt ville ha en 

specifik roll i leken, utan att blanda in könsnormer, kön som argument att tillskaffa sig roller 

avfärdades av barnen. Författaren menar att pedagogernas genusneutrala bemötande mot barnen har 

medfört att barnen kan se bortom kön när de förhandlar och utmanar stereotypa könsnormer i 

rollekarna. 

 

Rollekar ser ut att uppta en stor del av barnens fria lek, i rolleken kan man se hur barnen förhandlar, 

överskrider, testar och utmanar genusnormer medvetet och omedvetet. Det framkommer att 

pedagogerna i Hyvönen (2008) studie anser att rollekar är viktigt därför att leken ger möjlighet för 

pojkar och flickor att leka tillsammans, samt att det finns obegränsat med roller så att alla kan delta. 

Hellman (2011) menar att det är viktigt att vuxna tar vara på när barn förhandlar och ser möjligheter 

att utmana och omvandla könsnormer i leken så att barnen får möjlighet att vara pojke och flicka på 

flera olika sätt. Författaren anser att denna aspekt kan leda till att barn kan förändra stereotypa 

könsmönster vilket skapar nya möjligheter i barnens liv där gränser och sociala normer mellan könen 

blir mindre tydliga. Hyvönen (2008) drar också slutsatsen att sociala- och kulturella könsnormer bland 

barnen håller på att förändras genom att barnen överskrider gränser i leken. 

 

Lekmiljö, material och genusnormer 

Fritidshemmets miljö varierar, en vanlig utformning kan vara olika lekrum; kök, byggrum, ateljé, 

rörelserum och rum för lugn och ro, samt material som utklädningskläder, leklådor, pyssel och spel. 

Enligt Hippinen Ahlgren (2013) är pedagogernas syfte med miljöerna många gånger att skapa lärande 

och utveckling för barnen, dessa miljöer påverkar även barnens identitetsskapande i leken. Dahl 

(2011) menar att utformningen och det lekmaterial som finns och de lekar som leks i dessa lekmiljöer 

ofta är könskodade och sätter gränser för hur barnen uppfattar dem, att det inte finns någon tydlig 

strategi hos pedagogerna i fritidshemmet för att utmana denna genusordning. Detta medför att 

utformningen av lekmiljön har betydelse för var barnen väljer att leka oavsett om det var 

pedagogernas tanke i grunden. I Sandberg och Pramling-Samuelsson (2005) studie kan man se hur 

barnen utmanar genusordningen i lekmiljön genom att pojkarna använder dockhuset som garage trots 

att pedagogerna genom miljön försöker uppmuntra till mer traditionellt könskodade lekar. Man kan 

se att utformningen av miljön ur ett genusperspektiv kan ha betydelse för hur barn skapar genus i sin 

lekmiljö vilket studier tyder på. I Frödéns (2018) studie håller pedagogerna lekmiljön medvetet 

genusneutral vilket leder till att utformning av miljön skapar möjligheter för barnen att leka i olika 
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konstellationer oberoende av kön, på förskolan skapas inga rum där enbart killar eller tjejer leker. 

Miljön och materialet barnen har att tillgå har betydelse för lek och normer. På förskolan där 

pedagogerna håller leksaker neutralt könskodat samt ej heller har köpt in t.ex. Barbie och Batman utan 

istället har egentillverkade neutrala dockor, naturmaterial och egensydda utklädningskläder visar 

också att barnen leker mindre normativt samt att de skapar och tolkar traditionella lekar på sitt eget 

sätt (Frödén, 2018).  

 

Barns möjligheter och hinder för relationsskapande 

Fritidshemmets miljö karaktäriseras av en ständigt pågående process av aktiviteter, som hela tiden 

börjar och slutar, det handlar om; samtal, relationer, konflikter, platser, skoj, lek och grupperingar i 

olika former och situationer. Denna mångfaldiga verksamhet ska barnen förhålla sig till och anpassa 

sig efter. Dessutom så pågår en ständig kamp bland barnen, den handlar om förhandlingar av 

kamratrelationer, deltagande, uteslutningar och om vilka roller de ska ha och vilka regler de ska 

förhålla sig till i leken (Höjholt, 2015).  

 

När Höjholt analyserat sina observationer så finner hon att barnen måste leta efter och finna vägar in i 

olika gemenskaper och aktiviteter, att barnen måste förskaffa sig vissa förmågor för att klara av att 

träda in i olika lekar och gemenskaper. Dahl (2011) studie visar också att det finns villkor för att få 

tillhöra olika gemenskaper. Dessa framkom i studien; delad repertoar, samma intressen och 

ömsesidigt engagemang. Vidare menar författaren att barnen kan tillhöra flera olika gemenskaper 

samtidigt. 

 

Kousholt (2015) menar att barnen utgår från egna intressen men också utifrån vem de vill leka med 

när de väljer aktiviteter. Författaren anser att socialt liv och personliga intressen är tätt knutna till 

varandra i barnens val av aktiviteter. Samtidigt visar Dahls (2011) studie att man kan se genusaspekter 

i barnens gemenskaper, där hon finner gemenskaper där bara flickor leker, där kvinnliga ideal och 

flickigt är grunden för gemenskapen, i de andra gemenskaperna finner man nästan bara flickor eller 

flickor och pojkar, ingen gemenskap där enbart pojkar leker tillsammans. I Ärlemalm-Hagser och 

Pramling-Samuelsson (2009) visar barnen på förskolan en gemenskap där både pojkar och flickor är 

måna om varandra och visar ansvar, hjälpsamhet och omsorg om varandra oberoende av kön. Detta 

kan författarna se både i den fria leken och i organiserade aktiviteter.  

 

Ackesjö och Persson (2014) etnografiska studie kring barns erfarenheter av gemenskaper i övergången 

till förskoleklass visar hur barn snabbt kan förhålla sig och anpassa sig till nya förändringar. När 

barnen i studien får se klasslistor för hur de ska delas in i de olika förskoleklasserna, så sätter en 

process igång där barnen förhandlar om gränsdragningar, samt anpassar sig till den nya indelningen 

av grupperingar under de följande dagarna. Förhandling kring gemenskap handlar om” vi” och 

“dem” och om grupptillhörighet för barnen, författarna ser också att barnen börjar leka utifrån de nya 

gemenskaper som bildats utifrån grupptillhörighet. Studien visar också att det ur barnens perspektiv 

är kamrat-relationerna som är det viktiga i den sociala gemenskapen. 

 

Dessa resultat tyder på att det finns gemenskaper som både är slutna och öppna för pojkar och flickor, 

där olika sammanhang och aspekter spelar roll och avgör vilka gemenskaper barnen bildar i de olika 

pedagogiska rummen. I vissa gemenskaper finner man starka genusaspekter som anledning till att 
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man valt att inträda i just den gemenskapen medan det i andra inte verkar spela någon roll vilket kön 

man har (Dahl, 2011; Hyvönen, 2008; Fröden, 2018).  

 

Barns relationsskapande är komplext vilket också studier visar, det finns flera aspekter som spelar in 

när olika gemenskaper skapas, man kan se att genusaspekten finns med och har stor betydelse i 

många relationer som barnen skapar.  

 

Barns genusskapande  

Enligt Dahl (2011) så är genus och genusmönster en inordnad del i allt socialt liv och samspel mellan 

människor och barns sociala liv är inget undantag. Barnen i Dahls studie är mycket medvetna om vad 

som kategoriseras som “flickigt” respektive “pojkigt” redan i de tidiga skolåren och att de inordnar 

sig själva utifrån dessa mönster. Vidare menar Dahl att en stor del av barns konstruerande av genus 

verkar vara baserat på sådant som tas för givet, att flickor är på ett visst sätt och att pojkar är på ett 

annat sätt, att vissa beteenden anses vara kopplade till kön och inte till person. Detta kan man se i 

Hellmans (2008) studie som visar att när pojkar och flickor leker Batman så ändrar flickorna sin röst 

till mörk och grov och gör kraftiga kroppsrörelser för att förvandla sig till en typisk maskulin Batman 

som enligt normen räknas som man.  

 

Karlsson (2003) beskriver hur barn aktivt strävar efter att passa in i grupperingar av barn med samma 

kön som en själv och att man genom attribut och gränsdragningar markerar sin tillhörighet i gruppen, 

samt gräns och åtskillnad till andra grupperingar. Karlsson menar att detta tros bero på barns strävan 

efter att passa in och tillhöra kamratgemenskaper. Detta gör att barnen anpassar sig till vad som 

förväntas av en flicka respektive pojke och att man dessutom lär sig att vara flicka och pojken på olika 

sätt allt efter vad situationen kräver, så länge man gestaltar sitt kön på ett sätt som räknas som vanligt, 

normalt och inom gränsen för vad som anses som lämpligt så löper man liten risk att bli utesluten ur 

gemenskapen och lämnad ensam. Odenbring (2010) har i sin studie funnit liknande fenomen och 

menar att barnen verkar vara medvetna om vad som sammankopplas med respektive kön och att de 

noga markerar skillnader och olikheter mellan könen. Vidare så menar Odenbring att barns 

kroppsliga och fysiska kontakt med andra barn styrs av genusmönster. Det är t.ex. vanligare att pojkar 

kramar pojkar och flickor kramar flickor än att flickor och pojkar kramas och att det mest troligt beror 

på en rädsla att bli “anklagad” för att vara förälskad i någon av motsatt kön. Det är accepterat att visa 

sin uppskattning och att man tycker om någon av samma kön som en själv, men när det kommer till 

kroppskontakt och intimitet med någon av det motsatta könet så kommer den heterosexuella normen 

in i bilden, d.v.s. att kärleksrelationer mellan män och kvinnor utgör normen och anses vara det 

”normala” och även om barnen är för unga för några egentliga kärleksrelationer så spelar ändå 

förväntningarna på flickor och pojkars relationer in enligt Odenbring.  

 

Pedagogers inverkan på barns genusskapande 

Genus skapas i förskola och skola av både barn och lärare, men studier visar att det främst är barnen 

som är nyskapande och utmanar rådande könsmönster medan lärare ofta, medvetet eller omedvetet, 

har ett mer könsstereotypt förhållningssätt.  Det förefaller i många fall vara så att lärare och 

pedagoger förstärker barns förutfattade uppfattningar om hur man gestaltar ett visst kön genom sitt 

sätt att prata med och agera mot barnen utifrån vedertagna och förutfattade genusmönster. (Karlsson, 
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2003; Odenbring, 2010) Karlsson beskriver hur lärare i hennes studie t.ex. försöker motivera pojkarna 

att vara med på mattgymnastik för att det är bra för musklerna och att man blir stark, vilket kan 

räknas som ett typiskt manligt attribut. Odenbring menar att lärare och pedagoger, både medvetet och 

omedvetet, ofta befäster de olika ”förväntningarna” som finns på pojkar och flickor genom att t.ex. 

låta pojkar hjälpa till att bära tunga saker, underförstått att pojkar är starkare än flickor, eller att 

använda flickor som ”stötdämpare” som man sätter tillsammans med stökiga pojkar för att få ett 

lugnare klimat på t.ex. en samling eller i matsalen då flickor anses vara lugnare och mer mogna än 

pojkar rent generellt. 

 

I Odenbrings studie så försöker lärare visserligen att tänka på att inte vara allt för könsstereotypa i sitt 

tankesätt och agerande, men det är inte alltid så enkelt att bryta invanda könsmönster, varken för 

lärare eller för barn. Könsmönster är djupt rotade och det är lätt att hamna i könsstereotypa fällor, där 

man tänker rätt fast det ändå blir fel, t.ex. när man använder flickor som “stötdämpare” i röriga 

situationer. Resultatet i Sandberg & Pramling Samuelsson (2005) studie visar att de kvinnliga 

förskollärarna föredrar när barnen leker lugna lekar och pysslar samtidigt som de manliga 

pedagogerna visar större förståelse för barn som vill leka lite mer livliga lekar eftersom att männen 

kunde relatera till dessa lekar från sin egen barndom. 

 

Frödén (2018) visar hur man på en förskola arbetar med ett tydligt genusmedvetet tänk, där 

lekmaterial och inredning är så könsneutral som möjligt. Lärarna tänker medvetet på att använda sig 

av könsneutrala uttryck och försöker att inte könskoda aktiviteter och lekar. Frödén menar att man 

inte har försökt att göra kön osynligt, men att man väljer att göra det mindre framträdande och 

relevant i sin verksamhet och att det leder till att pojkar och flickor leker med samma leksaker och att 

inga färger är könskodade. 

 

Gränsöverskridanden 

I Karlssons (2003) studie så har det framkommit att barnen oftast leker i enkönade 

gruppkonstellationer med barn av samma kön som en själv och att det är de konstellationerna som 

man kämpar om makten, ger sig in i konflikter och investerar sin kraft och energi i. Lek i 

könsblandade grupper förekommer men förefaller inte vara lika viktiga för barnen i studien, även om 

många barn rör sig mellan olika grupperingar. Karlsson menar att det ofta bygger på någon typ av 

skicklighet då barnen leker gränsöverskridande, t.ex. flickor som är bra på att spela bandy eller någon 

annan aktivitet som domineras av pojkar. Man avviker på så sätt från normen genom att vara bra på 

något som uppskattas av de barn av motsatt kön som man vill vara med. Pedagogerna i studien 

verkar dock inte värdera lek över könsgränserna lika högt som lek med barn av samma kön då man 

t.ex. försöker hitta lekkamrater till barn som riskerar att bli ensamma. Karlsson menar att denna norm 

kan bidra till att barn som har problem med kamratrelationer i första hand får stöd att hitta kamrater 

av samma kön och att traditionella och invanda könsgränser därmed upprätthålls i stället för att 

utmanas. 

 

Det verkar i många fall vara så att det är lättare för flickor att vara gränsöverskridande när det 

kommer till genusmönster än vad det är för pojkar att göra detsamma, att flickor gör något som anses 

som “pojkigt” blir inte lika tydligt uppmärksammat av lärare och barn som om pojkar gör något som 

anses som “flickigt”. (Dahl, 2011; Odenbring, 2010) Dahl påpekar att det troligtvis inte sticker ut lika 

mycket om en flicka väljer ett dataspel med superhjältar som om en pojke väljer ett spel där man 

driver skönhetssalong, vilket på så sätt gör pojkarnas gränsöverskridanden mer tydliga och 
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iögonfallande än flickornas. Frödén (2018) ser å andra sidan att gränsöverskridanden i en verksamhet 

som är förhållandevis könsneutral i sin utformning inte blir särskilt tydliga då genusmönstren är mer 

vaga och inte heller uppmuntras av pedagogerna. 

 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) menar att barnen i förskolan i deras studie 

utmanar och omkonstruerar invanda genusmönster medan lärare i många fall agerar mer 

könsstereotypt, där man t.ex. medvetet och omedvetet könskodar leksaker och pedagogiskt material 

och att maskulinitet är överordnat femininitet. Barnen i studien verkar dock vara bra på att själva 

avkoda leksakerna och omdanar förväntade genusmönster genom att på olika sätt leka med sakerna 

på ett sätt som inte räknas som direkt könsstereotypt, en docka kan t.ex. bli ett flygplan eller en 

superhjältefigur kan få på sig en klänning. 
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Syfte 

Syftet med studien är att genom gruppintervjuer med barn studera, analysera och beskriva barnens 

erfarenheter och uppfattningar kring val av lek och kamrater i den fria leken på fritidshemmet.  

 

Syftet konkretiseras med dessa frågeställningar: 

 

 Vad påverkar barnens val av lek och kamrater? 

 Vad är enligt barnen möjligt att leka?  

 Med vem är det enligt barnen möjligt att leka med? 

 Hur kan barnens erfarenheter förstås utifrån genusaspekter? 



13 

 

 

Metod  
Under metoddelen beskrivs hur vi har sökt litteratur till bakgrunden samt vilka val vi har gjort vad 

gäller metod för insamling av datamaterial. Under urval motiveras varför vi har valt att intervjua barn 

och hur vi har gått till väga rent praktiskt när vi har valt skolor och fokusgrupper. Sedan beskrivs hur 

vi har förhållit oss till de etiska principerna i denna studie. I denna del redogör vi även för 

genomförandet och trovärdighet och tillförlitlighet i studien. Slutligen beskriver vi hur vi har 

analyserat och bearbetat det empiriska material vi har samlat in. 

 

Litteratursökning 

Databaserna som vi har använt för att söka artiklar till forskningsplanen är; Eric via EBSCO, Google 

Scholar, Primo, SwePub och Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVa). Vi började med att söka i Eric via 

EBSCO men fann svårigheter att hitta något där oavsett om vi sökte med svenska eller engelska 

sökord och gick därför över till att söka via Google Scholar, Primo och SwePub istället. De sökord vi 

valde från början var fritidshem, kön, lek och genus, både på svenska och engelska. Vi anser att det var 

svårt att hitta något om lek, lekmiljö och genusperspektiv riktat specifikt mot fritidshem så vi utökade 

vår sökning så att den även inkluderade skola och förskola. Vi hittade ett stort antal studentuppsatser 

som behandlade ämnet och kunde via referenserna i dem hitta artiklar att söka vidare efter i 

databaserna. Vi har även lånat relevanta böcker på biblioteket. Artiklar och avhandlingar i 

bakgrunden är peer-reviewed.  

 

Metodval  

Syftet med studien är att genom gruppintervjuer med barn studera, analysera och beskriva barnens 

erfarenheter och uppfattningar kring val av lek och kamrater i den fria leken på fritidshemmet.  

 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie baserad på barns erfarenheter och uppfattningar av den fria 

leken på fritidshemmet. Val av metod blev gruppintervjuer med barn, dessa har gett oss tillgång till 

barns tankar och erfarenheter. Vi har tagit inspiration från Källström Caters (2015) beskrivning av 

barnintervjuer och dess syfte;  

 

Om man är intresserad av barns erfarenheter, perspektiv och åsikter är det naturligt att fråga dem hur de 

tänker i olika frågor. Men att prata med barn handlar inte bara om ett intresse för det enskilda barnet, utan 

kan också vara ett sätt att föra in barn i vår vuxna förståelse av det sociala livet i allmänhet. Vuxnas 

antaganden om vad barn erfar och hur de tänker om och hanterar sina upplevelser är inte tillräckliga, utan 

barns erfarenheter och perspektiv är nödvändiga i forskning om barns villkor i samhället. (sid. 68) 

 

Våra intervjuer med barnen är fokusgrupps-inspirerade, men vi anser att barn i denna ålder inte har 

vuxnas kapacitet att diskutera ett gemensamt fenomen lika ingående som man kanske gör vid 

fokusgruppsdiskussioner. Barnen i våra intervjuer har många gånger beskrivit sina egna enskilda 

erfarenheter men även diskuterat gemensamma erfarenheter och fenomen i grupperna. Dahlin-Ivanoff 

(2015) beskriver fokusgruppsmetoden som diskussioner i grupp, där deltagarna möts och håller en 

fokuserad diskussion kring ett fenomen, tema eller ämne. Författaren menar att kunskapen man får 

från dessa diskussioner grundas på gemensamma erfarenheter där man kan urskönja de olika 
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uppfattningarna och förståelsen från deltagarna. När det kommer till utformningen av intervjuguiden 

(bilaga 3) så upptäckte vi vid genomförandet av pilotstudien att frågorna måste formuleras noga så att 

de matchar syftet med studien. När intervjuguiden utformades så delade vi in intervjufrågorna i tre 

olika teman; lekmiljöer, lekmaterial och lek- och lekkamrater. Vid intervjuerna så ställdes följdfrågor som 

ansågs ge barnen mer utrymme att berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Vårt syfte med 

studien styr också valet av forskningsmetod, valet att göra en kvalitativ studie ger oss tillgång till 

barnens erfarenheter och uppfattningar kring fri lek hos barn samt skapa en förståelse för hur det kan 

förstås utifrån genusaspekter.  

 

Urval 

Då vi är intresserade av barns erfarenheter och upplevelser av lek så föll det sig naturligt för oss att 

intervjua barn i vår studie, något som även Källström Cater (2015) ser som viktigt för att få en djupare 

förståelse för barns upplevelser och perspektiv, att det inte är tillräckligt att bara få vuxnas 

antaganden om hur barn erfar och upplever händelser och fenomen. Eriksson- Zetterquist & Ahrne 

(2015) menar att valet av informanter är avgörande för en studies kvalitet och validitet, det handlar 

om att välja ut relevanta informanter till sitt forskningsproblem. Vi har därför valt att intervjua barn 

på två fritidshem i två olika kommuner i norra Sverige, valet av barn som informanter passar vår 

studie och svarar mot vårt forskningsproblem. På ena fritidshemmet intervjuades 4 pojkar och 6 

flickor i åk 1, på andra fritidshemmet intervjuades 3 pojkar och 6 flickor i åk 1 och 2. Att det blev just 

dessa informanter har att göra med vilka vårdnadshavare som gav sitt samtycke samt vilka barn som 

även samtyckte till deltagande i vår studie. Resultaten i denna studie är således baserad på vad våra 

informanter har delat med sig, vilket innebär att denna studie inte representerar alla barn på alla 

fritidshem. Enligt Bryman (2011) så går resultatet i en studie med bekvämlighetsurval inte att 

generalisera och gälla för alla utan de blir de specifikt utvalda informanternas erfarenheter och 

uppfattningar som man förmedlar, vilket också är fallet i vår studie. Vår avsikt var att samtliga 

intervjugrupper skulle vara könsblandade för att vi ville få både flickor och pojkars erfarenheter av fri 

lek, men på grund av att barn av olika anledningar inte kunde delta så blev det en grupp med bara 

flickor. De utvalda fritidshemmen känner vi till sedan tidigare och där även barn, föräldrar och 

pedagoger är kända för oss. Vilket också handlar om ett bekvämlighetsurval där vi valt att göra 

intervjuer på ställen där vi redan är delvis kända, vilket kan antas underlätta inhämtandet av både 

samtycken och empiriskt material (Bryman, 2011).  

 

 

Barns perspektiv & barnperspektiv 

Vår första tanke med studien var att intervjua pedagoger kring barns fria lek, men när vi började 

fundera kring vem som bäst kan svara på vår forskningsfråga så kom vi fram till att det var bättre att 

intervjua barn. Det finns ett flertal forskare som väljer att studera den fria leken ur barns perspektiv, 

vilket bidrar till att pedagogisk verksamhet kan utvecklas framåt samtidigt som barnen får göra sin 

röst hörd och bidra till utvecklingen. Källström Cater (2015) menar att barns perspektiv och 

erfarenheter är nödvändigt i forskningssammanhang därför att enbart vuxnas perspektiv inte är 

tillräckliga för att skapa en komplett bild av barns liv. När vuxna pratar om att de ser på något ur ett 

barnperspektiv eller barns perspektiv så visar det sig att det kan ha olika betydelse, när vuxna säger 

att de vill utgå eller värna om barnperspektivet, kan det handla om hur vuxna anser sig veta vad som 

är barnens bästa. Detta kan bli synligt om man frågar barnen vad de finner viktigt så kan det skilja sig 
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markant från vad de vuxna antar är viktigt för barnen. Qvarsell (2013) menar att detta visar att barns 

perspektiv och att anta ett barnperspektiv kan visa sig vara två helt olika saker. Författaren menar att 

barnens perspektiv och erfarenheter av sitt liv på fritidshemmet lätt kan försummas, Qvarsell anser att 

det är viktigt att ta reda på barnens syn för att kunna berika forskningen och kunskapen, det betyder 

dock inte att man får en komplett bild utan barns erfarenheter måste läggas mot pedagogernas 

kunskaper och erfarenheter. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vi har utgått från de fyra forskningsetiska grundregler som Vetenskapsrådet (2011) har utformat; 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Enligt Vetenskapsrådet (2011) har 

man vid all forskning ett kunskapsintresse som styr och driver forskningen framåt, så också i denna 

studie, vilket också innebär att man hela tiden måste göra forskningsetiska överväganden i sitt eget 

kunskapsintresse. I vår studie är det barnens erfarenheter som vi har studerat, vilket innebär att vi 

måste ha vårdnadshavares skriftliga samtycke och även barnens muntliga samtycke till att delta i 

studien. Det finns också andra aspekter att ta hänsyn till när det gäller barns deltagande i studier. 

Barn kan vara mer lättpåverkade av andra och deras förmåga att ta ställning till konsekvenser och 

risker i sina uttalanden är begränsad och därför är det viktigt att barnen informeras kring vad 

forskningen kommer att innebära för deras eget deltagande samt att de får ta ställning till om de vill 

delta eller inte (Källström Cater, 2015). Källström Cater menar också att information till barnen ska 

beröra vilket syfte studien har och vilken roll barnen spelar i studien, författaren menar också att detta 

kan innebära vissa svårigheter, det kan vara svårt att förklara syftet så att barnen verkligen förstår 

innebörden i informationen de ges. I och med att vi först kontaktat rektorer (bilaga 1) för att höra om 

vi kunde få genomföra en studie på en fritidsavdelning på skolan samt sedan informerat berörd 

personal på fritidshemmet (bilaga 1) och slutligen fått vårdnadshavares (bilaga 2) - och barns 

samtycken har vi följt principerna för informationskrav och samtyckeskrav i vår studie. Barnen har 

dessutom blivit informerade att de när som helst under intervjun får avbryta sin medverkan i studien 

utan att detta ifrågasätts av oss som forskare. Detta innebär att det enbart är de barn där 

vårdnadshavare- och barn har gett sitt samtycke som kommer att delta i studien. Barnen har även fått 

beskrivet på vilket sätt deras deltagande i studien är värdefull. Vi finner det svårt att veta om barnen 

fullt förstår vad studiens syfte är, men anser att när vi har informerat barnen om syftet har vi gjort 

informationen enklare och mer lättförståelig. När det gäller konfidentialitetskravet så är alla uppgifter 

kring barn, vårdnadshavare, skolor, kommuner och personal i denna studie avidentifierade. Detta 

innebär att namnen i studien är fingerade, så att man inte ska kunna identifiera var studien är 

genomförd eller vilka barn som har deltagit i studien. Allt material som samlats in till studien har 

förvarats så att obehöriga inte har kunnat läsa materialet, vilket är i linje med konfidentialitetskravets 

principer. Slutligen så har vi utgått från nyttjandekravet i vår studie genom att alla uppgifter vi har 

samlat in enbart kommer att användas till detta arbete. När arbetet blev klart förstördes allt material 

så att det inte kan hamna i obehöriga händer. Vi har informerat personal och vårdnadshavare att vårt 

färdiga arbete kommer att finnas tillgängligt via Mittuniversitetet. 

Genomförande 

Vi har gjort gruppintervjuer i två olika kommuner i norra Sverige, vi har utfört dessa separat, av olika 

anledningar. Vi bor långt ifrån varandra och fann det enklare att göra intervjuerna i våra respektive 

hemkommuner, dessutom så är det ett sätt att tidsoptimera genom att samla in mer data på kort tid. 

Vår tanke var även att barnen skulle känna sig trygga under intervjuerna, därför valde vi att bara vara 
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en vuxen, som barnen dessutom kände till sen tidigare vid varje intervjutillfälle. Vi började med att 

skicka ut missiv till rektorer på två olika skolor/fritidshem i två olika kommuner (Bilaga 1). 

Rektorerna kontaktade i sin tur pedagogerna på de olika avdelningarna på fritidshemmen som i sin 

tur fick avgöra om de ville vara med i studien. De avdelningar som valde att delta i studien fick ta del 

av missivet och vi kontaktade dem för att dela ut brev om samtycke (Bilaga 2) till berörda föräldrar. 

Brevet innehöll allmän information om oss och vår studie, universitetet, syftet med vår studie samt att 

studien skulle genomföras utifrån de etiska krav som Vetenskapsrådet (2011) fastställt. 

Samtyckesbrevet skickades ut till barn i åk 1 på det ena fritidshemmet och till barn i åk 1-2 på det 

andra fritidshemmet, vi valde bort de allra yngsta barnen då vi ville ha med barn som kan uttrycka sig 

väl språkligt. Vi tog hjälp av pedagogerna på fritidshemmen för att sätta ett datum då samtycket 

skulle vara inne och när vi fått in samtycken så bad vi pedagogerna att hjälpa oss att sätta ihop barnen 

till intervjugrupperna. Vi har även tagit hjälp av pedagogerna för att berätta för barnen om studien 

samt att fråga barnen om de var villiga att delta i intervjuerna. Vid intervjuerna presenterade vi oss för 

barnen och berättade om studien och att deltagandet var frivilligt, att de när som helst hade möjlighet 

att avbryta sitt deltagande. Vi frågade om det gick bra för barnen att vi spelade in intervjuerna med 

våra mobiltelefoner för att lättare kunna ta del av den insamlade datan och själv kunna vara mer aktiv 

vid intervjuerna istället för att anteckna, vilket samtliga tyckte var helt i sin ordning. Miljön för 

intervjuerna valdes noggrant för att minimera risken för störningar som annars lätt kan inträffa på ett 

fritidshem. Intervjuerna var semistrukturerade och vi ställde följdfrågor för att få mer utförliga svar, 

vi ansåg att detta var mest lämpligt då det är svårt att på förhand avgöra vad barnen kommer att dela 

med sig. Intervjuerna tog mellan 15-25 minuter, barnen var aktiva under intervjuerna men när vi 

märkte att orken och uppmärksamheten började tryta så avrundade vi och avslutade intervjuerna. 

 

Metoder för bearbetning och analys 

När vårdnadshavarna godkänt barnens medverkan till studien har de också godkänt att intervjuerna 

spelas in. Barnen blev tillfrågade om det gick bra att spela in intervjuerna på mobiltelefonerna i 

samband med att de informerats om studien. Barnen ställde sig positiva till inspelningen och har 

också i vissa fall velat lyssna på inspelningen efter att intervjuerna har avslutats. Inspelningarna har 

sedan transkriberats på dator för att lättare kunna analyseras. Vi har transkriberat intervjuerna enskilt 

eftersom att det underlättade när vi skulle skriva vilket barn som sagt vad, då vi personligen har 

deltagit vid intervjun och känner igen rösterna. Allt som inte var relevant till syftet med studien som 

rörde andra saker så som “Igår åt vi glass och chokladsås” har uteslutits i själva transkriberingen. Vi har 

valt att redovisa samtliga intervjuer/samtal tillsammans och har således inte gjort någon uppdelning 

av fritidshemmens enskilda material då vi inte har för avsikt att jämföra dem med varandra utan 

snarare hitta likheter och gemensamma drag i barnens upplevelser och erfarenheter. 

När vi genomförde analysen av det empiriska materialet så tog vi inspiration från Rennstam och 

Wästerfors (2015) tre grundläggande redskap vid analyser att; sortera, reducera och argumentera. Vi har 

både läst våra egna och varandras transkriberingar flera gånger, sedan har vi träffats några gånger 

under själv sorteringen av materialet samt vid analysen där vi har letat efter mönster, likheter och 

skillnader. Vid sorteringsfasen testade vi först att skriva ut transkriberingarna så att de kunde klippas 

isär och delas in i grupper, vi utgick från vårt syfte och forskningsfrågor i själva indelningen. Vi tyckte 

inte att detta var en tillfredsställande metod eftersom att materialet inte blev tillräckligt överskådligt, 

vi valde istället att färgmarkera utifrån våra forskningsfrågor och syftet för att se vilka mönster som 

framträdde för att kunna analysera dessa utifrån ett genusperspektiv. Rennstam och Wästerfors (2015) 

menar att detta skapar en slags ordning för den fortsatta analysen, den är aktivt skapad av forskarna 

och blir på så sätt intimt förknippad med de begrepp eller teorier som forskaren utgår från. När vi 
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sorterade materialet så analyserade vi utifrån varje forskningsfråga enskilt för att skapa en ordning i 

transkriberingarna. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att när man sorterar så uppmärksammar 

man en sak i taget och på så sätt skapas en ordning. När denna del i analysen var klar övergick arbetet 

i att reducera ner materialet, att hitta det väsentliga i förhållande till våra forskningsfrågor och vårt 

genusperspektiv. Vid reduceringen gick vi in djupare i genusperspektivet för att finna det som bäst 

svarade till våra forskningsfrågor och syftet med studien. Vi fokuserade då på att finna likheter, 

skillnader och mönster i barnens utsagor som svarar mot forskningsfrågorna. När vi var klara med 

reduceringen så framträdde dessa teman som vi delat in utefter forskningsfrågorna. 

 

Vad påverkar barnens val av lek och kamrater? 

 Gemensamma intressen styr 

 Uteslutningar och intressen 

 

Vad är enligt barnen möjligt att leka? 

 Omvårdande flickor och pojkar med spring i benen 

 Lekens genusnormer- “pojkigt” och “flickor” sätter gränser 

 Lekmiljön och materialet påverkar leken 

 

Med vem är det enligt barnen möjligt att leka med? 

 Könstillhörighet styr vem man leker med 

 Gränsöverskriden möjliggör könsblandad lek 

 

När reduceringen och analysen av materialet var klar så valde vi ut det vi fann mest intressant och 

väsentligt i resultatet och som svarade mot syftet med studien, vilket även Rennstam och Wästerfors 

(2015) benämner som att argumentera. Sedan förde vi en diskussion kring våra fynd i studien och 

ställde dessa mot tidigare forskning, vilket presenteras i slutet av studien. Under hela processen med 

denna studie har vi återgått till syftet och våra problemfrågor för att på så sätt skapa en röd tråd i 

studien och säkerställa att vi förhållit oss till det ursprungliga syftet och inget annat.  

  

 

Metoddiskussion 

I denna del kommer vi att diskutera hur vårt metodval påverkar tillförlitlighet och trovärdighet i 

studien. Vi valde mellan två alternativa metoder för att samla in empiriskt material till studien; 

intervjuer och observationer. Slutligen bestämde vi oss för intervjuer eftersom att observationer skulle 

ha blivit svårt att hinna med på fritidshemmet då tiden är begränsad och barngrupperna stora, vilket 

hade krävt att ett stort antal samtycken hade behövt samlas in, samt att observationer blir vår tolkning 

av barnens lek snarare än barnens egna erfarenheter och upplevelser. Källström Cater (2015) anser 

dock att man aldrig kan se världen genom barns ögon utan det blir forskarens erfarenheter som styr, 

detta förekommer även när man tolkar och rapporterar om intervjuer med barn då de har tillgång till 

ett mindre ordförråd, färre synonymer och är mer fåordiga i sina utsagor. Författaren menar då att när 

man tolkar barns utsagor krävs extra uppmärksamhet på förhållandet mellan det barnen säger och 

vad de kanske menar. I vår studie hade våra gruppintervjuer kunnat kompletteras med observationer, 

vilket hade kunnat ge studien en större tillförlitlighet genom att vi både fått tillgång till barnens 

utsagor samt kunnat observera vad de verkligen gör. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter 

också aspekten att intervjuer bara ger en begränsad bild av ett fenomen eller en situation vilket gör att 

man kan behöva komplettera med fler metoder för att styrka tillförlitligheten. 
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Vi diskuterade för och nackdelar med att intervjua barnen enskilt eller i grupp, efter genomförd 

pilotstudie visade det sig att intervjuer med barn enskilt kan leda till kortfattade svar eller inga svar 

alls, därför så beslutade vi att gruppintervjuer var bättre därför att de kan ge ett mer omfattande 

material. Efter noga övervägande och samtal med pedagogerna på fritidshemmet delades barnen in i 

grupper om 3-4 barn, då fick alla barnen utrymme att prata. Barnen delades sedan in i könsblandade 

grupper i intervjuerna, förutom en grupp där det bara var flickor som deltog. Vi tänker att det finns 

både för- och nackdelar med denna indelning, om vi hade valt att hålla grupperna könsindelade 

kanske det hade kunnat bidra till mer diskussioner för pojkarna. Då antalet pojkar som deltog i 

studien av olika anledningar var färre än antalet flickor, 7 pojkar och 12 flickor, så bidrog det till 

ojämn könsfördelning i grupperna. Detta kan ha påverkat resultatet genom att vi såg att flickorna 

kunde föra en dialog sinsemellan medan pojkarna var i minoritet i sina grupper. Samtidigt kan det 

vara så att flickorna ibland kanske påverkade varandra när de delade med sig av sina erfarenheter av 

sina val i den fria leken, det kan hända att det fanns erfarenheter och åsikter som vissa barn inte 

vågade föra fram i gruppen. Det kan också vara så att det asymmetriska maktförhållandet mellan oss 

som intervjuade och barnen kan ha påverkat hur barnen har svarat på våra frågor. Källström Cater 

(2015) menar att barn ibland försöker lista ut vad vuxna vill ha för svar på sina frågor och svarar 

utifrån det, d.v.s. att barnen förväntas lyda vuxna, speciellt i skolan och därför styrs av en vilja att ge 

“rätt” svar. Vi var noga med att berätta för barnen att det var helt i sin ordning att inte veta svaret på 

någon fråga eller att inte vilja svara, vilket barnen också valde att göra vid några tillfällen.  

 

Vi är medvetna om att denna studie bara visar några få barns erfarenheter och upplevelser av den fria 

leken på fritidshemmet, men vi anser ändå att vi kan dra slutsatser kring lek ur ett genusperspektiv 

från vårt empiriska material. Denna studie kan också bidra till att pedagoger i fritidshemmets 

verksamhet kan relatera genusperspektivet i denna studie till sin egen yrkesroll.  
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Resultat 
I denna del av arbetet presenterar vi resultatet av vår studie, resultatet är indelat utefter våra 

forskningsfrågor, utifrån dessa har ett antal teman framträtt som svarar på forskningsfrågorna.  

Syftet med studien är att genom gruppintervjuer med barn studera, analysera och beskriva barnens 

erfarenheter och uppfattningar kring val av lek och kamrater i den fria leken på fritidshemmet.  

I analysen har vi letat efter mönster samt likheter och skillnader i barnens utsagor samt analyserat 

dem utifrån ett genusperspektiv. Citaten i texten är tagna från våra transkriberingar av intervjuerna, 

namnen på barnen i texten är fingerade vilket följer konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

Vi har utgått från dessa forskningsfrågor vid analysen: 

 

 Vad påverkar barnens val av lek och kamrater? 

 Vad är enligt barnen möjligt att leka?  

 Med vem är det enligt barnen möjligt att leka med? 

 

Denna fråga har varit vårt analysverktyg och genomsyrar vår studie: 

 

 Hur kan barnens erfarenheter förstås utifrån genusaspekter?  

 

Vad påverkar barnens val av lek och kamrater? 

Här besvaras den första forskningsfrågan, där två teman har framträtt; Gemensamma intressen påverkar 

och Inneslutningar och uteslutningar i leken. 

Gemensamma intressen påverkar 

I barnens utsagor framträder att delade intressen och gemensamma aktiviteter är viktigt i valet av lek 

och kamrater. Olika kamrater tycks fylla olika behov hos barnen, de väljer att leka olika lekar 

beroende på vilken kamrat de leker med.  

 

Liam: När jag är med Algot så kör vi schack, när jag är med Rasmus så spelar vi och när jag är med Abbe så 

brukar vi göra nånting, jag vet inte, lite blandat. Men med Algot spelar jag bara schack.  

 

Pojken beskriver hur han alternerar kamrater beroende på vilket lek som är intressant att leka just då, 

han beskriver också att med vissa barn leker han bara en specifik lek. Liknande erfarenheter kan man 

se i de flesta av barnens utsagor kring vad som styr vem barnen väljer att leka med. Nedanstående 

citat visar hur några flickor beskriver hur lekgrupper skapas utifrån gemensamma intressen, liknande 

utsagor finner vi också hos andra barn men inte lika tydligt beskrivet.  

 

Lina: Det brukar vara några vid kulorna, några i hockey-sargen och leker typ Daidalos och några spelar 

bandy 
Kajsa: Några kör boll mot väggen  
Lina: Det brukar vara blandat...olika grupper typ, en grupp här och en grupp där 
Kajsa: Ja, olika grupper i klassen 
Lina: Det är som typ bestämda grupper känns det som för mig för att dom är nästan jämt är med varandra  
 

Denna aspekt kring hur grupperingar skapas visar hur barnen ser på sina möjligheter och hinder att 

träda in i olika grupperingar och lekar. I barnens utsagor framträder ett mönster där man kan se att 

barnen leker könsindelat i dessa grupperingar, gemensamma intressen ser ut att vara det som styr 



20 

 

 

valet av kamrater. Utifrån barnens dialog kan man utläsa att barnen i dessa grupperingar många 

gånger redan i förväg har bestämt i vilka grupper de ska leka i samt vilka som får delta i leken. 

Grupperna anses av barnen som ganska slutna och verkar många gånger vara så under en lång tid. De 

genusaspekter som framträder i resultatet av denna studie är att de gemensamma intressen som 

barnen delar bidrar till att pojkar och flickor leker könsindelat, att grupperingarna som skapas utgår 

från intressen och blir därför ofta könsindelade.  

 

Inneslutningar och uteslutningar i leken. 

En aspekt i barns val av lek och kamrater som blir tydlig i studien tycks handla om hur barn släpps in 

eller nekas inträde i leken. Enligt barnens utsagor så krävs det förhandling för att få delta i en redan 

bestämd eller pågående lek, den kan i sin tur leda till inneslutning eller uteslutning. När 

förutsättningarna ändras så tyder barnens erfarenheter och uppfattningar på att de tvingas till 

kompromisser och omförhandlingar, vilket detta citat visar på. 

 

Kajsa: Ibland då kanske vi tycker att det är lite mycket, det här har hänt alla i vår klass, typ om jag och Lina 

och några tjejer till har bestämt innan den andra har kommit; nu vill jag inte ha några fler barn, för det 

räcker med barn och sen då vill den andra vara mitt barn. Då brukar det bli bråk ibland fast då brukar vi 

fråga om den kan vara kusin eller kompis och då brukar det gå bra. I såna fall om det är nåt av det eller moster 

ja... eller vad som helst så får de bo med oss så att de inte behöver bo väldigt långt bort ifrån oss, då kanske 

dom inte har nåt hus. 
 

Flera barn delar med sig av liknande situationer som denna där barn redan leker i förbestämda 

lekgrupper, när det då kommer fler barn som vill delta i leken uppstår ibland konflikter och barn 

riskerar då att bli uteslutna från leken. I detta fall kan man se hur flickorna löser situationen genom att 

utöka rollerna och därmed innesluta barn i leken, vilket vi kan se att just flickorna verkar vara mer 

benägna att göra än pojkarna. När pojkar beskriver liknande situationer så verkar det mer handla om 

hur lekskicklig man är i aktiva lekar, anses man inte tillföra något till aktiviteten så riskerar man att bli 

utesluten.  

 

Leo: En gång när jag frågade några tvåor om jag fick vara med i “boll mot vägg” så fick jag inte, eller så 

tyckte de att jag var dålig eller nånting.. 
Leo: Det är ju oftast det är bara killar i bandy, men ibland är det någon tjej.. 
Liam: ..som skjuter skott mitt i krysset. 

 

Hur Leo beskriver denna situation tyder på att han har egna erfarenheter av att bli utesluten från lek 

på grund av att andra anser att han inte är tillräckligt bra och därmed inte får delta. Man kan också 

tolka Leo och Liams utsagor som att enligt normen så spelas bandy oftast av pojkar men när flickor 

deltar så är fokus på flickors spelskicklighet, har man spelskicklighet så kan man inneslutas i leken 

oavsett kön.  

När det kommer till inneslutning och uteslutning hos flickor och pojkar i denna studie så kan man se 

skillnader. Flickor verkar vara mer benägna att diskutera kring inneslutningar och uteslutningar 

samtidigt som pojkar verkar ha en rakare kommunikation som inte ger upphov till förhandlingar. 

Vi ser ett mönster i barnens utsagor som visar hur kompisrelationer testas, utmanas och omförhandlas 

i den fria leken samt att pojkar och flickor har olika sätt att lösa dessa på men det är dock tydligt att 

konflikter och uteslutningar påverkar både flickors och pojkars val av lekar och kamrater.  
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Vad är enligt barnen möjligt att leka?  

Här besvaras den andra forskningsfrågan, där tre teman har framträtt; Flickor leker omvårdande lekar 

medan pojkar har mer spring i benen, Lekens genusnormer- “pojkigt” och “flickigt” sätter gränser och 

Lekmiljö och material påverkar leken,  

Flickor leker gärna omvårdande lekar medan pojkar har mer spring i benen 

I flickornas utsagor så framkommer det att de ofta leker omvårdande lekar som T.ex. veterinär, 

mamma-pappa-barn eller hästlekar. Samtidigt visar pojkarnas utsagor att de gärna leker mer aktiva 

lekar som t.ex. springa runt, jaga, bygga och spela bandy ute. Dessa utsagor tyder på att flickor och 

pojkar många gånger verkar dras till olika lekmiljöer.  

               
Ida: Det kommer sjuka djur... man hjälper dem att må bättre. 
Ilse: Alltså man kan tvätta dom, man kan ge dom mat, man kan gå ut med dom i koppel och sånt.  
Moa: När vi leker doktor har några brutit benen och några har brutit armen... någon hjälper dom... med 

sprutor och medicin tror jag och bandage. 
Siri: Vi tar hand om folk... ger dem medicin... när de blir sjuka och har brutit något.. 

 

Lukas: Jag är ute mest... vara ute... jag springer mest runt. 
Teo: Åsså kan man köra race med bilar. Åsså kan man bygga jättehöga torn och utmana folk! 
Teo: Jag brukar. Jag brukar spela bandy. 
Max: Spelar bandy... jagar tjejer... Lukas och Isak brukar också göra det... och Tor och jättemånga.  
Hugo: Jag är mest i lilla gympan och leker killerball... och massa andra grejer. 
 

I barnens utsagor kring leken kan man se att flickorna följer stereotypa feminina roller som är av mer 

omvårdande karaktär samtidigt visar pojkarnas utsagor att de dras till mer maskulina stereotypa lekar 

där tävlingsmoment, styrka och aktivitet är i fokus. Barnens sätt att leka kan ses som en reflektion av 

könsnormerna i samhället i stort, där flickor förväntas leka lugna lekar och pojkarna förväntas vara 

mer aktiva. Detta lekmönster finns genomgående i studien där pojkar verkar föredra utemiljön som 

lekplats, kanske för att den erbjuder mer möjligheter för spring och aktiva lekar samtidigt som 

flickornas utsagor tyder på att flickorna leker i både i ute- och innemiljöer och det är mer valet av lek 

som avgör. 

 

 

Lekens genusnormer- “pojkigt” och “flickigt” sätter gränser 

Det framkommer också i barnens utsagor att vissa lekar och material ses som normativt “flickiga” och 

“pojkiga” och kan därför vara orsak till att man väljer att inte delta i vissa lekar. I flera av barnens 

utsagor kom Petshops att framföras som en normativt “flickig” rollek. Petshops är små pastellfärgade 

plastfigurer som man leker med och även kan byta med varandra. Petshops visar sig också vara en 

stark genusmarkör i barnens uttryck kring vad som är möjligt att leka som pojke och flicka. Dessa 

utsagor kring lek med Petshops visar hur barnen tänker kring leken som normativ; 

 

Leo: Det kanske är för att ..kanske vissa tycker att det är för killigt och vissa tycker att det är för tjejigt, men 

det tycker inte jag. Jag menar så att man tycker att om typ nån kille leker med några prinsessor så kanske 

någon tycker att det är pinsamt på något sätt kanske.. om man är med den personen.  
Liam nickar instämmande och håller med om att det är så det kan vara. 
 

Elsa: För att de kanske leker med alltså så hära killsaker som dom tycker.. 
Tindra: Men det finns inte tjej- och killsaker! 
Mimmi: Nej, exakt 
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Tindra: Utan alla kan ändå leka med allt! 
Elsa: Dom brukar ..killar brukar vara lite.. dom brukar leka med killsaker ,vara lite mer 
hårdhäntare och så. 
Tindra: Dom brukar göra lite läskigare saker eller alltså inte läskigare. 
 

Leo ger sig på att förklara varför han tror att pojkar inte vill leka med Petshops. I hans tolkning så 

anser han att om pojkar leker med saker som ses som “flickiga” så riskerar de att bli utesluten ur 

gemenskapen. Enligt Leos förklaring anses pojkar då bryta mot normer för vad som anses okej att leka 

som pojke och riskerar att ses som pinsam av sina kompisar. Elsas förklaring är att Petshops inte 

räknas som “pojksaker” och därför så leker de inte med dem, samtidigt så anser Tindra att det inte 

finns “pojk”- och “flicksaker” och menar att både pojkar och flickor kan leka med alla leksaker. Elsa 

menar ändå att pojkar leker med lite andra saker än vad flickor gör och flickorna uppger att pojkar 

leker hårdhänt och läskigare. I dessa utsagor kan man se att barnen ger uttryck för att det normativt 

finns saker och lekar som gör att pojkar inte ser det som möjligt att leka vissa lekar som t.ex. Petshops. 

Samtidigt framkommer det att pojkar gärna leker hårdhänt och läskigt, det verkar inte tilltala 

flickorna, vilket kan innebära att flickor utesluter sig från leken med pojkar. Samtidigt så anser både 

pojkar och flickor i denna studie att det är tillåtet att leka med alla saker, att det inte finns “pojk”- och 

“flicksaker” vilket kan tolkas som att genusnormer håller på att förändras där barnen har börjat på att 

omtolka stereotypa föreställningar för vad som anses vara tillåtet att leka för respektive kön. 

Hur barnen ges möjlighet att utmana stereotypa normer beror på vilken miljö de erbjuds eller på vilka 

sätt barnen själva väljer att skapa sin lekmiljö.  

 

 

Lekmiljö och material påverkar leken 

Lekmiljön på de båda fritidshemmen är förhållandevis könsneutral och inbjuder till lek av de båda 

könen. På ett av fritidshemmen finns dock en lekmiljö där man valt att inreda med material som kan 

förväntas tilltala pojkar mer än flickor, det framgår i barnens utsagor att rummet har blivit inrett efter 

önskemål från barn. Barnen verkar inte lägga så stor vikt vid att miljön är könsnormativt utformad 

utan de utmanar och omskapar könsnormer genom att plocka in leklådor i denna miljö och leka andra 

lekar än det som kanske var grundtanken med miljön.  

 

Lukas: Ibland leker jag i hockey-rummet, då leker vi doktor i hockey-rummet 
Moa: Jag leker också doktor där, då leker jag med Ilse, Ellen, Alva. 
Teo: Man kan också leka där inne...lite vad som helst. 

 

Barnen visar hur de väljer att inte låta leken styras av den könsnormativa miljön, deras utsagor visar 

hur de själva skapar en ny miljö genom att tillföra material i form av leklådor och därigenom 

möjliggör barnen en annan lek än miljöns utformning syftar till. Hur barnen utmanar och omskapar 

miljön visar på att barnen inte ser miljöns utformning som en begränsning för vilka lekar man kan 

leka där. Detta kan tyda på att både pojkar och flickor utmanar stereotypa förväntningar genom sitt 

sätt att leka i de olika lekmiljöerna. 

På båda fritidshemmen i studien så är det vanligt att barnen leker med s.k. leklådor, innehållet i 

lådorna kan användas i rollekar utifrån ett givet tema. Leklådorna är i sig inte direkt traditionellt 

könskodade, men innehållet i dem kan naturligtvis användas på olika sätt och i olika lekar. I barnens 

utsagor uppger både pojkar och flickor att det finns en leklåda där barnen leker könsblandat, vilket är 

doktors-lådan.   

 

Ilse: jag, Ellen, Siri, Saga...några killar….Hugo ibland och Agnes 
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Saga: Alla får vara med 
Lukas: Många leker doktor... jag med och Max.  
 

Vad som gör att denna leklåda lockar båda könen att leka tillsammans framgår inte i barnens utsagor, 

men det skulle kunna vara så att doktorsleken är en lek som båda könen kan relatera till i sin egen 

vardag och kan därför vara en lek som lockar båda könen. Barnen verkar inte se doktorsleken som 

könskodad vilket tycks möjliggöra att både flickor och pojkar kan leka med varandra. 

 

Med vem är det enligt barnen möjligt att leka? 

Här besvaras den tredje forskningsfrågan, där två teman har framträtt; Könstillhörighet styr vem 

barnen leker med och Gränsöverskridanden möjliggör könsblandad lek  

Könstillhörighet styr vem barnen leker med  

I flera av barnens utsagor kring sina erfarenheter av lek så framkommer det att barnen ofta uppger att 

de leker könsindelat. Flickorna uppger vid flera tillfällen att pojkar bara vill leka med varandra när 

det kommer till vissa lekar som t.ex. lego, billådan och hockey. Vid några tillfällen uppger flickorna att 

de bara leker tillsammans med pojkar i vissa lekar så som doktorslådan och mamma-pappa-barn. 

Flickorna uppger också att de bara vill leka med flickor och utesluter således pojkar från leken. En lek 

som både pojkar och flickor alltid leker tillsammans är leken “jaga”, i leken delar dock barnen in sig 

efter kön och leker alltid könsindelat. Alltså kan man se att både pojkar och flickor uppger att de oftast 

leker könsindelat samt att uteslutning på grund av kön förekommer hos både flickor och pojkar. Här 

nedan visas exempel på barns erfarenheter av könsindelad lek: 

 

Teo: Ibland är det bara killar som får vara med...när vi leker...när man leker i hockeyrummet. 
Teo: För att dom leker nåt som bara killar gör...i hockeyrummet  
Ellen: Man får inte vara med Leo och Olle...för att dom inte vill leka med oss, dom vill bara vara med 

varandra….jag och Saga vill bara leka med tjejer. 

 

I flera av intervjuerna förekommer liknande erfarenheter och uppfattningar från både pojkar och 

flickor. I Teos uttryck så framkommer det att det finns lekar som bara pojkar leker och därför utesluter 

de flickor från leken. I Ellens utsaga blir det tydligt att hon har en känsla av att pojkarna inte vill leka 

med dem samtidigt så uppger Ellen att hon och hennes flickkompis bara vill leka med flickor vilket då 

utesluter pojkar från deras lek.  

Det visar sig att i rollekar leker barnen förhållandevis könsindelat och könsstereotypt. Flickorna leker 

ofta “mamma-pappa-barn” och hästlekar samtidigt som pojkarna gärna leker pirater, lego och med 

bilar. Detta tyder på att gemensamma intressen är en stark styrande orsak till att pojkar och flickor 

leker könsindelat. Angående pojkarnas deltagande i en hästlek så säger flickorna så här:  

 

Kajsa: Ja, det brukar inte vara så många pojkar med i den. 
Lina: Nej, det har typ aldrig varit nån kille med  
Kajsa: Nej, det har aldrig varit någon kille..asså nu. 

 

Citaten ovan visar hur flickorna resonerar kring pojkarnas deltagande i hästlek, enligt flickorna så har 

aldrig några pojkar deltagit i leken vilket kan tolkas som att hästlek räknas som en normativt “flickig” 

lek vilket gör att pojkar inte ser det som möjligt att leka med flickorna i denna lek. 

Barnens utsagor tyder på att flickor leker med flickor och pojkar leker med pojkar större delen av 

tiden på fritidshemmet.  
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Gränsöverskridanden möjliggör könsblandad lek 

I flickornas utsagor så framkommer det att gränsöverskridande aktiviteter förekommer i en specifik 

lek som barnen kallar “Jaga”. Denna utelek där barnen jagar varandra leker både pojkar och flickor 

tillsammans. Barnen delar dock in sig efter kön i leken, pojkarna jagar oftast flickorna men ibland är 

det tvärt om. Det framkommer dock att det finns en pojke som brukar hjälpa tjejerna. 

 

Ilse: Det är mest killarna som jagar oss.  
Siri: För det tror jag inte går så bra för tjejerna.  
Siri: Svante brukar ändå vilja vara med tjejerna fast.. 
Ilse: Fast jag tror killarna inte tycker om det.. 
 

I denna diskussion kan man läsa fram att flickorna kanske inte anser att de är lika bra på att jaga som 

pojkarna och blir därför erbjudna hjälp av Svante. Siris uttalande kring flickornas lekkompetens kan 

ses som att flickorna inte upplever sig ha samma skicklighet i leken som pojkarna, detta möjliggör för 

pojken att träda in i deras lag och hjälpa dem att jaga pojkarna. Flickorna kan dock se att pojkarna inte 

verkar gilla när Svante skrider över gränsen och träder in i flickornas lag. Motståndet hos pojkarna 

kan antingen ses som att de riskerar att förlora leken eller så handlar det om att de inte ser 

gränsöverskridande i leken som möjlig.  

Flickorna på ena fritidshemmet uppger att de brukar leka krig, en lek som i sig kan vara 

gränsöverskridande då den oftast anses lekas av pojkar. På frågan vilka som brukar leka krig svarar 

flickorna; 

 
Kajsa: Tjejerna, men alltså det brukar inte vara så jättemånga, det brukar oftast vara tre eller fyra. 
Lina: Och ibland brukar William få va med.  
Kajsa: Jo, det är faktiskt ganska roligt. 
 

Flickorna beskriver hur de ibland släpper in pojkar i leken, vad som avgör när pojkar får delta i leken 

framkommer inte i intervjun. I detta fall kan man betrakta William som en gränsöverskridare, detta 

gränsöverskridande möjliggörs av att flickorna släpper in honom i leken.  

Dessa två exempel på gränsöverskridanden är de som barnen har resonerat kring, vi kan utläsa fler 

tillfällen då barn på ett eller annat sätt överskrider könsgränser i leken, men de är inte lika tydliga och 

ingenting som barnen för något resonemang kring. 

 

Sammanfattning av resultat 

I barnens utsagor framträder det att de leker relativt könsindelat med några undantag där både pojkar 

och flickor leker tillsammans, att barnen leker könsindelat tycks styras av vem barnen vill leka med 

samt vilka intressen de delar. Enligt barnens erfarenheter och uppfattningar så leker barnen många 

gånger i förbestämda lekgrupper på fritidshemmen, där gemensamma intressen styr hur 

grupperingarna bildas. Utbudet av lekmiljöer och material tycks även påverka vilka lekar och 

aktiviteter barnen ser som möjligt att leka. Flickorna uppger att de gärna leker rollekar med 

omvårdande teman som mamma-pappa-barn, petshops, hästlek och veterinär. Pojkarna leker gärna 

aktiva lekar som bandy, jaga, killerball och att springa runt. Enligt barnens utsagor delas leksaker, 

material och lekar upp i vad barnen ser som “pojkigt” respektive “flickigt” vilket också tycks påverka 

vad barnen anser vara möjligt att leka. Gränsöverskridanden i leken framträder i denna studie 
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sporadiskt, enligt barnens utsagor sker dessa när en grupp lekande barn släpper in någon av det 

motsatta könet i leken.  
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Diskussion 
I denna del av arbetet lyfter vi det mest intressanta och centrala resultatet i vår studie och ställer det 

mot tidigare forskning. Här diskuteras barns erfarenheter och uppfattningar av lek och kamrater i den 

fria leken, vårt fokus är på genusperspektivet. I denna diskussion presenteras förslag på fortsatt 

forskning i ämnet.  

Barn förändrar könsnormer? 

I barnens utsagor framträder en svårtolkad syn på genus, å ena sidan säger barnen att det är okej att 

leka med vad man vill och med vem man vill men å andra sidan så kategoriserar barnen saker och 

lekar som “flickigt” och “pojkigt”. Detta kan tolkas på flera olika sätt; dels kan man se att barnen är 

medvetna om vad de “förväntas” säga och tycka när vuxna är med men också att invanda 

könsnormer är djupt rotade och ibland uppmuntras dessa också av vuxna genom deras sätt att vara 

och agera, som förebilder i barns genusskapande. Odenbring (2010) menar att pedagoger ofta försöker 

att förändra könsstereotypa sätt att tänka och agera men att det inte alltid är så lätt varken för vuxna 

eller barn. Detta tyder också resultaten i vår studie på, där barnen reagerar på gränsöverskridanden i 

lek och relationer, även om barnen är tydliga med att markera att alla får vara som de vill så reagerar 

de starkt när något barn utmanar könsstereotypa föreställningar. I barnens utsagor kan man ändå 

skönja att det håller på att ske en förändring i barnens sätt att se och tala om traditionella könsmönster 

och förväntningar. I vår studie kan vi även se att flickor omskapar och utmanar stereotypa normer 

oftare än pojkar genom att flickor verkar ha lättare att leka sådant som anses locka pojkar. Vi tolkar 

detta som att det kan anses vara mer accepterat att flickor intar en mer maskulin roll än att pojkar 

intar en mer feminin roll i leken. Både Dahl (2011) och Odenbring (2010) kan se liknande mönster där 

det är lättare för flickor att göra gränsöverskridanden än vad det är för pojkar och att det inte sticker 

ut lika mycket när flickor gör gränsöverskridanden, vilket påpekas av pedagoger och andra barn.  

 

Barn utmanar normativa lekmiljöer  

Fritidshemmets miljö och dess utformning påverkar barns möjligheter till lek, detta framgår tydligt i 

vår studie. Utformningen av miljöerna lockar till olika typer av lek som i sin tur kan bidra till att 

barnen leker könsindelat, detta blir tydligt i barnens utsagor där flickor och pojkar uppger att de dras 

till olika lekmiljöer. Detta innebär att pedagogerna har ett stort ansvar när det kommer till 

utformningen av lekmiljön och det lekmaterial som finns när man ser det ur ett genusperspektiv. Dahl 

(2011) menar också att utformningen av fritidshemmets miljö och det lekmaterial som finns ofta är 

könskodat vilket kan leda till att miljön och materialet sätter gränser för vad barnen anser som möjligt 

att leka. På de fritidshem som vi har studerat är lekmiljöerna förhållandevis könsneutrala med några 

få undantag, vilket kan innebära att barnen känner att de har stora möjligheter att själva utforma sin 

lek samt röra sig fritt i lekmiljöerna oavsett könstillhörighet. Dock finns det en specifik lekmiljö som 

normativt lockar pojkar, men där barnen ändå väljer att inte leka enligt den normativa utformningen. 

Genom att plocka in annat lekmaterial i rummet omskapar och utmanar barnen den normativa 

utformningen av miljön. Vi tolkar detta som att när barnen inte tilltalas av lekmiljön så kan de se 

andra möjligheter till lek och därigenom skapa en ny lekmiljö som tilltalar dem. Även Sandberg & 

Pramling- Samuelsson (2005) kan se att barn omskapar lekmiljön och utmanar genusordningen trots 

att pedagogerna har skapat en traditionellt könskodad miljö. Detta kan visa på att även om 

pedagogerna medvetet eller omedvetet har skapat en lekmiljö så bestämmer barnen själva vad de vill 

leka i miljön.   



27 

 

 

Petshops och andra genusmarkörer 

I vår studie så framkom det att lek med Petshops är en tydlig genusmarkör för barnen, vilket sätter 

gränser för vad barnen anser sig kunna leka som flicka respektive pojke. Petshops är utformade på ett 

sätt som anses attrahera flickor vilket gör att det blir svårt för pojkar att leka med dessa eftersom att 

det är en så traditionellt feminint kodad leksak.  Barnen i studien markerar tydligt genom retsamma 

kommentarer att feminint kodad lek inte är okej för pojkar, vilket skapar hinder för pojkar att våga 

dela med sig av sina egna åsikter kring dessa lekar. Vi tolkar det som att när pojkarna talar kring 

Petshops som en feminint kodad lek så stärker de könsnormen kring leksaken som “flickig” vilket gör 

det svårt att ändra stereotypa könsnormer. Genom vår erfarenhet av fritidshemmets verksamhet så 

anser vi att det alltid finns någon typ av genusmarkör i barnens lek, vad det är för tillfället styrs av 

trender och rådande kultur, t.ex. Beyblade, hockeykort, Barbie, Yoohoo osv kan räknas dit. Frödén 

(2018) menar att om man som pedagog håller miljön och lekmaterialet könsneutralt så leker barnen 

mindre normativt, men vi tror att det är svårt att hålla fritidshemmets lekmaterial helt fritt från 

könsnormativa inslag då grunden för fritidshemmets verksamhet ska utgå från barnens intressen. 

Eftersom att barnens intressen tycks styras av rådande kulturer så kan det också bidra till att barnen 

leker könsindelat eftersom att flickor lockas till vissa leksaker samtidigt som pojkar oftast lockas till 

helt andra leksaker. 

 

 

Könsindelad lek och relationer verkar betyda mest för barnen. 

Ett tydligt mönster som framträder i barnens utsagor kring lekkamrater är att barnen leker 

könsindelat större delen av tiden. Det framkommer dock att barnen också leker könsblandat i vissa 

lekar och aktiviteter. Det blir tydligt att barnen ser sitt eget relationsskapande som förhållandevis 

könsindelat samtidigt ser vi i analysen av resultatet att barnen uppger att lek och relationer skapas i 

könsblandade grupper i vissa aktiviteter. Vi finner att detta är en intressant aspekt att barnen inte 

verkar se att de leker könsblandat mer tydligt. T.ex. så uppger flickorna andra barn av samma kön 

som kamrater de leker med, när de funderat ett tag så kan de lägga till “och så någon kille” som de 

ibland väljer att nämna vid namn men inte alltid. Detta är ett fenomen som även Karlsson (2003) kan 

se i sin studie där barnen också leker i könsindelade grupper och i dessa grupper ser hon att barnen 

ger sig in i konflikter, kämpar om makten och lägger all sin kraft och energi i dessa grupper. 

Författaren ser att barnen också leker könsblandat men att dessa relationer inte upplevs som lika 

viktiga för barnen. Vi ser också sådana mönster i vår studie, vi kan bl.a. utläsa detta i flickornas 

utsagor där de beskriver den könsindelade lekens relationer med inlevelse och glädje samtidigt som 

de nämner pojkarnas deltagande lite i förbifarten. En lek utgör ett undantag från denna aspekt, det är 

leken “Jaga” där själva kärnan i leken är att flickor och pojkar ställs mot varandra. Man kan se på 

denna lek som både könsblandad och könsindelad, den är könsblandad så till vida att pojkar och 

flickor leker tillsammans, samtidigt som barnen har könsindelade lag i leken. Det framgår att barnen 

aldrig delar in lagen könsblandat utan de verkar anse att leken bara kan lekas med könsindelade lag. 

Vilket betyder att leken inte skulle få samma innebörd för barnen om de leker könsblandat. Vi tolkar 

det som att denna lek lockar barnen därför att det finns en spänning i att de olika könen ställs mot 

varandra och att fysisk kontakt är en naturlig del i leken, detta skulle kunna kopplas till den 

heterosexuella normen, där kärleksrelationer mellan män och kvinnor anses som det normala.  
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Slutsats 

Resultatet av studien tyder på att barns val av lek och lekkamrater påverkas av vilka relationer, 

intressen, inneslutningar, uteslutningar, normer och gränser som finns, dessa aspekter verkar gå ihop 

i varandra och tycks vara svåra att skilja åt. Barns sociala liv är som ett spindelnät där könsnormer och 

förväntningar på hur man ska vara är centrala och genomsyrar barnens vardag i fritidshemmet. 

Denna mångtydighet i barns genusskapande medför att man som pedagog har en svårbalanserad roll 

som förebild i barnens sociala liv på fritidshemmet, där ett genusmedvetet förhållningssätt kan 

vägleda barnen i deras genusskapande. Denna studie kan bidra till att ge pedagoger en bild av 

barnens genusskapande i lek och relationer i fritidshemmet. Detta kan i sin tur leda till att man som 

pedagog kan bli mer medveten om hur barnen skapar genus i det egna fritidshemmets verksamhet. I 

sin yrkesroll kan man omedvetet eller medvetet genom sitt agerande och skapande av lekmiljöer 

påverka barnens möjligheter att utforska och utmana olika könsnormer.  

 

Fortsatt forskning 

Vi har valt att intervjua barn eftersom att det var deras erfarenheter och upplevelser vi var 

intresserade av att studera, analysera och beskriva, men det vore även intressant att intervjua 

pedagoger på samma fritidshem för att se hur de ser på barnens lek och relationsskapande. Man 

skulle sedan kunna jämföra hur pedagogers tankar kring genusskapande i barnens lek och relationer 

kan ställas mot barnens egna erfarenheter och uppfattningar. Vidare skulle det också vara intressant 

att genom observationer och intervjuer jämföra barnens utsagor med det man faktiskt kan se att de 

gör i den fria leken ur ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1 

Missiv rektorer och fritidspedagoger  

 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Ingela Hillerbring och Linda Lundkvist vi läser sista terminen på 

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Under denna termin kommer vi att skriva vårt examensarbete inom ämnet 

pedagogik.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka barns erfarenheter och uppfattningar om lek och 

lekkamrater i den fria leken på fritidshemmet, samt vad som ligger till grund för barnens val 

av lek och kamrater. Vi kommer därför att genomföra en studie där vi vill göra 

gruppintervjuer med barn i åldern 7-10 år (åk. 1-3). Lämpligt antal barn till gruppintervju är 

3-4 barn per grupp, vi vill gärna genomföra två sådana samtal på ert fritidshem och vi 

uppskattar att dessa kommer att ta ca 60 minuter per tillfälle. Vi undrar därför om det finns 

möjlighet att få genomföra studien på något av era fritidshem?  

Studien kommer att genomföras utifrån de etiska krav som Vetenskapsrådet utformat. Vilket 

innebär att alla namn kommer att avidentifieras, på såväl skola, kommun, fritidshem, personal 

och barn. Vi kommer att samla in samtyckeskrav från föräldrarna angående barnens 

deltagande i studien. Barnens deltagande är frivilligt och de kan när som helst avbryta sin 

medverkan. Intervjumaterialet som samlas in kommer endast att användas i denna studie och 

kommer att förstöras efter att examensarbetet är klart. Vår färdiga uppsats kommer att finnas 

tillgänglig via Mittuniversitetet.  

 

För att försäkra oss om att ni har mottagit vårt brev så kommer vi att kontakta er inom en 

vecka. 

 

 

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ingela Hillerbring    xxxxx@student.miun.se  

Linda Lundkvist     xxxxx@student.miun.se  

mailto:xxxxx@student.miun.se
mailto:xxxxx@student.miun.se


32 

 

 

Bilaga 2 

 

Förfrågan om deltagande 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Ingela Hillerbring och Linda Lundkvist och vi läser sista 

terminen på Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Under denna termin kommer vi att skriva vårt examensarbete 

inom ämnet pedagogik.  

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur barnen beskriver sina val av lek, lekmiljö och 

lekkamrater, samt vad som styr deras val i relation till genus. Vi kommer därför att genomföra 

en mindre studie där vi vill göra gruppintervjuer med barn i åldern 8-10 år. 

Vi har kontaktat rektor och personal vid ert barns fritidshem och fått godkänt att genomföra 

studien. För att kunna genomföra studien måste vi ha ert samtycke att intervjua ert barn. Om 

ni ger ert samtycke kommer vi att fråga barnen om de vill delta i en intervju. Intervjun 

kommer att spelas in för att lättare kunna analyseras. 

Studien kommer att genomföras utifrån de etiska krav som Vetenskapsrådet utformat. Vilket 

innebär att alla namn kommer att vara avidentifierade, på såväl kommun, skola, fritidshem, 

personal och barn. Barnens deltagande är frivilligt och de kan när som helst avbryta sin 

medverkan. Intervjumaterialet som samlas in kommer endast att användas i denna studie och 

kommer att förstöras efter att examensarbetet är klart. Vår färdiga uppsats kommer att finnas 

tillgänglig via Mittuniversitetet.  

 Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Ingela Hillerbring xxxxx@student.miun.se  

 

Linda Lundkvist  xxxxxx@student.miun.se  

 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar Ingela & Linda 

mailto:xxxxx@student.miun.se
mailto:xxxxxx@student.miun.se
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Vänligen fyll i blanketten så snart som möjligt och lämna på fritids! 

 

Välj ett av alternativen nedan: 

 

Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i studien  

  

Jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn deltar i studien 

 

 

Barnets namn:___________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavare:__________________________________________ 

 

Vårdnadshavare:__________________________________________ 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Vi är nyfikna på lek här på fritidshemmet:  

 

Lekmiljöer: 

 Vad har ni för olika rum på fritids?  

 Vilka leksaker (spel, pyssel, lego, utklädningskläder, leklådor osv) finns i de olika rummen?  

 Vilka lekar leker ni i vilka rum?  

 Vilka brukar vara med där? 

 Vilka leker i de olika rummen? 

 

Lekmaterial:  

 Vilka saker leker ni med? 

 Vem är det som leker med de olika sakerna? 

 Kan alla leka med alla saker?  Om inte; varför? 

 

Lek och lekkamrater: 

 Vad brukar ni leka? 

 Hur går leken till? 

 Vem brukar leka den leken? 

 Vilka brukar ni leka med?  

 Leker alla tillsammans?  

 Ibland kanske det händer att någon inte får vara med och leka. Hur kan det komma sig? När 

kan det vara så och varför? 

 

Är det något mer ni vill berätta? 

 


