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Abstract:  

 

Play and gender at after school clubs 

- A comparative study on children's choice of play outdoors and indoors from a gender 

perspective 

 

The purpose of this study is by a gender perspective examine if and in that case how the 

child's choice of play and playmates differs depending on whether they play indoors or 

outdoors. I will also show the importance of the environment and consider other factors that 

influence children's choice of play. The study questions are; From a gender perspective, how 

does the child's choice of play differ depending on whether they are indoors or outdoors? 

When and how does gender segregation show in play at after school clubs? What importance 

has the environment and the ambient behavior in children's choice of play? The study assumes 

that the play is part of the after school club´s mission and an important component in the 

child's life and development, and based on the children's own choices. The study contains 

both quantitative and qualitative methods in the form of observations and surveys conducted 

with children in two different recreation centers with the focus on activities outdoors, or 

indoors. The results are analyzed by using the concepts gender contract and performance by 

raising the study using the three levels that reproduce gender. The conclusions of the study 

show that children live by strong gender patterns that influence their choice. Although all 

tools and materials at the after school clubs are available for all children they will often make 

their choice based on gender and expectations from others. Even though the children to some 

extent are playing together the play is ruled by gender stereotypes. To challenge and change 

this would demand an active educational approach, which to some degree rely on an educator 

who will open up the play for everyone. 

 

 

Keywords: gender, play, outdoors, indoors, after school club 
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Sammanfattning: 

 

Lek och genus på fritidshemmet 

- En jämförande studie om barns val av lek utomhus och inomhus ur ett 

genusperspektiv 

 

Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv undersöka om och i så fall hur barns 

val av lek och lekkamrater skiljer sig beroende på om de leker inomhus eller utomhus. Jag 

kommer också lyfta miljöns betydelse och utreda vilka faktorer som påverkar barnens val av 

lek. Studiens frågeställningar är; Hur skiljer sig barns val av lek ur ett genusperspektiv 

beroende på om de är inomhus eller utomhus? När och hur framträder könsuppdelning vid lek 

på fritidshemmen? Vilken betydelse har miljön och omgivningens bemötande i barnens val av 

lek? Studien utgår från att lek är del av fritidshemmets uppdrag och en viktig komponent i 

barns liv och utveckling, och grundas på barnens egna val. Studien innehåller både kvalitativa 

och kvantitativa metoder i form av observationer och enkäter som genomförts med barn på 

två olika fritidshem med fokus på verksamhet utomhus, respektive inomhus. Resultatet 

analyseras utifrån begreppen genuskontrakt och performance, genom att lyfta studien med 

hjälp av de tre olika nivåerna som återskapar genus. De slutsatser som studien uppvisar är att 

barnen lever efter tydliga könsmönster som påverkar deras val. Även om miljön och de 

lekmaterial som fritidshemmen erbjuder är tillgängliga för alla barn så väljer de utifrån 

könstillhörighet och förväntningar. Även om barnen till viss del leker gemensamt präglas 

leken av könsroller. Det krävs ett aktivt pedagogiskt arbetssätt för att utmana och förändra, 

som till viss del handlar om delaktiga pedagoger som öppnar upp leken för alla. 

 

 

Sökord: genus, lek, utomhus, inomhus, fritidshem 

 

 

 

Förord: 

Jag vill tacka pedagoger och barn på det två fritidshemmen som min studie grundar sig på, 

utan er hade det inte blivit någon uppsats. 
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Inledning och problemområde: 

I en studie från 2011 framhåller Eva Sahlström att flickor och pojkar leker mer jämställt i 

skogen. Men även om flickor och pojkar mer leker liknande lekar så visar studien att lekens 

fokus för pojkar låg på äventyr medan flickor mer lekte relationslekar (Sahlström 2011). Fler 

studier har gjorts som stärker synen på en mer könsneutral lek i naturmiljöer som skogen, till 

exempel har Eva-Karin Wedin visat att, könsuppdelning i leken inte förekom i skogen (Wedin 

2014, s. 174). Bengtsson och Gustafsson refererar till Ärlemalm-Hagsérs text om hur skogen 

är en mer jämställd och mindre inrutad miljö som bidrar till gränsöverskridningar (Bengtsson 

och Gustafsson 2011, s. 9). Även Sandberg och Vuorinen beskriver en mindre könsuppdelad 

lek där flickor och pojkar har gemensamma projekt som kojbyggen, dock med olika uppgifter 

där pojkarna hämtar material och bygger, medan flickorna fixar och städar (Sandberg och 

Vuorinen 2008, s. 28). Dessa observationer väckte min nyfikenhet och här startade min 

fundering om det är även syns någon skillnad på barns val av lek beroende på om de är 

inomhus och utomhus. I min yrkesroll som pedagog ser jag en uppdelning mellan vad flickor 

och pojkar leker på fritidshemmet, men samtidigt ser jag en viss variation av hur uppdelad 

leken är beroende på var leken pågår.  

 

Under avsnittet kring skolans värdegrund och uppdrag i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011/2016 står det skrivet  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 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 (Skolverket 2016, s. 8).  

 

Med hänvisning till läroplanen och min yrkeserfarenhet, anser jag att för att kunna arbeta 

aktivt med ett område i verksamheten, behöver vi först ta reda på hur det verkligen ser ut och 

undersöka varför det ser ut på ett visst sätt. Leken har en stor och självklar plats på 

fritidshemmet och utgår till största del från barnens egna val vilket är en bidragande faktor till 

varför jag valt att inrikta mig på just leken. Men samtidigt som jag hävdar att leken utgår från 

barnen själva så kommer studien lyfta vilka påverkansfaktorer som finns i barnens val. För 

ska verksamheten och barnens lek mestadels utgå från barnens egna val eller behövs det en 

större pedagogisk styrning för att verksamheten ska uppnå ovan uttagna mål kring 
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jämställdhet och utmanandet av traditionella könsmönster. Jag menar att precis som Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011/2016 säger ska verksamheten ta ”sin 

utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna 

kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter” (Skolverket 

2016, s. 24). Denna studie är mitt bidrag för ett fortsatt utforskande arbete kring genus, 

könsmönster och lek inom fritidshemmet. 

 

Syfte: 

Denna studie syftar att undersöka om och i så fall hur barns val av lek och lekkamrater skiljer 

sig beroende på om de leker inomhus eller utomhus ur ett genusperspektiv. Därtill kommer 

studien också lyfta miljöns betydelse och utreda vilka faktorer som påverkar barnens val av 

lek.  

 

Frågeställningar: 

Hur skiljer sig barns val av lek ur ett genusperspektiv beroende på om de är inomhus eller 

utomhus? 

När och hur framträder könsuppdelning vid lek på fritidshemmen?  

Vilken betydelse har miljön och omgivningens bemötande i barnens val av lek? 
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp:  

Utifrån studiens huvudsakliga fokus på genus har jag valt begreppen genuskontrakt och 

performance som de teoretiska utgångspunkter som jag upplever är relevanta för min studie.  

För att knyta ihop dessa två genusteorier med tidigare forskning och min empiriska 

undersökning kommer jag ta hjälp av de tre olika nivåerna som återskapar genus för att 

problematisera och beskriva sammanhang. Med hänvisningar till Alvehus visar jag genom 

mina val av teorier upp mitt undersökningsområde utifrån vissa perspektiv och därmed inte en 

hel bild av barns lek på fritidshemmet. Genom att belysa området utifrån mina valda teorier 

hoppas jag kunna synliggöra både möjligheter och problem för vidare arbete (Alvehus 2013, 

s. 25–26). 

 

I enlighet med genus är kön något som görs, en ständigt pågående process som påverkas av 

våra handlingar och sker i samverkan mellan individer, i mitt fall barn och pedagoger. Flickor 

och pojkar besitter alltså inte speciella egenskaper baserade på deras kön, utan påverkas av 

bemötande och föreställningar från omgivningen, vilket genusforskaren Judith Butler 

benämnde som performance. Genom upprepning förstärker vi de könsnormer som finns. Ett 

exempel på detta som tas upp i boken Jämställdhetsarbetet i förskola och skola, men som jag 

även känner igen från min yrkesroll är föreställningen om att pojkar har större rörelsebehov 

än flickor, vilket leder till att pojkar i större omfattning uppmuntras till rörelseaktiviteter 

(Wedin 2014, s. 48). Butler menar att redan när barnet vid födseln får benämningen flicka 

eller pojke börjar rollen formas och därmed också begränsas efter rådande normer (Svaleryd 

2002, s. 23). Men när vi ser på genus genom denna teorin synliggör vi också möjligheten att 

förändra genom att medvetandegöra och ifrågasätta de könsmönster som pågår och upprepas 

(Wedin 2014, s. 48). 

 

Yvonne Hirdman, professor i historia har utifrån sin forskning formulerat två principer om 

den genusordning, även kallad genuskontrakt som av oss skapar osynliga regler och normer 

om hur vi ska förhålla oss till kvinnlighet och manlighet. Med en av hennes två principer 

menar hon att vi ser det kvinnliga och manliga som motsatser och då även tillskriver de olika 

könen motsatta egenskaper, intressen och beteende. Den uppdelning som vi gör av människor 

och saker utifrån kvinnligt och manligt gör att vi därmed sätter kön på hela vår omgivning 

(Wedin 2014, s. 46). Exempel på detta finns i boken Genuspedagogik där kvinnor inte anses 

passa för vissa yrken, att sysslor kopplade till hemmet bör utföras av kvinnor och hur 

butiksbiträdet frågar vilket kön barnet har när vi köper exempelvis doppresent för att snöret 
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ska få rätt färg (Svaleryd 2002, 31). Om någon eller något inte följer denna mall ser vi det 

som avvikande, vilket till och med kan väcka obehagskänslor. Den andra principen tar upp 

hur något män gör eller är värderas högre än vad kvinnor gör eller är. Mannen är normen, 

även om det inte betyder att alla kvinnor är underordnade män så kan man tydligt se 

skillnader i exempelvis hur pojkar får mer av pedagogernas tid i förskola och skola eller hur 

flickor som är pojkiga värderas högre än pojkar som är flickiga (Wedin 2014, s. 46). Statistik 

utifrån forskning visar fler tydliga skillnader där män oftare är chefer, jobbar mer och har 

yrken med hög lön, medan kvinnor har yrken med lägre lön även om fler kvinnor studerar 

vidare på högskola. Kvinnor lägger ner mycket mer tid på både hemarbete och ensam tid med 

sina barn, då de redan som barn fostras för att klara av både yrkesliv, familj och 

omsorgsarbete (Svaleryd 2002, s. 34-35). De normer som vi lever efter går till viss del i arv, 

dock bör poängteras igen att de är föränderliga och det som uppfattades som självklart för 

hundra år sen idag inte ses på samma sätt (Odenbring 2014, s. 28). 

 

För att kunna belysa ovanstående teorier kopplat till tidigare forskning och min empiriska 

undersökning kommer jag använda mig av de tre olika nivåerna som återskapar genus, 

beskrivna av Wedin. Det är den strukturella nivån som handlar om hur vi organiserar vår 

omgivning och verksamhet utifrån barnens kön, exempelvis i form av uppdelning av leksaker 

och utrymmen. Sen har vi den symboliska nivån där vi förknippar olika egenskaper, beteenden 

och intressen med barnets kön. Sist kommer den individuella nivån som menar att vi bemöter 

och förhåller oss olika till barnen beroende på om det är en flicka eller pojke. Alla de tre 

nivåerna gör sig påminda i det genusarbete som vi bör bedriva för att just motverka 

ovanstående mönster (Wedin 2014, s. 47).  
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Tidigare forskning: 

Vad innebär begreppen genus och kön? 

Min studie grundar sig på begreppen genus och kön, där man i samtal om kön kan välja att 

fokusera på olikheter eller likheter. Genom att fokusera på olikheter menar man att kvinnor 

och män i grunden är olika med medfödda skillnader i beteende och egenskaper som man 

varken kan eller bör försöka ändra på. Därför ska också flickor och pojkar bemötas olika 

utifrån deras behov. Om man istället fokuserar på likheter menar man att kvinnor och män i 

grunden är lika, men att omgivningens förväntningar och bemötande påverkar till vad som 

anses tillhöra respektive kön (Olofsson 2007, s. 30). I boken Jämställdhetsarbete i förskola 

och skola klargörs begreppet genus ytterligare. Genus förklaras som det sociala könet, alltså 

den samhälleliga bild om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Genus menar ett 

kön som inte är medfött, utan som är ett kulturellt och socialt skapande, där vi under 

uppväxten lärs in i en norm av hur vi ska vara för att betraktas som kvinnor eller män, och hur 

uppdelningen mellan könen är. Genus och könsuppdelningen är inte något statiskt, utan 

förändras i takt med samhällets förändringar och ser olika ut beroende på kultur, tid och land. 

Samtidigt finns det biologiska könet; den fysiska kroppen vi föds i och vilket från den stunden 

påverkar oss utifrån genus. Vi är ytterst styrda av personers kön och det är utifrån det som vi 

bemöter andra individer. Genusforskning beskriver och ifrågasätter ovanstående begrepp och 

den ordning som finns mellan kvinnligt och manligt ifråga om makt och normer (Wedin 2014, 

s. 45). När jag i min uppsats använder mig av ordet kön menar jag utifrån genusbegreppet det 

sociala könet som beskrivs ovan. 

 

Som det står i boken Om genus så tas genus för givet i vår vardag där en ständig uppdelning 

görs av flicka och pojke, kvinna och man, och där vi i alla samhälleliga sammanhang delar 

upp individer efter detta. Detta görs med en självklarhet som sällan ifrågasätts (Connell och 

Pearse 2015, s. 18-19), utan istället stärks redan vid födseln då barnen delas upp utifrån om 

det är en flicka eller pojke och kläs i rosa respektive blått, och utifrån det förväntas också 

barnen bete sig olika, lugna och söta eller tuffa och livliga. Barnen får olika leksaker och 

kläder utifrån hur de förväntas bete sig och vaggas in i den norm som existerar, där de även 

bemöts med uppmuntran eller bestraffning utifrån hur de följer det förväntade beteendet 

(Connell och Pearse 2015, s. 141-142). Andra exempel som nämns i boken är könsuppdelning 

inom idrott, olika roller under stora sportevenemang där muskulösa män tävlar medan smala 

lättklädda kvinnor underhåller i pauserna, eller mer vardagliga händelser som att gå på olika 

toaletter, ha olika form på skorna och olika klädesplagg. Alla dessa uppdelningar som ständigt 
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och oreflekterat görs bidrar till att skapa ytterligare genusskillnader (Connell och Pearse 2015, 

s. 18-19). 

 

Varför anses leken som betydelsefull? 

Att leken är viktig antar jag att alla som arbetar med barn håller med om, men även 

Barnkonventionen innehåller bestämmelser som konventionsstaterna ska efterleva, där artikel 

31 säger att barn har ”rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder 

samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” (Unicef 2017). 

 

Hangaard Rasmussen har gjort studier kring leken på förskolor, vilket beskrivs i boken Lek på 

rätt väg?, men ändå har han svårt att beskriva exakt vad lek är. Speciellt svårt anser han att 

det är att skilja på lek och icke-lek utomhus där han upplever att allt blir till lek där barnens 

lek pågår hela tiden om vartannat. Inomhus ger rummen en naturlig uppdelning som skiljer 

mellan lek- och skola (Hangaard Rasmussen 2016, s. 70-71). Att leka anses vara något 

medfött och baseras på både lust och behovet av samhörighet och samspel med andra (Öhman 

2016, s. 152). I leken får barn nya erfarenheter och bearbetar omvärldens alla intryck, där de i 

och med leken kan sätta sig själv åt sidan för att helt uppslukas i stunden. I leken lär barnen 

känna sig själva och stärker därmed också sin identitet, samtidigt som de övar upp sin sociala 

kompetens, utmanar sig själva och lär sig klara av svårigheter (Lillemyr 2016, s. 15-16).  

Leken beskrivs som spontan, frivillig, lustfylld och saknar mål, och är kanske det enda 

området där barnen själva kan påverka och bestämma över sin tillvaro och vad som sker.  

Synen på lekens betydelse har varierat i takt med samhällets förändring, både social och 

kulturell där man idag ser leken som en del av barndomen och av stor betydelse för barns 

utveckling (Brodin och Lindstrand 2008, s. 88).  

 

I litteratur om lek görs ofta en uppdelning mellan lek, lekar och spel (Hangaard Rasmussen 

2016, s. 80), men i min studie räknar jag in dem alla under benämningen lek och menar med 

ordvalet lek en pågående aktivitet som har valts, startats upp och styrs av barnet själv i 

samverkan med någon annan person eller en sak, vilket är i likhet med Hangaard Rasmussens 

egna förklaring av lek. Leken skapar ett sammanhang som deltagarna inkluderas i, men för att 

leken ska fungera behövs också utrymme, ett rum för leken (Hangaard Rasmussen 2016, s. 

82), vilket är en av min studies komponenter.  
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Mycket av den forskning som finns kring lek kretsar kring förskolan, där leken ses som en 

stor del av pedagogiken och lärandet, där även genusperspektivet fått ta plats i flera 

forskningsstudier, vilka tas upp vidare. Men få tar upp äldre barns lek. Räknas leken som 

mindre viktig ur ett utvecklingsperspektiv när barnen börjar skolan, då mer fokus läggs på 

ämneskunskaper? Eller beror det på att leken får sitt största utrymme på raster och fritids, 

vilket också är den verksamhet som historiskt sätt har fått minst prioritet? 

Med hänvisningar till ovan har jag baserat stora delar av avsnittets fortsatta tidigare forskning, 

på studier kring leken kopplat till genus ur ett förskoleperspektiv. Dock ser jag det som fullt 

möjligt och fortfarande relevant att använda dessa studier i min undersöknings syfte att 

undersöka leken ur ett genusperspektiv på fritidshemmet. 

 

Hur könsuppdelad är barns lek? 

Med kopplingar till lek får orden flicka och pojke oss direkt att associera till Svaleryds 

beskrivning av stereotypa lekar där flickor ritar, pysslar, gillar rosa, har nära bästisrelationer 

och leker med dockor, medan pojkar brottas, klättrar i träd, leker med bilar, får blåmärken och 

är högljudda. Denna uppdelning är utifrån genus en ständigt pågående process, då också 

många barn bryter mot detta där pojkar hellre vill måla och läsa, samtidigt som flickor 

struntar i dockorna och istället deltar aktivt i fotbollsmatcher (Svaleryd 2010, s. 14). Men 

samtidigt så är det de första stereotypa föreställningarna ovan som barnen möter i 

omgivningens förväntningar (Svaleryd 2010, s. 15), vilket också blir styrande, även om 

dörren står öppen mot liknande förutsättningar och valmöjligheter av exempelvis material och 

leksaker. Svaleryd beskriver detta i både skol- och förskole situationer där barnens egna val 

ändå blir utifrån förväntningar på det egna könet såsom lek- eller arbetskamrater, rum och 

material (Svaleryd 2010, s. 16).  

 

Utifrån barnets biologiska kön uppfostras det in i olika roller, då också med anknytningar till 

olika färger, leksaker, intressen och uppgifter. I samspelet med andra individer, vilket sker 

dagligen i förskola och skola formas och prövar barnen sina roller och sätt att vara på vilket 

utifrån andras respons och bemötande ger en vägvisning mot vad som anses som passande 

beteende för flickor, respektive pojkar (Svaleryd 2010, s. 25). Pojkars lek kännetecknas av 

högljuddhet och rörelse i form av spring, jagande, tävling och jämförelse som pågår i större 

grupper och ofta på avstånd från vuxna. I leken råder en viss hierarki där barnen övar sitt 

ledarskap, kroppsuppfattning, initiativförmåga, styrka, mod och skapar sin identitet under 

ständiga tävlingsmoment (Svaleryd 2010, s. 17). Flickor ses däremot som lugnare och mer 
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litterära, men med en målmedvetenhet och effektivitet. Flickor är ständigt medvetna om hur 

deras handlingar påverkar andra och är därmed hänsynstagande, vilket de ofta även får positiv 

uppmuntran för (Svaleryd 2010, s. 19-20).  

 

Hur påverkar miljön och omgivningens bemötande barnens val av lek? 

Ovan finns flera exempel på studier som visar på hur flickor och pojkar leker olika utifrån de 

föreställningar och normer som finns i samhället. Men det tas också upp att förskola och skola 

är de arenor där barnen vistas mest och är därmed med och formar barnen. Det finns flera 

studier som syftar på att just miljön är den avgörande faktorn för hur barnen väljer att leka. 

 

I rapporten Genus och utomhuspedagogik lyfts två studier, Förskolebarns utelek ur ett 

genusperspektiv och Hur formas leken i förskolan som båda i likhet med min studie jämfört 

barns lek inomhus och utomhus, men då på olika förskolor. Båda studierna visade liknande 

resultat, att barnen som lekte utomhus var mer kreativa och fantasifulla, och lekte både mer 

könsneutralt och gemensamt än vad barnen som lekte inomhus gjorde. I uppsatsen Hur 

formas leken i förskolan beskrev författarna att barnen som lekte inomhus lekte uppdelat 

flickor och pojkar, där pojkarna byggde konstruktioner och lekte med bilar, medan flickorna 

pysslade och lekte rollekar genomsyrade av omhändertagande. I rapporten tas genus upp, hur 

omgivningen påverkar och gör kön, vilket rapportens författare styrker i sin hänvisning till 

forskaren Eva Ärlemalm-Hagsérs uttalande;  

En bra lekmiljö på förskolegården är inte förutsägbar, betonar Eva. Den innehåller 

istället många, lösa och öppna lekredskap och material, vilka kan lekas med på olika 

sätt. Härigenom ger man flickor och pojkar möjligheter att leka tillsammans, vilket 

minskar risken att det ena könet ”äger” området eller att vissa lekredskap blir 

könskodade (Petrovic och Lindvall 2011, s. 27-28).  

 

Rapportens egna undersökning Jämförelser mellan förskolebarns inne- och utelek ur ett 

genusperspektiv som gjordes i from av observationer av samma barn, tre treåringar i olika 

lekmiljöer inomhus och utomhus visade däremot vissa tydliga könsmönster oberoende på 

miljö, såsom att pojkarna tog mer plats, var högljudda och åtog sig en överlägsen roll 

gentemot flickor som var omhändertagande och inte sa ifrån. Vid utomhuslek hade pinnar en 

central roll och så länge pinnar fanns att tillgå användes dem som könsstereotypa leksaker, 

exempelvis som svärd. Men när miljön ändrades och pinnarna togs bort, ändrades också leken 

till olika upptäckter i en mer neutral lek. Trots flera likartade beteende ansåg författarna att 
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leken utomhus möjliggjorde för andra gruppkonstellationer som avgjordes utifrån nyfunna 

intressen och upptäckter (Petrovic och Lindvall 2011, s. 33).  

 

Även om ovan beskrivna utomhusmiljös lekverktyg, pinnar bidrog till vissa könsstereotypa 

lekar så beskriver Olofsson i sin bok en inomhusmiljö med namnade rum som dockrummet, 

byggrummet, matsalen och kuddrummet som verkligen präglas av en könsstämpel, där barnen 

direkt förstår vilka rum som passar deras kön (Olofsson 2007, s. 72–74). På både förskolor 

och fritidshem är inomhusmiljön oftast uppdelade i olika rum där de utifrån inredning och 

material får sina namn, vilket också ger barnen olika hänvisningar till vad som bör lekas i 

respektive rum (Davidsson 2008, s. 41-42). Rummen är möblerade utifrån vilket material 

pedagogerna tycker passar ihop och funkar i barnens lek, där lugna respektive livliga lekar 

placeras på olika ställen. Utifrån rummens utformning väljer barnen var de vill leka 

(Davidsson 2008, s. 44). Inomhuslek som beskrevs av flickorna i Sandberg och Vourinens 

studie kretsade kring rollekar som familjer, affär, frisör och doktor, docklek och pyssel. 

Pojkarna beskrev däremot lek med bilar, lego och annat byggmaterial, men även en del tv- 

och datorspel (Sandberg och Vourinen 2008, s. 31).  

 

Utemiljön är annorlunda med dess öppna ytor som inbjuder till fysiska aktiviteter och äventyr 

på mer avsides platser, vilket i Davidssons studie är en skog där färre vuxna närvar och 

barnen själva får sköta leken (Davidsson 2008, s. 52-54). Platser på tomten, som gungor och 

klätterställningen beskrivs av alla barn, men barnens känsla och användning av platserna 

skiljde sig beroende på kön (Davidsson 2008, s. 56). I Sandberg och Vuorinen studie beskrivs 

skolgården som mest passande för grupp-, rörelse- och bollekar. Beroende på tillgång till 

skog, dungar och snår pågår även roll- och äventyrslekar som stall och lägerbyggen (Sandberg 

och Vourinen 2008, s. 29). Barnen väljer lek och plats utifrån intressen, men då med en 

påverkan av inlärda könskoder där flickor främst väljer lugna aktiviteter som att läsa och 

pyssla, medan pojkar väljer fysiska aktiviteter med regler och förhandling (Davidsson 2008, s. 

58-59).   

 

Likt beskrivna studier i inledningen har även Davidssons studie uppmärksammat hur 

uppdelningen i leken mellan barnens kön är större inomhus än i den naturliga utemiljöer 

(Davidsson 2008). Lek utomhus ger andra möjligheter för barnen att utforska omgivningen, 

pröva sin förmåga och egna idéer, och söka utmaningar som utvecklar. Barn tycker om att 

leka på undanskymda platser som inte alltid är tänkta för lek, där de får leka ifred och inte har 
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ständigt närvarande vuxna. Brodin och Lindstrand lyfter fram fördelar med utomhuslek i 

stimulerande miljöer där barnen får lära med alla sinnen och sina sociala färdigheter genom 

samarbete och kommunikation. Författarna hänvisar vidare till Björklid som trycker på att 

forskning visar på utelekens möjligheter till lek, lärande och utveckling i en miljö med mindre 

regler och större rörelsefrihet där lekmaterialet är mindre viktigt (Brodin och Lindstrand 2008, 

s. 96).   

 

Ovan har jag visat studier som tar upp miljöns påverkan på leken med dess olika 

förutsättningar och könsuppdelade lekmiljöer. Men omgivningen påverkan handlar inte enbart 

om miljön, utan också om de pedagoger som arbetar kring barnen och som i sitt bemötande 

visar på olika förväntningar och vilka förutsättningar barnen har. 

 

Även om det tydligt står i läroplanen att skolan och därmed fritidshemmet ska främja 

jämlikhet och inte bemöta barnen utifrån kön så är det inte självklart att personalen i 

verksamheten förstår innebörden med sitt agerande och har istället drabbats av den 

könblindhet som Olofsson tar upp. Hur vissa könsmönster är så förankrade i vår personlighet 

att de blir osynliga (Olofsson 2007, s. 10), likt ett exempel kring en i dagstidningen 

uppmärksammad sportlovsplanering där flickorna skulle pyssla inför alla hjärtans dag, medan 

pojkarna fick åka och bowla, vilket personalen inte såg som något konstigt, utan som en 

nödvändig uppdelning då de annars blev för många (Samuelsson 2013). Att behandla flickor 

och pojkar utifrån lika villkor handlar inte alltid om att behandla dem lika, utan om att ge alla 

barn oberoende av kön förutsättningar för att uppnå samma sak (Wedin 2014, s. 38). 

 

Vi har alla med oss föreställningar om hur flickor och pojkar ska bete sig och ha för intressen. 

Även om detta är just föreställningar kan dessa lätt stärka de könsskillnader som finns (Wedin 

2014, s. 43) istället för att som uppdraget säger motverka traditionella könsmönster. Wedin 

påtalar utifrån forskning just att förskolor och skolor inte är jämställda, utan istället platser där 

traditionella könsmönster skapas och förstärks. Alltså menar hon att flickor och pojkar inte får 

samma förutsättningar för utveckling, utan begränsas av stereotypa föreställningar om kön. 

Pedagogerna är de som styr verksamheten, som har olika förväntningar på barnen och därmed 

också står som skyldiga för denna ojämställda miljö som skolan är. Samtidigt skriver hon att 

så länge samhället i stort inte är jämställt är det svårt att förvänta sig det av förskolan och 

skolan (Wedin 2014, s. 13).  
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Olofsson beskriver just hur våra förväntningar på respektive kön påverkar vad vi erbjuder 

barnen. I en skapandeaktivitet gav pedagogen barnen olika djur som de skulle bygga hus till, 

pojkarna gavs var och en utifrån beskrivningar ett vilt, läskigt rovdjur, medan flickorna fick 

välja vars ett av de utseendemässigt gulliga djuren som fanns kvar. Utdelningen gjordes med 

tanke på att pojkar gillar det som är spännande och farligt, medan flickor tycker om mer snälla 

och vanliga djur. Enligt plan delade pedagogen först ut djur till pojkarna då de ansågs ha 

svårare att vänta, medan flickorna ansågs klarade av att vänta lugnt på sin tur och uttryckte 

sällan några större klagomål (Olofsson 2007, s. 13-14). 

 

Kopplat till min egen yrkeserfarenhet tänker jag tillbaka på tillfällen, som händer relativt ofta 

då ett barn kommer till en pedagog för att hen inte har något att göra och vill ha förslag på lek. 

Vad föreslår vi då för lekar till barnen? Grundas dessa på våra föreställningar om vad barnet 

utifrån dess kön borde vilja och brukar leka eller erbjuder vi utan speciell ordning alla lekar 

och aktiviteter som finns tillgängliga? 

 

Precis som Olofsson skriver handlar jämställdhetsarbete inte om att ta ifrån barnen något, utan 

om att tillföra och ge barnen fler valmöjligheter. Olofsson beskriver hur man ska möta barnen 

där de befinner sig för att tillföra fler erfarenheter och samspel som breddar deras uppfattning 

av sig själva och omgivningen. De karaktärsdrag som vi ofta förknippar med flickor, 

respektive pojkar är inte felaktiga, men dock begränsande för barnen då de bemöts utifrån 

dessa förväntningarna. Flickor behöver öva på att ta plats, vara stolta över sig själva och 

därmed bygga upp ett självförtroende, medan pojkar behöver stöd i sina gruppkonstellationer 

för utvecklandet av nära relationer och kommunikation. Men för det ska de inte helt byta 

roller, utan istället öppna upp tillvaron där barnen befinner sig och vidga den (Olofsson 2007, 

s. 59-62).   

 

I förskolan och skolans värld pågår en ständig jakt efter manliga pedagoger i en annars 

kvinnodominerande yrkeskategori, med ett argument om att barn behöver både kvinnliga och 

manliga förebilder för sin egen identitetsutveckling. En uppdelning vill även gärna göras där 

männen behövs för sina kvalifikationer inom manliga områden, som då kvinnor sägs sakna 

(Wedin 2014, s. 40). En tradition med kvinnliga pedagoger som har uppfostrats och känner 

större trygghet i hantverk och omsorg, än sport och snickeri har bidragit till en klar inriktning 

av verksamheten på förskolor där de kvaliteterna fått ta större plats. Om det då arbetar en 

manlig pedagog på förskolan lämnas glatt de mer manligt sedda aktiviteterna över på honom. 
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Men denna uppdelning bidrar bara ytterligare till vårt könsuppdelade synsätt (Olofsson 2007, 

s. 108).  

 

Även om mina arbetskamrater är betydligt yngre än dem man syftar på ovan så ser jag en 

tydlig uppdelning av vilka aktiviteter man vill hålla och deltar i, med hänvisningar till de egna 

intressena och tryggheten kring deltagandet. För att jobba utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

måste både kvinnor och män bryta de normativa rollerna och delta i vad som ses som det 

andra könets sysslor. Det är också viktigt att höja statusen och planera in aktiviteter och lekar 

som vanligtvis annars sker spontant utan vuxennärvaro och ofta utförs av pojkar. Genom att 

pedagogerna organiserar och deltar i leken lockar det även flickor till att delta, då de 

traditionellt sätt gärna håller sig nära vuxna och då de ser att kvinnliga pedagoger deltar ser de 

att leken även lämpar sig för deras kön. På detta sätt lockas barnen in i gemensam positiv lek 

(Olofsson 2007, s. 108).  

 

Är gemensam lek samma sak som jämställd lek? 

Ovan har jag beskrivit hur olika faktorer som miljö och bemötande påverkar barnen. Även om 

flera beskrivningar kretsar kring uppdelningen i leken så visar både till viss del ovan studier 

och min tid som pedagog på fritidshem att all lek inte är uppdelad mellan könen, utan de leker 

även gemensamt. Men när barnen väljer att leka gemensamt, hur ser då leken ut, är båda 

könen lika aktiva eller styrs leken ändå av det normstereotypa könet? Om så är fallet pratar 

man då fortfarande om gemensam, jämställd och könsoberoende lek? 

 

I Wahlströms studie under det jämställdhetsarbete som hon ledde ställde hon sig just frågan 

om hur den gemensamma fria leken såg ut på förskolorna. Hon beskrev en situation där två 

flickor och två pojkar byggde lego. Vid en snabb titt såg leken fridfull och trevlig ut, men när 

hon stannade upp såg hon hur flickor och pojkar lekte uppdelat, även om de satt tillsammans. 

Flickorna pratade, samverkade och byggde detaljrika verklighetstrogna hemmiljöer där de i 

leken låtsades att en familj bodde, medan pojkarna byggde bomber, bilar, raketer och höga 

torn som de kraschade och åter byggde upp. Pojkarna var högljudda och tog efter eget behov 

legobitar från flickorna, som i sin tur tillät pojkarna att göra det. Även om de lekte med 

samma material så lekte de inte tillsammans och tränades helt olika förmågor (Wahlström 

2003, s. 14-15). Samma sak uppfattades när en flicka och en pojke lekte i sandlådan, där 

barnen såg ut att leka tillsammans men där leken såg väldigt olika ut. Flickan gjorde 
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sandkakor som hon radade upp och sparade, medan pojken byggt en bilväg och ett högt torn 

som efter en kort stund med ett högt oväsen raserades, för att åter byggas upp igen 

(Wahlström 2003, s. 17).  

 

Flera studier av lek har gjorts som beskriver hur både flickor och pojkar utformar och 

begränsar leken till sitt eget kön, där de inte släpper in det andra könet.  

 

Wahlström tar upp hur vissa lekar, i detta fall stojig lek i kuddrummet endast gjordes 

tillgängligt för pojkarna. Pojkarna tävlade om makten i herren på täppan och brottning, där 

vissa pojkar alltid var i överläge, medan ett par andra alltid hamnade under. Pedagogerna lät 

pojkarna vara ifred och ansåg att de klarade sig själva, medan uppmärksamheten gavs till 

flickorna som stillsamt satt och pysslade. De flickor som prövande gick in i kuddrummet kom 

snart ut igen då det var för stökigt (Wahlström 2003, s. 70).  

 

Davies beskriver andra platser där flickorna känner sig mer trygga och därmed styr leken. På 

en förskola där observationer har gjorts lekte sällan pojkar i hemvrån, men när de gjorde det 

skedde det på flickornas villkor där de gav pojkarna vissa uppgifter (Davies 2003, s. 112). På 

samma sätt beskrevs en flickas delaktighet i pojkarnas lek, en sporadisk acceptans trots att 

hon var duktig på den serieinspirerade leken. Vid ett tillfälle beskrevs hur hon fick vara ledare 

då det var en flicka, fast endast utifrån kompromissen att bli tillfångatagen och sen räddad av 

pojkarna (Davies 2003, s. 127-128). Liknande observationer har genomförts av Karlsson, 

vilka visade att flickor som lekte med saker som traditionellt sett riktar sig mot flickor tillät 

inte pojkarna att delta i leken på samma villkor trots att pojkarna försökte att rätta sig efter 

flickorna och i leken med barbiedockor gå in i en pratroll som docka. De flesta pojkarna gav 

upp när andra erbjudanden gavs och till sist var det endast en pojke kvar som då kunde 

komma in i leken. Barnen själva har förväntningar och gör därmed skillnad på kön, och leker 

på ett sätt så att det andra könet har svårt att passa in (Karlsson 2008, s. 78, 80).  

 

Jonssons observationer av fotboll bekräftar tidigare studier om en könsuppdelning där 

övervägande del av barnen som deltog i fotbollsmatchen var pojkar, fast med undantag vid ett 

par tillfällen då ett par flickor deltog. Pojkarna var alla aktiva i ett försök att ta bollen, medan 

de fåtal flickor som var med intog en passiv roll där de vid möte med bollen fick tydliga 

instruktioner av pojkar. Ett undantag fanns i och med en flicka som var ensam av sitt kön i 

laget, men som var aktiv i spelets mitt, dock med en tillåtelse från pojkarna där hon även vid 
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tillfälle lämnade över bollen till en pojke vid frispark. Även om det vid denna matchen var 

flickor med i spelet var det på pojkarnas villkor och ibland stoppades flickorna redan innan 

matchstart från att delta med antydanden om att inga tjejer fick vara med eller att lagen var 

fulla. Genom att koppla till samhällets genuskodning kring fotboll finns det stora skillnader på 

syn och satsning på dam- och herrfotboll där männen får mer uppmärksamhet, mer betalt och 

ses som bättre spelare, vilket återspeglade sig i pojkarnas attityd och överlägsenhet i artikelns 

beskrivna fotbollsspel (Jonasson 2011). 

 

Hur kan skolor jobba för en mer jämställd lek? 

Som jag tog upp i inledningen ser jag min undersökning som en start på ett genusarbete kring 

leken, vilket de tar upp i boken Jämställdhetsarbete i förskola och skola som en av två delar i 

arbetet för att uppnå jämställdhet. Det grundläggande är att bli medvetna om hur vuxna och 

barn tillsammans skapar och lever efter vissa könsmönster, och att det även är vi som måste 

stå för förändringen (Wedin 2014, s. 58). Min undersökning kommer förhoppningsvis bidra 

just med att se och förstå en del av de könsmönster och normer som finns kring val av lek och 

personer att dela leken med. Arbetet som sen följer är att förändra verksamheten så att istället 

för att förstärka de eventuella könsmönster som finns, motverka dem genom könsmedveten 

pedagogik (Wedin 2014, s. 57).  

 

Wahlström tog upp delar av den projektbeskrivning som styrde jämställdhetsarbetet på hennes 

förskolor, där ett par rader är träffande för det mål som även jag anser att man bör ha med ett 

pågående jämställdhetsarbete och som jag i och med denna studie syftar att bidra till.  

Syftet är att vidga flickor och pojkars könsroller så att de senare i livet skall ha större 

valmöjligheter, inte minst vad gäller skolan och yrkeslivet. Både flickor och pojkar bör 

få möjlighet att träna samtliga de färdigheter som krävs för att bli en kompetent 

människa (Wahlström 2003, s. 38).  
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Vetenskaplig metod:  

Vetenskaplig metod beskrivs av Svensson och Ahrne som resrutten från en plats till en annan, 

där metodvalen är de vägval som förflyttar resenären från ett problem till en lösning. Metoden 

är inte lösningen i sig utan vägen, hjälpmedlet för att hitta fram till lösningen (Svensson och 

Ahrne 2015, s. 17–18). Eftersom jag i min yrkesroll som pedagog ser vissa skillnader på hur 

pojkar och flickor leker kommer studien att vara deskriptiv, vilket innebär att det redan finns 

en viss kunskap om delar av undersökningsområdet (Patel och Davidson 2011, s. 12-13), dock 

med en ny infallsvinkel i jämförelsen kring ifall det är skillnader på valen beroende på om 

leken sker inomhus eller utomhus. 

 

Urval: 

Urvalet av skolor har gjort utifrån närhetsprincipen, där den ena skolan är min arbetsplats och 

den andra skolan ligger i närheten och därmed också i liknande miljö och upptagningsområde. 

Skolorna skiljer sig dock åt på ett par punkter; antal elever, då den större skolan har ungefär 

200 elever från förskoleklass till årskurs tre, medan den mindre skolan har lite mer än 100 

elever från förskoleklass till årskurs sex. Ett urval kommer därför göras för att få ett så jämn 

grund som möjligt att utgå från, där det på den större skolan endast kommer göras enkäter 

med en klass per årskurs då det är vad den mindre skolan har. Den större skolan är under 

kommunal regi utan speciell inriktning, medan den mindre skolan är en privat I Ur och Skur 

skola vilket gör att fritidshemmens inriktning på inomhuslek respektive utomhuslek skiljer sig 

åt.  

 

För att ge en klarare bild av de båda fritidshemmen och dess miljö följer här en beskrivning. 

Fritidshemmet med inomhusverksamhet har sina lokaler i direkt anslutning till klassrummen, 

så när skoldagen var slut gick barnen direkt in till fritidshemmet. Lokalerna består av ett stort 

centralt rum med ett stort runt bord i mitten, småbord, soffor och hyllor med material som 

skapade mindre rum i det stora utrymmet, och två mindre rum som var döpta till byggrummet 

och lugna rummet. Dock påtalade en pedagog att istället för lugn lek i lugna rummet pågick 

det ofta en högljudd stimmig lek som ofta behövde avbrytas. Mycket material var tillgängligt 

för barnen att ta fram själva, med undantag för visst pysselmaterial som barnen behövde fråga 

efter. Fritidshemmet med utomhusverksamhet har en stor tomt med varierad miljö där barnen 

både kan vistas i uppbyggda lekmiljöer runt skolbyggnaderna, på asfaltsytor och på större och 

friare ytor med äng och träddungar. Lekmaterial finns tillgängligt för barnen att hämta själva 
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både i bodar och lådor utomhus och i en hall inomhus, men om de vill ha tillgång till något 

utöver det får de be pedagogerna. 

 

I mitt syfte att undersöka om och i så fall hur barns val av lek och lekkamrater skiljer sig 

beroende på om de leker inomhus eller utomhus ur ett genusperspektiv, och därtill lyfta 

miljön och omgivningens påverkan har jag valt att använda mig av både kvalitativa och 

kvantitativa metoder i from av enkäter och observationer.  

 

Kvantitativ metod: 

I studien använder jag mig av en kvantitativ metod i form av enkäter då jag gör en jämförande 

studie där jag behöver både en massa och tydliga svar för att resultaten ska kunna jämföras. 

Alltså kommer en generalisering av resultatet göras, där min undersökning kan ses som en 

representativ del av samhället i stort (Patel och Davidson 2011, s. 109). Enkäterna har färdiga 

svarsalternativ där barnen kryssar i utifrån val av olika lekkategorier de brukar delta i och 

vilket kön barnen har som de väljer att leka med, vilket beskrivs i Forskningsmetodikens 

grunder (Patel och Davidson 2011, s. 79). För att främja barnens val av könstillhörighet hade 

jag inte med enbart alternativen flicka och pojke, utan även möjligheten att uttrycka sig under 

valet annat. 

 

Eftersom enkäterna fylls i av barn har jag tagit hänsyn till det som Patel och Davidson skriver 

om, hur det är av extra vikt med tydlighet och noggranna val vid formulering så att barnen 

uppfattar frågorna rätt och därmed lätt och riktigt kan fylla i svaren (Patel och Davidson 2011, 

s. 103). För tidsbesparing och barnens trygghetskänsla genomförs enkäterna i respektive klass 

med deras ordinarie pedagoger, vilket innebär att det även i det ledet är viktigt med tydliga 

instruktioner för att pedagogerna på likartigt sätt kan handleda barnen. Enkäterna görs med 

elever i årskurs 1–3 på två olika skolor där fritidshemmens verksamhet till stor del bedrivs 

utomhus, respektive inomhus. Enkäternas resultat kommer presenteras både med statistiska 

modeller enligt Varför vetenskap? (Bjereld, Demker och Hinnfors 2009, s. 118) och i en 

reflekterande text tillsammans med den kvalitativa studien. 

 

Kvalitativ metod: 

Studien innehåller också en kvalitativ del med strukturerade observationer på de båda 

fritidshemmen med utgångspunkt i frågor och svar från enkäten. Eftersom min studie utgår 



22 

från tydliga frågeställningar och enkätsvar passar en strukturerad observation, där jag vet vad 

och i vilka situationer jag ska titta (Patel och Davidson 2011, s. 93). Detta till skillnad från en 

ostrukturerad observation som används när allt kring en viss händelse eller problem ska 

inhämtas och beskrivas (Patel och Davidson 2011, s. 97). Mitt val att göra en kvalitativ studie 

i form av observationer är just för att jag vill få barnens svar i enkäterna i ett verkligt 

sammanhang och se om deras svar styrks av min observation, där jag mer kan se sammanhang 

och göra vissa tolkningar utifrån frågeställningarna (Patel och Davidson 2011, s. 105).  

 

Observationerna på respektive fritidshemmen planerades och gjordes utifrån vad som 

fungerade bäst för gällande verksamhet, dock under samma vecka som enkätundersökningen 

genomfördes. På den större skolan har årskurserna fritids var för sig inomhus, vilket ledde till 

att jag observerade två klasser i år 2 som lekte tillsammans, medan fritidshemmet på den 

mindre skolan med utomhusverksamhet har åldersblandad fritidsverksamhet där jag 

observerade elever i årskurs F-3. 

 

Forskningsetiska aspekter: 

Det är av yttersta vikt att ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna som är relevanta för 

studien och som skyddar de deltagande personerna från diskriminering eller kränkning. Det 

finns fyra övergripande etiska regler som alla är relevanta för min studie; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med de 

forskningsetiska aspekterna informerar jag skriftligt alla berörda, både barn, pedagoger och 

föräldrar om studiens syfte, att det är en anonym undersökning och får bekräftat att barnen i 

fråga vill och tillåts att medverka i studien. Detta gäller både för enkätundersökningen och 

observationen. I enlighet med ovan aspekter är det viktigt att i resultatet av studien inte ha 

möjlighet att identifiera varken enskilda individer och grupper (Patel och Davidson 2011, s. 

100). I min studie kommer barnen svara anonymt på enkäterna, alltså med varken namn, 

nummer eller något annat som kan identifiera barnet (Patel och Davidson 2011, s. 74). Det 

som för studien är viktig är barnets kön och ålder, för att kunna sammanställa och analysera 

resultatet. Slutligen kommer jag enligt nyttjandekravet inte att använda studiens insamlade 

material i annat syfte (Patel och Davidson 2011, s. 63). 
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Resultat: 

Resultatet av enkäterna presenteras nedan genom olika diagram som visar barnens val av 

aktiviteter och vem de leker tillsammans med, uppdelat på de olika fritidshemmen med 

utomhus- respektive inomhusverksamhet. Barnen hade möjlighet att kryssa i flera alternativ 

då jag upplever att de inte endast väljer och deltar i en sorts lek. Val av lekar på enkäten 

skiljde sig åt något då en del lekar med mycket rörelse endast var tillåtna i utomhusmiljö. 

 

Sammanställning av enkätundersökning på fritidshemmet med utomhusverksamhet: 

I enkätundersökningen om lek på fritidshemmet utomhus deltog 48 barn. 

 Flickor Pojkar Annat 

Årskurs 1 6 9 0 

Årskurs 2 7 7 1 

Årskurs 3 10 8 0 

Totalt: 23 24 1 

 

 

 

 

Flickor väljer oftast att pyssla, leka rollekar, tävlingslekar och springa/klättra, medan pojkar 

oftast väljer lagsport, tävlingslekar, springa och klättra, och att bygga kojor. Nästan alla 

pojkar, 20 av 24 deltar ofta i lagsport och en majoritet, 18 av 24 deltar ofta i tävlingslekar. 
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Samtidigt visar undersökningen att både flickor och pojkar leker alla nämnda lekkategorier, 

även om olika mycket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefär tre fjärdedelar av flickorna leker med båda könen, medan ungefär hälften av pojkarna 

gör det. Alla flickor i år 1 som fyllde i enkäten svarade att de lekte med både flickor och 

pojkar. 

 

Sammanställning av observationer på fritidshemmet med utomhusverksamhet: 

Eftersom detta också är min arbetsplats observerade jag barngruppens lek under mina 

arbetspass som startar direkt efter skoldagens slut, fram till mitt arbetspass slut klockan 16 

under två eftermiddagar. Då barnen är vana vid min närvaro blev jag inkluderad i 

verksamheten med konflikthantering, fixa material och samtal, vilket var anledningen till att 

jag valde att observera två eftermiddagar istället för en. 

 

Lagsport: 

Vid skoldagens slut tog barnen på sig kläder efter rådande väderlek och begav sig ut, en del 

till redan bestämda lekar och en del rörde sig på framsidan av matsalen, vilket är en central 

plats på fritidshemmet där alltid personal finns tillgängliga innan de gick in i någon lek. När 

jag kom ut var redan sju pojkar igång med en fotbollsmatch, vilket var leken som de valde 

båda dagarna. Fotbollsplanen ligger på en stor gräsyta där två fotbollsmål är uppställda. 

Pedagoger kommer vanligtvis förbi med jämna mellanrum och kollar läget eller mer 

brådskande om någon konflikt uppkommer. Under min observation spelade pojkarna en 
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match med mycket fokus på målgörandet. Plötsligt uppstod en kort brottning först på skämt, 

men som ledde till att två pojkar blev osams och sa fula ord till varandra. Efter att ha hanterat 

situationer fortsatte spelet och höll på fram tills att en pedagog bröt spelet och uppmanade 

pojkarna att vara med på den planerade aktiviteten eller leka något annat. 

 

Rollek: 

Vid en av träddungarna på tomten intill den stora ängen är det uppbyggt boxar och hästar av 

lastpallar. Här lekte fem flickor stall, vilket är en återkommande lek som de snabbt kom in i. 

Leksaker som var till för hästleken fanns tillgängliga i lekboden, men barnen använde även 

andra leksaker och naturmaterial som gjordes om till saker de behöver i leken. Flickorna 

samverkade i leken och bestämde tillsammans hur den skulle fortgå. 

 

Tävlingslek: 

På en central plats mellan hus, bodar och träd pågick den ena dagen leken dunken, där åtta 

pojkar deltog. Även om leken pågick på en begränsad yta så fick den ta plats och barnen valde 

själva ut den lämpliga platsen, där de verkligen tog hänsyn till miljön då det runtomkring 

fanns många gömställen. Leken har tydliga regler som alla känner till sen innan och leken flöt 

på under flera omgångar. Eftersom den pågick på en central plats fanns det hela tiden 

pedagoger i närheten.  

 

Den andra dagen bad ett par pojkar en pedagog att starta upp general och spion. Efter att 

barnen själva gått runt och uppmanat barn att vara med så startades leken upp av pedagogen 

som delar upp lag och informerar om reglerna. Det var från start femton barn med i leken, sex 

flickor och nio pojkar, men efterhand att leken pågick gick det barn både in och ur leken. 

Korten som behövs i leken plockas efter önskemål fram av pedagog, då det är en lek som 

behöver visst vuxenstöd. Alla barn som deltog lekte tillsammans, samverkade och pratade 

taktik. Leken fick ta mycket plats, pågick på stora ytor av skolgården och höll på länge. 

 

Lagsport: 

På en asfalterad yta står två bandymål uppställda, nio pojkar var aktiva i en bandymatch med 

mycket fokus på att göra mål. Bandyklubbor finns tillgängliga för alla, men de flesta barn som 

spelar har egna klubbor med sig hemifrån. Då det är mycket fokus på målgörandet beror det 

till stor del på hur bra man är, hur mycket bollkontakt man får under spelet. De äldre barnen 

styr spelet och efter en stund tröttnar ett yngre barn och säger till mig att han aldrig får bollen. 
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Tävlingslek: 

Bredvid bandyplanen finns flera kingplaner uppritade och under de observerade 

eftermiddagarna är det flera spelomgångar som pågår, både flickor och pojkar deltar, både 

tillsammans och uppdelat. En helt annan inställning än kring bandyn råder, där alla får delta 

oberoende av hur bra man är. Spelet är mer på lek där barnen samtalar, skojar, åker ut och är 

med igen. Pedagogerna är i närheten och har koll då leken pågår på en central plats. 

 

Pyssla: 

Papper, ritmallar, pennor och annat pysselmaterial finns tillgängligt för barnen att ta fram 

själva och det finns två bord under tak som är avsedda för ritaktiviteter och spel. Barnen vid 

borden skiftar, men just när jag observerade var det fem flickor och en pojke som sitter och 

ritar. Sju andra flickor har hittat en egen yta på en altan som är lugnare, där har de placerat ut 

en matta som de ligger på när de ritar. Vid borden är leken mer enskild där barnen har egna 

projekt, medan de flickor som tagit fram en matta att ligga på samtalar och hjälps åt. De får 

sällskap av två till flickor och en plan om en ny lek börjar ta form som gör att de snart plockar 

ihop för att leka annat.  

 

Skapande: 

Samtidigt som andra lekar pågår startar en pedagog upp en planerad aktivitet, täljning där 

pedagogen fixat material och plockat fram. Sex flickor och tre pojkar deltog i aktiviteten som 

pågick på en inramad plats och under en begränsad tid där samverkan skedde mellan barn, 

och mellan barn och pedagog. 

 

Hela verksamheten innehåller mycket rörelse där barnen antingen deltar i större lekar eller i 

egna små aktiviteter runt omkring, som att gunga i lianen, ligga i hängmattor, kasta boll eller 

samtala med varandra eller någon pedagog. Även om pedagogerna under mina observationer 

inte deltar i alla lekar så är de tydligt närvarande och rör sig runt på den stora tomten för att se 

var och vad barnen leker. 
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Sammanställning av enkätundersökning på fritidshemmet med inomhusverksamhet: 

I enkätundersökningen om lek på fritidshemmet inomhus deltog 69 barn. 

 Flickor Pojkar Annat 

Årskurs 1 21 7 0 

Årskurs 2 10 13 0 

Årskurs 3 5 13 0 

Totalt: 36 33 0 

 

 

 

Större del av flickorna, 30 av 36 väljer att rita eller pyssla på fritids, men de leker även 

rollekar, bygger kojor, använder datorer, spelar spel och dansar och lyssna på musik. Pojkarna 

väljer till största del att rita, bygga, använda datorer och spelar spel. I enkätsvaren väljer 

pojkarna inte lika många olika lekalternativ som flickorna. 
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Ungefär två tredjedelar av både flickorna och pojkarna leker med båda könen. 

 

Sammanställning av observationer på fritidshemmet med inomhusverksamhet: 

Min observation startade när skoldagen var slut och höll på fram till de sista barnen gått hem 

2 och en halv timme senare, med avbrott för mellanmål efter ca 20min. 

 

Spel: 

Fem pojkar skyndade sig in i lokalen för att få tillgång till couronnespelet som stod uppställt 

på en avgränsad plats i det stora rummet. Barnen hade hög energinivå och under en stund 

fördes ett högljutt skämtsamt samtal. Fler barn än som kunde spela samlades runt spelet och 

en pedagog kom fram för att småprata lite, men efterhand hittade de barn som inte kunde 

spela annat att göra. De andra barnen kom allt eftersom de var klara ut från klassrummet, där 

tre flickor valde att sätta sig i en soffhörna tillsammans med en pedagog där de ritade och 

småpratade i låg ljudnivå.  

 

Tävlingslek och bygga: 

I de två mindre rummen pågick lekar utifrån rummens syfte, alltså ett lugnt samtal om 

Pokémon mellan två pojkar i lugna rummet och legobygge och kulspel mellan sju pojkar i 

byggrummet. Jag tog plats i byggrummet för att observera leken ytterligare. Pojkarna hade 

med sig egna kulor hemifrån som de bytte och tävlade om i par eller mindre 

gruppkonstellationer. Under tiden fördes positiva samtal och kommentarer kring kulorna och 

spelet. I kulleken fanns det tydliga regler som alla verkade känna till och följa. Även om 
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pojkarna till största del höll på med de egna kulorna så stod byggmaterial utplacerat på golvet 

i backar, lättillgängligt för eventuell lek. En pojke var undantaget, även om han byggde med 

lego tätt intill de pojkar som lekte med sina kulor så var det två olika sammanhang och inget 

sampel skedde där emellan. Även om jag inte fick intrycket att han var utanför så deltog han 

inte i de andras lek eller samtal, utan gjorde sin egen grej. Vid ett par tillfällen kom en 

pedagog in för att kolla läget eller informera barnen om att det strax var mellanmål, sen gick 

de åter ut ur rummet och stängde dörren.  

 

Rollek: 

Efter mellanmålet valde barnen nya lekar och jag valde att gå in i lugna rummet där fyra 

flickor och fyra pojkar gått in och stängt dörren efter sig. Flickorna och pojkarna småtjafsade 

och en konflikt uppstod då de ville leka olika saker, men utrymmet var begränsat. Flickorna 

hade sen tidigare bestämt en rollek som de ville leka, medan pojkarna mest hittar på 

efterhand. Efter att pojkarna börjat skojkriga mot flickorna hämtar de en pedagog och 

uttrycker att pojkarna förstör leken. Pedagogen försöker så smått medla i konflikten och 

uppmanar barnen att dela på utrymmet och materialet som finns. Medan flickorna tycks vänta 

ut pojkarna för att kunna starta sin lek börjar pojkarna spela upp en teater med flickorna som 

publik, dock med tråkiga högljudda kommentarer om pojkarnas agerande. Vid flera tillfällen 

gör pojkarna något för vilt som leder till att någon flicka går ut till en pedagog som då 

kommer in och uppmanar pojkarna att sköta sig eller göra något annat, vilket också leder till 

att en pojke får gå ut. När teatern har startat kommer en ny flicka in, tittar på tillsammans med 

de andra flickorna en kort stund för att sen gå in i pojkarnas lek. Hon styr upp, bestämmer och 

viskar till de andra pojkarna vad de ska säga i teatern. Endast en av flickorna i publiken är 

intresserad av teatern medan de andra sitter och småpratar om annat. Teatern avslutas och 

endast en pojke blir kvar i rummet tillsammans med fyra flickor. Den lek som flickorna redan 

från början tänkt leka tar fart. Det är en rollek där de låtsas vara olika djur. Med sofforna, 

stolar, kuddar och filtar bygger de en koja som de ska bo i och andra funktioner som 

exempelvis en dusch. Flickorna inkluderas i kojan, medan pojken får bygga sitt egna bo uppe 

på ett bord i andra änden av rummet. Han ifrågasätter högt och flera gånger varför han måste 

bo själv, men flickorna bara ignorerar hans kommentarer och bjuder inte in honom i leken. 

Istället påtalar de fördelar med pojkens boplats. Flickorna förbereder länge och samverkar i 

uppbyggnaden av kojan innan de börjar leka. Jag lämnar rummet, men tittar in en stund senare 

då leken fortfarande pågår och även pojken deltar aktivt i leken 
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Bygga: 

I byggrummet bygger två flickor ett högt kaplatorn. Flickorna jobbar för att få ett så högt torn 

som möjligt, de samtalar och samverkar med varandra för ett tydligt mål. Flickorna hämtar en 

pedagog för att visa sitt höga bygge, pedagogen fotar och berömmer flickorna. En annan 

flicka kommer in och frågar om hon får vara med, det får hon men när hon tramsar uttrycker 

de andra flickorna allvaret i leken. Samtidigt som flickorna bygger sitt höga torn sitter en 

pojke och bygger sitt egna torn. Han har det svårare motoriskt och bygger istället om sitt torn 

flera gånger efter att det rasat. Till slut rasar även flickornas höga torn och en besvikelse 

infinner sig. Pedagogen kommer in i rummet efter att ha hört tornet rasa, beklagar men 

uppmuntrar istället pojken att han nu har högst bygge. En viss tävlingsstämning uppstår. Efter 

ytterligare ett kort försök avslutar flickorna leken och två av flickorna går ut ur rummet. Den 

tredje flickan som kom in i leken senare blir kvar i rummet och bygger tillsammans med 

pojken en kort stund, men blir sen avlöst av pedagogen när hon väljer att lämna rummet.  

 

Rollek: 

I ett av klassrummen förbereder tre flickor en teater som de senare ska spela in. Alla uppfattas 

som delaktiga på lika villkor när de samverkar och pratar med varandra kring upplägg, 

repliker och rekvisita. Det märks att flickorna uppskattar den lugna miljön med en stängd dörr 

och leken pågår länge.  

 

Rörelse: 

Vid ett par tillfällen kommer det pojkar in som letar efter en kompis i en kurragömmalek som 

pågår i hela inomhusutrymmet. Leken är enligt pedagogen för stimmig och uppmanar barnen 

att inte springa. I det stora rummet pågår olika lekar som upplevs mer spontana och 

kortvariga. Två flickor övar gymnastik i ett hörn, med uppmaningar från en pedagog att vara 

försiktiga.  

 

Pyssla: 

Två barn, en pojke och en flicka pysslar, dock på olika platser och med olika mycket stöd av 

pedagogerna. Pojken får stöd av en pedagog som sitter med och hjälper till att klippa, medan 

flickan sitter själv vid ett bord och får endast uppmärksamhet av en pedagog som i förbifarten 

ger en kommentar om att det är fint.  

 

Musik och dans: 
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En stund innan stängning sätts musik på och flera flickor, pojkar och pedagoger deltar i en 

dans som får lov att ta plats både ljudmässigt och utrymme. Flickorna dansar hela tiden och 

kör inövade danser, medan pojkarna dansar en kort stund för att sedan inta en stolplats för att 

istället se på. Volymen på musiken sänks och det är dags för både barnen och mig att gå hem 

eftersom pedagogerna ska ha möte. 

 

Utrymmet för fritidshemmets verksamhet är begränsat och det uppstår en viss konkurrens om 

en del platser. Kanske på grund av det begränsade utrymmet finns personalen hela tiden 

tillgängliga och nära barnen i deras aktiviteter, även om de under mina observationer endast 

deltar i ett fåtal aktiviteter. 
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Analys: 

I min analys kopplar jag samman tidigare forskning med resultatet av min undersökning, och 

lyfter relevanta delar genom valda teorier och de tre nivåerna som återskapar genus, vilka jag 

tog upp i min inledande teoridel. 

 

Hur synliggörs genus utifrån den strukturella nivån? 

Som jag tar upp i avsnittet tidigare forskning visar tidigare studier på hur just miljön är en stor 

påverkansfaktor för vad barnen väljer för lekar. Beskrivningar av förskolor visar på en 

inomhusmiljö med namngivna rum med tydligt kodade namn så barnen visste vad som 

förväntades leka i de olika utrymmena och vars lekmaterial var väldigt uppdelat beroende på 

könstillhörighet (Olofsson 2007, s. 72-74) (Davidsson 2008, s. 41-42, 44), vilket bekräftades 

under min observation att så var fallet även på fritidshemmet med inomhusverksamhet. Denna 

uppdelning bidrar till att återskapa genus genom den strukturella nivån, alltså hur vi 

organiserar omgivningen och verksamheten utifrån barnens kön (Wedin 2014, s. 47). Dock 

bröt barnen ibland de reglerna då lugna rummet med sin stängda dörr lätt blev en fristad för 

mer stimmig lek. Men även om rummen var uppdelade och namnade så uppfattade jag genom 

min observation inte att ett rum endast användes av det ena könet, utan barnen anpassade 

rummens syfte till sin egen lek, även om rummens tillhörande material gav dem en viss 

inriktning.  

 

Studier i rapporten Genus och utomhuspedagogik visade istället hur utomhuslek var mer 

kreativ, könsneutral och gemensam än den inomhuslek som också observerades i studien, 

vilken var uppdelad och styrd av könsnormer (Petrovic och Lindvall 2011). Utemiljön med 

dess öppna ytor inbjuder till mer fysiska aktiviteter och fantasilek i olika uppbyggda miljöer 

(Davidsson 2008, s. 52-59), vilket stämde överens med miljön på fritidshemmet med 

utomhusverksamhet. Men även om utomhusmiljön inte är lika könsbestämd så använder 

flickor och pojkar lekmiljöerna olika beroende på intressen, vilka i sin tur påverkats av 

samhällets normer då man ser att flickor leker mer lugna lekar, medan pojkar väljer fysiska 

aktiviteter (Davidsson 2008, s. 58-59). Även om miljön var fri med stora ytor så var en del av 

lekområdena som barnen valde färgade av vilken lek som skulle pågå där, såsom stallet, 

ritborden, bandyplan och fotbollsplan, samtidigt som andra lekar valde miljö utifrån var det 

skulle fungera bäst, med exempelvis bra gömställen eller en lugn omgivning. Så även om 

tidigare studier visar på en utomhusmiljö som är mindre könskodad uppfattar jag under mina 

observationer att även utomhusmiljön påvisar genus på en strukturell nivå. Men samtidigt 
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uppfattar jag att den fria utomhusmiljön bidrar till mer kreativ lek, som inte är lika uppbunden 

vid iordningställda lekmiljöer och leksaker. Dock fanns det ett par undantag när personal 

ledde och deltog i aktiviteterna, då barnen som deltog tillhörde olika kön men deltog i leken 

på liknande villkor.  

 

Hur synliggörs genus utifrån den symboliska nivån? 

I beskrivning av flickor och pojkars lek görs en uppdelning där flickor pysslar och leker 

lugnare relationslekar, medan pojkar är aktiva, högljudda och leker med 

konstruktionsleksaker (Svaleryd 2010, s. 14, 17, 19–20), vilket styrks med hur vi enligt den 

symboliska nivån förknippar olika egenskaper, beteenden och intressen med barnets kön 

(Wedin 2014, s. 47). Begreppet genuskontrakt tar upp hur vi alla skapar och är delaktiga i de 

osynliga regler och normer om hur vi ska förhålla oss till kvinnlighet och manlighet där de ses 

som motsatts (Wedin 2014, s. 46). Resultatet av enkäterna visade att denna uppdelning till 

viss del stämde på båda fritidshemmen, men med skiftande resultat i vilka slags lekar då 

inomhusmiljön begränsade rörelselekar på grund av platsbrist och ljudnivå. På fritidshemmet 

med utomhusverksamhet valde flickorna främst att pyssla, leka rollekar, delta i tävlingslekar 

och springa eller klättra, medan flickorna på fritidshemmet med inomhusverksamhet i större 

utsträckning valde att rita, pyssla, rollekar, spela spel och använda dator eller surfplatta. 

Pojkarna på fritidshemmet med utomhusverksamhet valde lagsport, tävlingslekar, springa 

eller klättra och bygga kojor, medan pojkarna på fritidshemmet med inomhusverksamhet 

valde använda dator eller surfplatta, spela spel, bygga och rita. 

 

Även om alla barn har tillgång till samma material och leksaker så är det omgivningens 

stereotypa förväntningar som styr barnen till att fortsätta välja lekar utifrån vad som passar 

deras kön (Svaleryd 2010, s. 15-16), vilket är just vad begreppet genuskontrakt syftar på. På 

båda fritidshemmen var pojkarna snabbt igång med lek när fritidshemmet startade och tog 

därmed upp vissa ytor och leksaker, medan flickorna tog längre tid på sig i övergången mellan 

skola och fritidshem och pratade då ihop sig vad de skulle leka. I pojkarnas lek både utomhus 

och inomhus var det mer fokus på tävling och att vinna, så om det var i en fotbollsmatch, 

kullek eller spel, medan flickorna både utomhus och inomhus pratade och samverkade i leken 

på ett helt annat sätt där leken fick ett innehåll.  

 

I enkäterna uppgav ungefär två tredjedelar av alla barn att de lekte med båda könen, men vid 

mina observationer var mycket av leken uppdelad, även om det förekom gemensam lek. En 
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flicka på fritidshemmet med verksamhet inomhus avvek från genuskontraktet och utmärkte 

sig genom att hon tycktes strunta i könstillhörighet hos de andra barnen. Istället tog för sig 

och gick in i alla sorts lekar utifrån intresse och tog även en styrande roll även om hon kom in 

i en redan pågående lek. Men med hänvisning till att man då ses som avvikande tyckte jag 

mig uppfatta att hon inte heller fick någon klar tillhörighet i någon av grupperna eller könen. 

 

I avsnittet med tidigare forskning beskrivs flera studier som observerat barns gemensamma 

lek, där barnen leker med samma slags material eller deltar i lagsport, men där könens olika 

roller i leken ser helt olika ut. I en observation bygger både flickor och pojkar med lego, men 

de samverkar inte mellan könen, bygger helt olika saker och pojkarna får fritt ta ur flickornas 

material utan att det uppmärksammas (Wahlström 2003, s. 14-15). I flera olika observationer 

syns det hur det kön som enligt norm passar för de olika lekarna styr leken och stänger ute det 

andra könet från att delta på lika villkor. Exempel som tas upp är kuddkrig (Wahlström 2003, 

s. 70), lek i hemvrån (Davies 2003, s. 112), barbie (Karlsson 2008, s. 78, 80) och en 

fotbollsmatch (Jonasson 2001). Just detta såg jag i mina observationer på fritidshemmet med 

verksamhet inomhus där en pojke försökte delta i några flickors rollek, men där flickorna 

endast tillät honom att delta på avstånd och på deras villkor. Jag känner även igen detta från 

tidigare observationer på min arbetsplats vilket är fritidshemmet med utomhusverksamhet, där 

det vid olika tillfällen har deltagit flickor i både fotbolls- och bandymatcher, men då i en roll 

som back eller passivt stående vid sidan av. Pojkarna tar över det aktiva spelet och passar inte 

de barn, varken flickor eller pojkar som inte är lika bra, vilket jag såg i observationen av en 

bandymatch på fritidshemmet med utomhusverksamhet. Detta är väll det enda tillfället jag 

uppfattar genuskontrakt i form av att det pojkarna gör eller är värderas högre än vad flickorna 

gör eller är (Wedin 2014, s. 46).  

 

Hur synliggörs genus utifrån den individuella nivån? 

Omgivningens bemötande grundas på huruvida man väljer att se på kön, om kvinnor och män 

i grunden är olika eller lika. Med det kommer olika bemötande, om man ska bemöta barnen 

olika beroende av deras kön eller om det är hur man bemöter barnen som påverkar vad som 

anses tillhöra respektive kön (Olofsson 2007, s. 30). Barnen fostras in i olika roller utifrån sitt 

biologiska kön, som de i samspel med andra får respons för, huruvida de gör rätt eller fel 

(Svaleryd 2010, s. 25). Med den individuella nivån problematiserar man huruvida 

omgivningen fortsätter att bemöta barnen utifrån rådande mönster (Wedin 2014, s. 47). Även 

om man som pedagog inte upplever att man gör någon skillnad på barnen utifrån kön så är 
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många normer förankrade i vår personlighet och för oss osynliga (Olofsson 2007, s. 10) och 

val i verksamheten görs utan vidare reflektion. På fritidshemmet med inomhusverksamhet 

sökte flickor vid flera tillfällen personalens uppmärksamhet, antingen för att visa något och 

samtala eller då flickorna ansåg att pojkarna som lekte i samma rum som dem störde och 

förstörde leken genom att vara för stimmiga. Personalen bemötte barnen utifrån normen 

genom att uppmärksamma och berömma flickorna för sitt höga tornbygge vid och säga till 

pojkarna att de fick lugna ner sig eller byta lekutrymme. Vid flera tillfällen under min 

observation inomhus uppmärksammar jag hur pojkar får enskild uppmärksamhet av en 

pedagog, vilket inga flickor får. Detta synliggörs i en situation där två barn, en flicka och en 

pojke sitter och pysslar på olika platser i det stora rummet. Pojken har en pedagog sittande 

bredvid sig och får hjälp med att klippa, medan flickan gör allt själv och får endast i farten en 

kommentar från en pedagog om att det ser fint ut.  

 

För precis som begreppet performance tar upp är genus en ständigt pågående process som 

påverkas av våra handlingar och sker i samverkan mellan individer. Det är utifrån 

omgivningens och därmed våra personliga föreställningar och bemötande som gör att flickor 

och pojkar tillskrivs olika egenskaper, beteende och intressen (Wedin 2014, s. 48), vilka de 

sen handlar utifrån. Vi fortsätter att upprepa den individuella nivån genom att knyta olika 

sysslor i verksamheten till ett visst kön, där kvinnorna enligt tradition tar hand om 

omsorgsbiten och skapande, medan de få män som jobbar i den kvinnodominerade miljön får 

ta hand om sport och mer praktiska sysslor (Olofsson 2007, s. 108) och eftersom barnen ser 

vad pedagogerna gör formas de också in i samma uppdelning. Dock såg jag vid två tillfällen 

under min observation på fritidshemmet med utomhusverksamhet att pedagoger startade upp 

och deltog i aktiviteter tillsammans med barnen, där det också märktes en tydlig skillnad vem 

som deltog. Vid båda aktiviteterna deltog barn ur båda könen på liknande villkor och en 

samverkan skedde i leken mellan flera olika barn. På liknande sätt avslutade fritidshemmet 

med inomhusverksamhet sin dag genom att sätta på musik, uppmana till dans och själva ta 

plats på dansgolvet. Både flickor och pojkar hakade på, även om flickorna var mer aktiva och 

uthålliga så pågick ett samspel i hela rummet med där alla var delaktiga. Eftersom man utifrån 

begreppet performance just säger att genus är en ständigt pågående process är personalens 

delaktighet och agerande så viktigt för att bryta invanda mönster. 
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Metoddiskussion: 

Mitt val att utifrån enkäterna också göra observationer för att få enkätsvaren styrkta anser jag 

även nu i efterhand var rätt väg att gå, dock stämde inte de olika resultaten helt med varandra i 

frågan om vem barnen väljer att leka med. Istället fick jag genom observationerna kännedom 

om förhållanden som hade varit svåra att upptäcka via enkäter, men som jag från början heller 

inte hade räknat med men behövde för att få en djupare studie. I en vidare studie skulle jag 

velat göra fler observationer för att få mer material att utgå från då jag upplever barnens val 

av lek varierar från dag till dag och då jag på en eftermiddag endast hann observera en årskurs 

på fritidshemmet med inomhusverksamhet. Viss risk finns med observationer beroende på om 

observatören är känd för barnen sen tidigare eller inte, då en observatör med sin närvaro kan 

påverka situationen och deltagarna mot något håll, beroende på vilken roll man som 

observatör intar och huruvida deltagarna accepterar observatören (Patel och Davidson 2011, s. 

98). Jag upplevde vissa svårigheter med att göra observationerna på min arbetsplats då jag 

även förväntades vara pedagog som barnen bad om hjälp av att fixa något eller lösa en 

konflikt. På fritidshemmet med inomhusverksamhet kunde jag i stor utsträckning observera 

utan att barnen stördes av min närvaro. 

 

Resultaten utifrån enkäterna var inte helt lätta att jämföra då antal barn på de olika 

fritidshemmen skilde sig åt och då barnen fick kryssa i flera alternativ varierade deras svar 

från att kryssa i ett alternativ, till nästan alla. Nu i efterhand skulle jag möjligen kunnat göra 

vissa förtydligande om antal val per barn, samtidigt som jag inte ville styra för mycket då 

resultatet stämmer med hur det ser ut i verksamheten.  

 

I mina enkäter hade jag med en fråga om var leken barnen brukar delta i pågår, men då det var 

fåtal som svarade på den och jag i efterhand inte ser den som relevant för studien valde jag att 

inte ta med den i resultatet. 

 

Resultatdiskussion: 

Jag kommer nedan lyfta de mönster som jag ser genom kopplingar mellan tidigare forskning 

och undersökningens resultat för att åter knyta an till studiens syfte att undersöka om och i så 

fall hur barns val av lek och lekkamrater skiljer sig beroende på om de leker inomhus eller 

utomhus ur ett genusperspektiv. Men också lyfta miljöns betydelse och vilka yttre faktorer 
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som påverkar barnens val av lek. Jag kommer därmed också svara på de frågeställningar som 

jag ställde i startskedet för att utifrån det hitta sätt för ett fortsatt genusarbete. 

 

I frågan vad barn väljer för lek visade enkätsvaren att ungefär samma mönster förekommer i 

valen av lek oberoende om fritidshemmen har utomhus- eller inomhusverksamhet, med 

undantag för lekarna som innebar mycket rörelse vilket inte fanns som svarsalternativ för 

barnen med inomhusverksamhet, då det inte var tillåtet. I en jämförelse mellan flickor och 

pojkar var det just som annan forskning hävdar, att flickor väljer lugnare och 

relationsbyggande aktiviteter som att rita, pyssla och leka rollekar, medan pojkar väljer mer 

aktiva lekar och spel som innehåller tävlingsmoment och rörelse. Dessa mönster följer också 

de könsroller som jag lyfter genom hela uppsatsen. Dock såg jag en skillnad under min 

observation på fritidshemmet med inomhusverksamhet, att barnen, oberoende av kön i större 

utsträckning deltog i liknande lekar, med ett par undantag. Kan det bero på att inomhusmiljön 

till viss del begränsar valmöjligheterna? 

 

Könsuppdelningen i leken skilde sig åt mellan enkätsvaren och mina observationer. Av 

enkätsvaren kan man utläsa att ungefär två tredjedelar av både flickor och pojkar svarat att de 

leker med båda könen, men under observationerna visades annat. Under mina observationer 

uppmärksammade jag att leken till större del var uppdelad på båda fritidshemmen. Även om 

barnen lekte i närheten av varandra så lekte de inte tillsammans utan hade olika fokus för sina 

lekar.  

 

I undersökning av vilken betydelse miljön och omgivningens bemötande har i barnens val av 

lek kunde jag se hur miljöns utformning och namn ger barnen vissa riktlinjer som deras lek 

bör förhålla sig till och genom min studie syns det tydligt hur barnen just gör detta. Jag ser 

också att miljöns utformning därmed begränsar barnen i deras lek, samtidigt som en lekvänlig 

miljö och leksaker kan inspirera till lek, men inom ett visst område. Rörelse var den 

komponent som synliggjorde hur leken på fritidshemmen skiljde sig åt då storleken på 

utrymme begränsade barnen på fritidshemmet inomhus då pedagogerna behövde säga till att 

de inte skulle stoja och springa, och där lekvalen begränsades till ett mindre urval av 

aktiviteter. Även om jag endast såg mindre skillnad på hur personalen bemötte barnen utifrån 

deras kön så är vi alla färgade av samhällets normer och ser lätt barnens val av lekar som en 

självklarhet utifrån intresse och egenskaper. Den enkla lösningen som jag genom mina 

observationer såg var att när personal delar i leken bjuder den också omedvetet in alla barn, 
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oberoende av kön till att delta i leken och barnen har då lättare att välja att delta i lekar som 

annars kan kännas ovana. 

 

Slutsats: 

I min inledande text tog jag upp hur andra studier har visat på en mindre könsuppdelad lek i 

skogsmiljö, med en undran om dessa mönster gick att se i alla utomhusmiljöer. Utifrån min 

studies teorier kring genus blir verksamheterna synliga från ett nytt perspektiv där jag 

uppfattar hur genus ständigt är närvarande i verksamheternas alla delar. Miljön och 

pedagogernas styrning och bemötande är endast en del, då mycket även ligger inbäddat i 

barnen själva kring vad som förväntas av dem och hur de därmed bemöter varandra.  

 

Uppdraget säger att verksamheten ska ta ”sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 

erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras 

till nya upptäckter” (Skolverket 2016, s. 24). Det är enligt mig just den sista delen som jag 

uppfattar att båda fritidshemmen bör jobba med, samtidigt som jag i min yrkesroll som 

pedagog vet hur mycket barnen värderar sina egna val under sin fritid och de små 

utmaningarna kan bli väldigt stora för pedagogen att genomföra. 

 

När man säger att barnen är vår framtid och i uppdraget om att ”överföra grundläggande 

värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället” (Skolverket 2016, s. 9), läggs en stor uppgift på skolan och pedagogerna att inte 

enbart utbilda inom ämneskunskap och sociala färdigheter, utan också bryta invanda mönster, 

bidra till en förändring och ett mer jämlikt samhälle. 

 

Genom min studie har jag startat ett genusarbete som beskrivs i Jämställdhetsarbete i förskola 

och skola, där kartläggning och observationer av verksamheten är första steget i ett 

förändringsarbete. Därefter görs en reflektion och analys av undersökningsresultatet med 

kopplingar till annan kunskap och teorier (Wedin 2014, s. 58). 

 

Förslag på vidare forskning: 

Genom observationerna fick jag en oväntad inblick i de sociala genuskoder som existerar i 

barnens lek, där barnen utifrån kön får makten över vissa lekar, där det andra könet endast 

deltar på dennes villkor. Eftersom detta inte ingick i min studies syfte har jag bara berört det 
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ytligt, men ser stora möjligheter för vidare forskning med intressanta resultat. Ett annat 

perspektiv vore att göra en bredare studie genom att undersöka fritidshems olika miljöer för 

att se hur det påverkar barnens lekmönster, då jag även om min studie inte visade några större 

olikheter i barnens val av lek har en tro om att miljön är en stor påverkansfaktor på barns lek. 

Under mitt sökande av tidigare forskning kring ämnet upptäckte jag att väldigt lite forskning 

har gjorts kring fritidshemmet och lek, då jag istället fått grunda min studie på det som 

skrivits kring förskola. Jag uppmuntrar därmed dig som läser att bidra ytterligare till mer 

fördjupad kunskap om lek och fritidshemspedagogik. 
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Bilagor: 

 

Bilaga 1: 

 

Hej.     2017-03-17 

 

Jag heter Åsa Knutsson och läser min sista termin på Södertörns högskola, till Grundlärare 

med inriktning mot fritidshem. Jag jobbar även sen åtta år på I Ur och Skur Utsikten skola 

som ligger i närheten av Klockaregården.  

Denna sista termin på mina studier skriver jag min avslutande uppsats, som jag valt att inrikta 

på barns lek kopplat till genus, med frågor kring vad barnen väljer att leka beroende på om de 

leker inomhus eller utomhus och vem de väljer att leka med. För att få en bredare studie har 

jag valt att göra undersökningen på två skolor, där era barns skola är den ena.  

Jag kommer via pedagogerna i respektive klass göra en enkät med barnen, för att därefter 

själv genomföra observationer under en eftermiddags fritidsverksamhet. 

 

I den studie jag ska genomföra kommer jag ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna 

genom att era barn kommer svara anonymt på enkäten, endast noteras utifrån kön vid 

observationerna och bara använda materialet utifrån uppsatsens syfte. 

 

I och med detta brev frågar jag om er tillåtelse att göra undersökningen av era barn. Om ni 

inte vill att undersökningen innefattar era barn ber jag er att kontakta mig via nedan 

mailadress inom de närmaste dagarna. De pedagoger som genomför enkäten kommer även att 

kontrollera med era barn att de vill delta i studien.  

 

Tack på förhand. 

 

Mvh 

 

Åsa Knutsson, asa.knutsson@iurochskurutsikten.se 
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Bilaga 2: 

 

 

Enkätundersökning om barns lek utomhus på fritids – kryssa i passande alternativ 

 

Går du i…? 

 År 1 

 År 2 

 År 3 

 

Är du…? 

 Flicka 

 Pojke 

 Annat 

 

Vad leker du oftast på fritids utomhus?  -flera förslag kan kryssas i 

 Lagsport (ex. bandy, fotboll) 

 Tävlingslekar (ex. vinken, dunken, king, bollkull) 

 Pysslar (ex. rita, pärla, virka) 

 Bygger (ex. lego, kapla, kulbana, sandlåda) 

 Bygger kojor 

 Äventyrslekar (ex. spioner, tjuv och polis, brottning) 

 Rollekar (ex. affär, stall, sjukhus, frisör, familj) 

 Springa, klättra 

 Använda dator, surfplatta 

 Spela spel 

 Dansar, lyssnar på musik 

 Annat: __________________________________ 

 

Var pågår de lekar du oftast leker på fritids?  
__________________________________________________________________ 

 

Vilka leker du med? 

 Flickor  

 Pojkar 

 Både flickor och pojkar 
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Bilaga 3: 

 

 

Enkätundersökning om barns lek inomhus på fritids – kryssa i passande alternativ 

 

Går du i…? 

 År 1 

 År 2 

 År 3 

Är du…? 

 Flicka 

 Pojke 

 Annat 

 

Vad leker du oftast på fritids inomhus?  -flera förslag kan kryssas i 

 Rita 

 Pyssla (ex. pärla, virka) 

 Bygga (ex. lego, kapla, kulbana) 

 Bygger kojor 

 Rollekar (ex. affär, sjukhus, frisör, familj) 

 Använda dator 

 Spela spel 

 Dansar, lyssnar på musik 

 Annat: __________________________________ 

 

Var pågår de lekar du oftast leker inomhus på fritids?  
__________________________________________________________________ 

 

Vilka leker du med? 

 Flickor  

 Pojkar 

 Både flickor och pojkar 
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Bilaga 4: 

 

 

Observationsschema om barns lek på fritids  

Skola: ………………………………………  

Datum/Tid:.............................. Plats:.............................  

 

 

 L
ag

sp
o
rt

  
  
  
  

 

T
äv

li
n
g
sl

ek
ar

 

P
y
ss

la
r 

B
y
g
g
er

 

B
y
g
g
er

 k
o
jo

r 

 Ä
v
en

ty
rs

le
k
ar

 

R
o
ll

ek
ar

 

S
p
ri

n
g
a,

 k
lä

tt
ra

 

 A
n
v
än

d
a 

d
at

o
r,

 

su
rf

p
la

tt
a
 

S
p
el

a 
sp

el
 

 D
an

sa
r,

 l
y
ss

n
ar

 

p
å 

m
u
si

k
 

A
n
n
at

 

V
ar

? 

M
ed

 v
em

? 

Flicka               

Pojke               

 

 

Vad leker de? 

 

 

Hur interagerar personalen med barnen?  

 

 

Hur tillgängligt är leksakerna/materialet? 

 

 

Hur uppdelad är leken? 

 

 

Hur ser utrymmet ut som leken pågår i? 

 

 

Beskrivning av vad som händer i leken:  

 

 

 

 

 

 


