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Title: The schoolchildren´s relationshipmaking while playing in 

the after-school center 

 

By: Sophie Karlberg and Daniel Lundin 

 

Abstract  

The aim of this study was to get a greater understanding of children´s approach to each other 

in the after school center. We used a qualitative method consisting of interviews to collect the 

material to our study. We interviewed five educators that worked in the after school center 

and focused on their child perspective. The outset for our study was a gender perspective as 

well as an intersectional perspective.  

In recent years gender norms have got a lot of attention in media and The National Agency for 

Education (Skolverket) has come up with policydocuments that intend to make the schools a 

more equal and accepting place. In our examination we asked the educators about their view 

on gender- intersectional areas and how they have changed and developed in the last few 

years. The result in our study showed that it has been a change in equality and gender norm 

areas at the after school center. According to the educators, the schools have become a more 

accepting environment and the schools work a lot with having the children to form their 

identities and that they should be able to be themselves.  

Another result of our study was that boys and girls play with each other more nowadays than 

they did before. The educators think that this is because it is more accepted to break and 

question the gender patterns. Group pressure among children has according to the educators a 

large role in the selection of friends, games, activities and who should be the leader of the 

peer group.  

 

Keywords: Gender norms, Identity development, relations, peer groups, power 

structures, status, social interaction, play, after-school center, educator. 
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Sammanfattning                 

Syftet med vår studie var att få en förståelse för barns förhållningssätt till varandra på 

fritidshemmet. För att samla in empirin till vår studie använde vi oss av en kvalitativ metod i 

form av intervjuer. Vi intervjuade fem pedagoger som arbetar på fritidshemmet och utgick 

från deras barnperspektiv. Vår studie utgick från ett genus- och intersektionellt perspektiv. 

Genusnormer har på senare år fått mycket uppmärksamhet i media samt att Skolverket har 

utformat styrdokumenten för att skolorna ska sträva efter en jämställd och accepterande 

skolmiljö. I vår studie frågade vi pedagogerna om deras syn på hur genus och intersektionella 

områden har utvecklats och ändrats i skolans värld under de senaste åren.           

Utifrån vår studie blev resultatet att det har skett en förändring när det kommer till 

jämställdhet och genusnormerna på fritidshemmet. Skolan har blivit en mer accepterande 

miljö och pedagogerna vi intervjuade menar att man arbetar mycket med att eleverna ska få 

forma sina identiteter och kunna vara sig själva.                   

Vi kom även fram till att pojkar och flickor leker mer tillsammans nu än för några år sedan. 

Enligt pedagogerna har det att göra med att det är mer okej nu än då att bryta och ifrågasätta 

genusmönster. Grupptrycket bland barnen spelar enligt pedagogerna en stor roll i val av 

kamrater, lek, aktivitet och vem som ska vara ledare i kamratgruppen.  

 

Nyckelord: Genusnormer, identitetsutveckling, relationer, kamratgrupper, 

maktstruktur, status, social interaktion, lek, fritidshemmet, pedagog.  
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1. Inledning och bakgrund  

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de 

värden som skolan ska gestalta och förmedla” (Skolverket 2011, rev.2018, s. 5). 

Utifrån det forskningsområde vi ville undersöka ansåg vi att citatet ovan berör de 

frågeställningar vi ville finna svar på. Citatet är något som de anställda på fritidshemmet 

behöver utgå ifrån. Fritidshemmet ska alltid ha människors lika värde i åtanke och 

jämställdhet mellan kvinnor och män är något som skolorna aktivt ska arbeta med. På senare 

år har vi märkt att media har uppmärksammat genusnormer och jämställdhet mellan kvinnor 

och män på olika sätt. Det vi har sett i media med koppling till genus och jämställdhet är 

exempelvis ”Me too” rörelsen. Vi har också lagt märke till att influensers från youtube och 

instagram har vågat visa upp sig själva för den de är och visat att de vill kämpa för mänskliga 

rättigheter.  

Detta anser vi har återspeglats i fritidshemmet, där man ska arbeta med detta tillsammans med 

eleverna för att hjälpa dem finna sig själva, lära sig om människors lika värde och lära sig att 

alla människor är olika (Skolverket 2011, rev.2018, s. 5). 

Vi ville undersöka hur identitetsutvecklingen och elevernas relationer till varandra påverkas 

utifrån hur eleverna förhåller sig till varandra på fritidshemmet. Vi valde att utgå från 

pedagogernas barnperspektiv. Barnperspektiv betyder att man som vuxen utgår från sina egna 

erfarenheter och förståelse om barnen. Ett exempel som ofta används är att man handlar 

utifrån barnens bästa. De vuxna använder i detta fall oftast sina egna tankar om barnen och 

utgår inte från barnens åsikter och tankar.  

I mycket tidigare forskning som handlat om barns förhållningssätt till varandra har forskarna 

lagt störst tyngd på barnens perspektiv. Det gjorde oss intresserade av att förstå pedagogernas 

barnperspektiv på elevernas förhållningssätt till varandra. I studien ville vi utgå från ett 

genusperspektiv och intersektionellt perspektiv då vi anser att det påverkar elevernas 

förhållningssätt till varandra på fritidshemmet.  

En studie av det här slaget behövs då vi anser att det inte finns många studier om 

fritidshemmet där man utgått från pedagogernas barnperspektiv. Det kan vara så att 

pedagogerna vet vad genus och intersektionalitet innebär teoretiskt sett men att de inte 

reflekterar över hur det visas i arbetet på fritidshemmet. Det vanliga är att man förhåller sig 

mest till de genusnormer som finns i samhället. Ett exempel på genusnormer skulle kunna 

vara att en kille vill bära kläder som lutar åt det feminina hållet men väljer att inte göra det på 
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grund av genusnormerna. Det skulle kunna ge negativa reaktioner från personer i 

omgivningen och då kan det bli så att killen väljer att inte följa sina egna val utan följer 

genusnormen när det gäller kläder.  

Därför har vi i den här studien valt att utgå från pedagogernas barnperspektiv då de 

förhoppningsvis har kunskap om genusnormerna som finns i fritidshemmet/skolan och hur 

intersektionaliteten visar sig i elevernas förhållningssätt till varandra.  

 

2. Syfte 

Syftet med studien var att utifrån pedagogernas barnperspektiv få en inblick i hur elevernas 

förhållningssätt till varandra ter sig på fritidshemmet. I studien utgick vi från ett genus- och 

intersektionellt perspektiv. Vi ville med denna studie skapa en större förståelse för hur 

elevernas maktordning och könstillhörighet påverkar deras kamratrelationer. Vi ville se på 

vilka sätt eleverna kan bli påverkade av deras relationsskapande utifrån de genusnormer och 

den intersektionalitet som präglar samhället och fritidshemmet. 

 

3. Frågeställningar 

Frågeställningarna i studien handlar om pedagogernas barnperspektiv kring elevernas 

förhållningssätt till varandra på fritidshemmet.  

* Hur vanligt är det att pojkar och flickor leker tillsammans i leken? 

* Hur blir reaktionerna hos de andra eleverna om en elev bryter de genusmönster som finns på 

fritidshemmet? 

      * Hur påverkas kamratgrupper och maktstrukturer på fritidshemmet av grupptryck?  

      * På vilket sätt har genusmönster och maktstrukturer på fritidshemmet ändrats över tid? 

 

4. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning vi valde att använda oss av i vår studie är forskning vi ansåg vara 

relevant till våra frågeställningar och syfte.  

Vi hittade den tidigare forskningen med hjälp av Diva och Google Scholar. De sökord som vi 

använde i våra sökningar var fritidshemmet, maktstrukturer, genus, intersektionalitet, 

relationer, lek, genderplay, kamrater, fritidspedagog och eleverna på fritidshemmet.  

Vi har i vår studie valt att använda begreppet elever eftersom det är det officiella begreppet 

för barn som går i skolan. I den tidigare forskningen är det några författare som använt sig av 

begreppet barn, vilket vi också valt att använda när vi beskrivit deras forskning. I samband 
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med att vi redovisar de sju olika studierna vi valt jämför vi de resultat som respektive studie 

kommit fram till med de övriga studierna och redogör därefter varför vi anser dem vara 

relevanta för vår studie.  

 

4.1 Barn i fritidshem - Av: Professor Inge Johansson och universitetslektor Anna-Lena 

Ljusberg (2004) 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur barn uppfattar fritidshemmet och vad 

fritidshemmet betyder för dem i olika avseenden. I studien tar forskarna bland annat upp 

betydelsen av kamrater och vilka normer och värden som etableras i fritidshemmet mellan 

barnen (Johansson & Ljusberg 2004, s. 2).  

I sin studie har författarna fokus på barns kamratskap i leken. De beskriver leken som en 

viktig del för verksamheten där barn lär sig att agera och skapa relationer till varandra 

(Johansson och Ljusberg, 2004, s. 19). Författarna nämner Vygotskys tankar om skillnaden 

mellan lek och spel. Vygotsky menar att leken är mer fria aktiviteter medan spel är mer 

organiserade aktiviteter (Johansson och Ljusberg, 2004 ss. 19–20). I fritidshemmet finns båda 

delarna men ju äldre barnen blir desto mer ägnar de sig åt spelaktiviteter. Fria aktiviteter ses 

som lekar medan spel kan vara fotboll, king, innebandy med mera. 

Ett av resultaten som författarna kom fram till i sin studie är att de regler och normer som styr 

barnens vardag utvecklas och formas av de sociala interaktioner barnen har med varandra 

(Johansson & Ljusberg 2004, s. 188). Ett annat resultat var att pojkar oftast leker med pojkar 

medan flickor mest leker med flickor. Pojkarna pratar illa om flickorna och flickorna pratar i 

sin tur illa om pojkarna. Pojkarna tycker att flickorna är larviga medan flickorna tycker 

pojkarna är dumma (Johansson & Ljusberg 2004, s. 188).  

Den här studien var relevant i vår studie då den undersöker om pojkar och flickor leker med 

varandra och vikten av kamratskap i leken. De tar också upp skillnaden mellan lek och spel. 

Det författarna tar upp jämför vi med vår egen studie.  

 

4.2 Kompisar och kamrater – Barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen 

- Avhandling av: Lärare/forskare Maud Ihrskog (2006) 

Maud Ihrskog (2006) skriver i sin avhandling precis som Johansson och Ljusberg (2004) om 

kamratrelationer. Ihrskog lägger fokus på hur kamratrelationer skapas och dess påverkan på 

identitetsskapande medan Johansson och Ljusberg skriver om betydelsen av kamrater i leken 

och vilka normer och värden som barnen etablerar på fritidshemmet.  
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En del av Ihrskogs syfte med sin avhandling var att få en förståelse av barn och ungas 

kamratrelationer med fokus på identitetsskapande (Ihrskog 2006, s. 14). I ett kapitel skriver 

hon om vänskap och vänskapsrelationer. Hon beskriver vänskap som något som skapas, 

utvecklas, kan ta slut och kan öka eller minska. Men vad är vänskap? Ihrskog gjorde en 

undersökning där vuxna fick svara på den frågan. De ansåg att vänskap skulle innefatta 

accepterande, generositet, lojalitet, respekt, förståelse, tillit, engagemang, ärlighet, 

ömsesidighet, trygghet och varaktighet (Ihrskog 2006, s. 30). 

Det vi fann intressant i detta kapitel kopplat till det ämne som vi undersökte är hur man ser på 

vänskap. Vi menar att det är bra att ha en förförståelse för vad vänskap kan tänkas innebära 

och hur den ter sig i barnens förhållningssätt till varandra. Detta för att lättare kunna förstå 

barnen och hur deras identitetsutveckling och kamratrelationer påverkas av varandra.  

Ihrskog tar upp att social interaktion är en viktig del av hur en människas medvetande och 

jaguppfattning bildas och utvecklas i olika sammanhang. Hon menar att språk och gester är en 

stor del i den sociala interaktionen med andra människor. Den sociala interaktionen kan 

påverka hur personer bemöts då känslor som uttrycks genom attityd, gester och röstläge 

överförs till den andra personen (Ihrskog 2006, s. 34). 

Den här avhandlingen var relevant för vår studie då Ihrskog tar upp social interaktion och vad 

vänskap kan tänkas vara. Dessa anser vi går att förena med varandra då social interaktion 

påverkar kamratrelationer. I vår studie har vi undersökt elevernas förhållningssätt till varandra 

på fritidshemmet utifrån pedagogernas barnperspektiv. Pedagogerna pratade i intervjuerna om 

hur eleverna interagerar med varandra på en social nivå. Det kan relateras till Ihrskogs tankar 

om social interaktion.  

 

4.3 Fritidspedagogers handlingsrepertoar – Pedagogiskt arbete med barns olika 

relationer - Avhandling av: Universitetslektor Marianne Dahl (2014) 

Marianne Dahls (2014) avhandling har ett liknande fokus som Johansson och Ljusberg (2004) 

och Ihrskog (2006) då de alla tar upp barnens kamratrelationer inom leken och hur de 

påverkas av olika aspekter.  

Syftet med avhandlingen var att undersöka hur fritidspedagoger ser på barns relationer, hur 

fritidspedagoger arbetar med barns relationer, vilka gemenskaper fritidspedagogerna 

identifierar och vilka kvaliteter fritidspedagoger ser som eftersträvansvärda i barns relationer 

(Dahl 2014, s. 8).  

Vi valde att lägga fokus på de delar där Dahl undersöker hur fritidspedagogerna ser på barns 

relationer. I ett kapitel skriver hon om barns förhållningssätt med sina kamrater. Dahl skriver 
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att barn redan från tidig ålder försöker skaffa sig och behålla kompisar. Hon beskriver att 

kamratrelationer är ömtåliga, eftersom det hela tiden sker avbrott i deras interaktioner. Hon 

menar då att utfrysning av andra barn är en konsekvens av detta då barnen försöker skydda sin 

relation med sina nuvarande kompisar genom att utesluta andra (Dahl 2014, s. 35). 

I en annan del av avhandlingen tar hon upp pedagogernas syn på elevernas relationsskapande. 

Pedagogerna har en normativ föreställning av vilka kompetenser som eleverna bör ha för att 

kunna skapa en god relation. Dessa normativa föreställningar kan vara att barnen ska kunna 

visa omsorg och bry sig om andra (Dahl 2014, ss. 140–141). 

I vår studie hjälpte detta oss att förstå varför barn fryser ut andra barn när de leker. Vi ville ta 

reda på hur barns förhållningssätt till varandra påverkas av olika faktorer. Genom att använda 

oss av Dahls avhandling kunde vi få en djupare förståelse för hur deras interaktioner med 

varandra kan påverka deras identitet och relationsskapande. Vi kunde också anknyta Dahls 

undersökning om hur pedagogerna ser på barns relationer till vårt syfte och frågeställningar. 

Detta för att vår studie till stor del handlar om pedagogernas syn på elevernas relationer och 

förhållningssätt gentemot varandra.  

 

4.4 Leken som grogrund för lärande. Aspekter på lek inom fritidshemmets 

verksamhetsområde - Av: Fritidspedagog Per Wetterblad (2012) 

Både Dahl (2014) och Per Wetterblad (2012) utgår i sina undersökningar från pedagogernas 

perspektiv. Båda två skriver om barns relationer till varandra utifrån pedagogernas perspektiv. 

Wetterblad skriver om hur leken kan påverka barns relationer och Dahl skriver om hur barns 

kamratrelationer påverkas av den sociala interaktionen. Även Ihrskog (2006) skriver om 

kamratrelationer och hur de skapas/påverkas i den sociala interaktionen med andra. Johansson 

och Ljusberg (2004) tar precis som Wetterblad upp leken som en viktig del i 

relationsskapandet mellan eleverna.  

I denna artikel förklarar Wetterblad vikten av leken och att den är en stor utgångspunkt för 

elevernas utvecklande (Wetterblad 2012, s. 8). Man kan se leken ur flera olika perspektiv. Det 

perspektiv som anses centralt för fritidshemmet är det sociala perspektivet där leken blir en 

grund för att skapa relationer med sina klasskamrater. Känner eleven sig sedd och accepterad 

för den man är av sina kamrater eller inte? Detta blir avgörande för den enskilda individens 

identitet och självkänsla (Wetterblad 2012, s. 11).  

Wetterblad förklarar vikten av leken i relationsbyggandet och identitetsskapandet bland 

eleverna och att det är fritidshemmet som spelar en stor roll för kvalitén på lekarna då 

identiteten skapas i sociala interaktioner med andra (Wetterblad 2012, s. 15).  
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Studien gjordes på ett fritidshem i Nacka kommun och har publicerats i Skolportens1 

artikelserie om utvecklingsarbetet i skolan (Wetterblad 2012, s. 2). 

Artikeln var relevant för vår studie då Wetterblad (2012) undersökte hur barnens identitet och 

självkänsla utvecklas i leken. Detta gjordes med koppling till den sociala interaktionen mellan 

barnen. Utifrån pedagogernas barnperspektiv ville vi också undersöka hur barns 

förhållningssätt till varandra är på fritidshemmet och hur det påverkar deras 

relationsskapande. Vi ansåg också att den här artikeln var relevant för vår studie då det är en 

fritidspedagog som skrivit artikeln. Vi får hans barnperspektiv på hur elever bygger relationer 

och skapar identiteter på fritidshemmet. 

 

4.5 Barns sociala liv på fritidshemmet – En studie om praktikgemenskaper och 

alliansbildning i egenstyrda aktiviteter (2011) – Av: Universitetslektor Marianne Dahl 

Studiens syfte var att undersöka och få en djupare kunskap om elevers sociala liv på 

fritidshemmet. Marianne Dahl (2011) lägger i studien fokus på sociala konstruktioner och 

praktikgemenskaper på fritidshemmet. Hon fokuserar också på hur makt och kamratgrupper 

kopplas ihop med de sociala konstruktionerna (Dahl 2011, s. 10).  

Dahl kom i sitt resultat fram till att barnen verkar ha en strategi när det gäller kamratgrupper 

för att de ska bli inkluderade. Barn väljer ofta att följa gruppens ledare för att bli inkluderade. 

Skulle en person säga emot ledaren i gruppen finns det en risk att personen blir exkluderad av 

hela kamratgruppen om ledaren i gruppen inte tycker om det som personen säger (Dahl 2011, 

ss. 69–70).  

Dahl skriver också om hur barn måste våga ifrågasätta de genusmönster som finns i skolan. 

Hon menar att det är vanligt att flickor har lättare att ifrågasätta de genusmönster som finns, 

medan pojkar inte lika ofta vågar bryta genusmönster (Dahl 2011, s. 125).  

Brytandet av genusmönster kan påverka gruppens struktur och elevernas positioner (Dahl 

2011, s. 103). Ett exempel på ändring av könskodade positioner som Dahl tar upp är när en 

flicka tar på sig rollen som ledare och bestämmer över de andra i leken. Den positionen kan 

ses som en maskulin position och därför blir hennes roll könsöverskridande (Dahl 2011, s. 

103).  

                                                 
1 Skolporten AB är ett politiskt, religiöst och fackligt obundet företag vars förhoppning är att stärka skolans 

lärare i deras profession och uppdrag genom att erbjuda en arena där kunskaper och erfarenheter kan mötas. 
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Denna studie var relevant i vår studie då vi ville undersöka hur makt kan påverka barnens 

relation till varandra på fritidshemmet. Vi kunde anknyta vår egen studie till Dahls studie då 

den har fokus på sociala konstruktioner, brytande av genusmönster och skapandet av 

kamratgrupper.  

 

4.6 Könsgestaltningar i skolan - Om könsrelaterat gränsupprätthållande, 

gränsuppluckrande och gränsöverskridande - Av: Ingrid Karlson (2003) 

Ingrid Karlson (2003) skriver precis som Dahl (2011) om genus och att våga ifrågasätta 

genusmönster och hur maktstrukturer skapas. Karlson lägger fokus på hur ifrågasättandet av 

genus kan påverka maktstrukturer bland barn medan Dahl lägger fokus på hur genus, makt 

och sociala konstruktioner hänger ihop.  

Karlson undersöker hur maktstrukturer ter sig i barns relation- och identitetsskapande. Hon 

skriver om könsöverskridande bland barn och hur pojkar och flickors identiteter skapas 

(Karlson 2003, ss. 18–19).  

Karlson tar i sin avhandling upp den amerikanska sociologiprofessorn Barrie Thornes tankar 

om att barnen ska våga vara gränsöverskridande och våga delta i aktiviteter som normativt 

genomförs av det motsatta könet. Barnen måste våga ta risken att bli kallade för olika namn 

som kan kännas nedtryckande (Karlson 2003, s. 166).  

Författaren tar även upp filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults tankar om 

maktrelationer. Foucault menar att makten varierar beroende på den situation och relation 

man har till varandra. Makten mellan över- och underläge kan variera beroende på vilken 

person man är med och i vilken situation man befinner sig i (Karlson 2003, s. 47).  

I vår studie var syftet att undersöka pedagogernas syn på barns förhållningssätt till varandra 

på fritidshemmet i anknytning till genus och intersektionalitet. Just den här avhandlingen av 

Karlson handlar om olika maktstrukturer i barns relation- och identitetsskapande vilket var 

relevant för syftet och frågeställningarna i vår studie.  

 

4.7 The sociology of childhood - Av: Professor Emeritus William A. Corsaro (2011) 

William A. Corsaro (2011) tar i sin studie upp liknande skillnader mellan pojkars och flickors 

genusmönster som Dahl (2011) och Karlson (2003) tar upp i sina undersökningar. Alla tre 

undersöker hur genus och kön påverkar status och makt samt barnens relationer. Vi drar då 

slutsatsen att de alla tre utgår från de genusnormer som finns i skolan.  
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Corsaros studie utfördes i Italien och syftet med studien var att undersöka barn och barndom 

utifrån ett sociologiskt perspektiv. Han lägger fokus på att undersöka vänskap, jämlika 

relationer, maktstrukturer mellan barn och barns sociala problem (Corsaro 2011, s. xi).  

I kapitel åtta i Corsaros bok tar han upp genus/könsskillnader och statusskillnader mellan 

barn. Han reflekterar kring barns tidiga genus/könsskillnader och hur de visar sig redan i 

förskolan och skolans tidiga år. Corsaro menar att pojkar har ett fokus på att vara tuffa och att 

de är tävlingsinriktade medan flickor har ett fokus på tillhörandeskap och att skaffa kompisar 

(Corsaro 2011, s. 200).  

När Corsaro skriver om statusskillnader i kamratgrupper gör han också en skillnad på pojkar 

och flickor. Han beskriver att pojkars status byggs upp genom tävling, tuffhet och olika 

sorters kommunikation. Flickors status bestäms dock ofta enligt Corsaro i grupp. Alltså att 

flickorna tillsammans bestämmer vem som ska vara gruppledaren (Corsaro 2011, ss. 2010–

2011). 

Vi använde oss av den här tidigare forskningen för att Corsaro tar upp genus och 

maktstrukturer i koppling till social interaktion. Det var relevant för våra frågeställningar, 

teorier och begrepp då det är just genus och maktstrukturer vi utgick från i vår studie. 

Däremot är det viktigt att tänka på att studien är utförd i Italien på italienska skolor. 

Resultaten i studien skulle därför kunna vara annorlunda än vad resultaten skulle blivit om 

studien utförts i Sverige och de svenska skolorna. Detta på grund av att förhållningsättet 

mellan eleverna kan skilja sig mellan Italien och Sverige. 

 

5. Teorier och centrala begrepp 

De teorier och centrala begrepp vi valde att använda oss av i vår studie var barnperspektiv, 

genusnormer, intersektionalitet, identitet och social interaktion. Dessa teorier och centrala 

begrepp fungerade som riktlinjer i studien när vi gjorde våra intervjuer. De är också med i 

analysen av empirin och resultatet i uppsatsen. De hjälpte oss även att sortera det material ur 

vår empiri som vi ansåg vara relevant för våra frågeställningar.  

 

5.1 Barnperspektiv 

Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006) beskriver i sin bok Barns syn på vuxna - att komma 

nära barns perspektiv begreppet barnperspektiv som de vuxnas tolkning av barnens 

perspektiv. De vuxna tolkar barnen utifrån sina egna erfarenheter och idéer om barnen. Ofta 

kan ett barnperspektiv användas i sammanhang som när vuxna handlar utifrån ”barnens 
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bästa”. De vuxna tolkar då ur ett barnperspektiv eftersom de tror sig veta vad som är det bästa 

för barnet utifrån sin egen erfarenhet om barnet (Arnér & Tellgren 2006, ss. 27–28).  

Då vi utgick från ett barnperspektiv i vår studie ville vi också klargöra skillnaden mellan 

barnperspektiv och barns perspektiv.  

Barnperspektiv är som förklarat i texten ovan de vuxnas tolkning av barnen. Barns perspektiv 

är barnens egen tolkning. För att kunna få ett barns perspektiv på saker och ting är det viktigt 

att lyssna och höra på barnens egna tankar och idéer (Arnér & Tellgren 2006, ss. 27–28).  

Då vi i vår studie utgick från pedagogernas perspektiv på eleverna blev begreppet 

barnperspektiv mer relevant att använda än begreppet barns perspektiv.  

 

5.2 Genusnormer 

Linda Fagerström och Maria Nilson (2008) förklarar i boken Genus, medier och masskultur 

hur genus, media och masskultur påverkar barn på olika sätt. De beskriver begreppet genus 

som en könsidentitet som skapas utifrån kulturella och sociala förhållanden i samhället medan 

kön är något man föds med. Genus är i en ständig pågående förändringsprocess som påverkas 

av exempelvis personens intressen, sociala umgängen och sexuella läggning. 

Förändringsprocessen av genus påverkas ständigt av de olika normerna i samhället 

(Fagerström & Nilsson, 2008, s. 7).  

Fagerström och Nilson beskriver vad som kan anses vara maskulint eller feminint. Deras 

exempel på vad som är feminint enligt genusnormerna är att vara graciös eller tycka om 

smink. Maskulinitet kopplar de ihop med att vara intresserad av sport (Fagerström & Nilson 

2008, s. 7). 

Om en person bryter mot genusnormerna kan denne bli bemött med negativa reaktioner från 

både män och kvinnor i sin omgivning (Fagerström & Nilson 2008, s. 8). 

Från boken Rosa - den farliga färgen har Fanny Ambjörnsson (2011) efter intervjuer med 

barn kommit fram till att det anses vara tufft bland pojkar att bära mörka kläder medan flickor 

oftare ses bära kläder som anses söta med ljusare färger (Ambjörnsson 2011, ss. 88–89).  

Ambjörnsson skriver att det är lättare för flickor att bryta mot genusnormen än vad det är för 

pojkar. En flicka kan enligt Ambjörnsson välja att bära mörka kläder utan att få en negativ 

reaktion, men om en pojke väljer att bära ljusa och söta kläder blir det ofta en negativ reaktion 

från individens omgivning (Ambjörnsson 2011, s. 21).  

I boken Barns visuella kulturer menar Anna Sparrman (2006) att man inte föds till man eller 

kvinna utan att det är något som utvecklas under livets gång. Samhällsnormerna har enligt 
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Sparrman en stor påverkan på hur genus utformas hos individen. Utformningen och bildandet 

av genus påbörjas hos barnen redan i tidig ålder (Sparrman 2006, s. 33). 

Fagerström och Nilson menar däremot att barnen själva inte kan påverka sin genusutveckling 

utan att den hela tiden påverkas av samhällsnormerna. Samhällsnormerna påverkar barnens 

intressen, barnens värderingar och synsätt (Fagerström & Nilson 2008, ss. 7–8). Om barnen 

följer de samhällsnormer som finns kan de också stärka de nuvarande genusnormerna. 

I vår studie utgick vi från ett genusperspektiv i relation till elevernas förhållningssätt till 

varandra på fritidshemmet. Genus påverkas hela tiden av samhällsnormerna och det kopplade 

vi till vår studie.  

 

5.3 Intersektionalitet  

I boken Så gör du: jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv beskriver Mikael 

Almén (2016) att intersektionalitet används för att förstå hur olika maktordningar kommer till. 

Begreppet används oftast för att analysera olika former av maktordningar. Det som vanligtvis 

påverkar bildandet av maktordningar i samhället är exempelvis kön, klass, ålder, etnicitet och 

könsuttryck. Almén menar att samspelet mellan dessa aspekter skapar de maktordningar som 

finns i vårt nuvarande samhälle (Almén, 2014 rev. 2016, s. 6).  

Ingrid Karlson (2003) tar i sin avhandling Könsgestaltningar i skolan upp hur maktrelationer 

hos eleverna påverkar elevernas identitetsskapande och relationer till varandra (Karlson 2003, 

ss. 18–19). De maktrelationer som Karlson tar upp kan vi förknippa med ett intersektionellt 

perspektiv. 

Karlson skriver också om hur makt i överläge och underläge kan ändras beroende på situation. 

Det associerar hon till flickor och pojkars ständiga kamp om makt (Karlson 2003, s. 47). 

Begreppet intersektionalitet är något vi ville förklara då vi analyserade de olika 

maktstrukturerna och maktordningar som finns i elevgrupperna i koppling till lek, 

relationsskapande och bildandet av genus. Inom det intersektionella perspektivet fokuserade 

vi på hur status och ålder i kamratgruppen påverkar grupptrycket bland eleverna.  

 

5.4 Identitet  

Filosofidoktorn Birgitta Fagrells (2000) bok De små konstruktörerna handlar om att 

konstruera sin identitet efter hur man tror att man ska vara och bete sig i olika sammanhang. 

Hon beskriver i sin akademiska avhandling identitet som något som skapas och hela tiden 

förändras. Identitet påverkas hela tiden av människor omkring oss. Människan är hela tiden 
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upptagen med att utveckla sin egen identitet och reflektera över hur man ska vara och bete sig 

för att bli/vara en bra människa (Fagrell 2000, s. 19).  

Fagrell menar att de kvinnliga och manliga normerna har en stor påverkan på människans 

identitet. Människan lär sig redan i tidig ålder vad som är kvinnligt och manligt och hur de 

ska uppföra sig för att bete sig som det kön de är födda som (Fagrell 2000, s. 19). 

Robert Thornberg, professor i socialpsykologi, beskriver i sin bok Det sociala livet i skolan 

(2018) att grupptillhörigheten i sina sociala sammanhang är en viktig förklaring till individens 

identitetsskapande, dels i konkreta grupper som exempelvis kamratgrupper, men också i 

abstrakta grupper som kön, etnicitet och åldersgrupp (Thornberg, 2018 s. 151).  

Med detta menar vi att barnen påverkar varandra när det gäller identitetsskapande, exempelvis 

hur man ska bete sig, vad man ska ha på sig och vad man ska leka som pojke respektive 

flicka. Begreppen genus och identitet kunde lätt relateras till vår studie då de båda två 

påverkar varandra. Genus kan med andra ord påverka hur identiteten utvecklas och identiteten 

i sin tur påverkar hur genus bildas och utvecklas.   

 

5.5 Social interaktion  

Maud Ihrskog (2006) förklarar i sin avhandling Kompisar och kamrater social interaktion 

som att en människas medvetenhet och jaguppfattning skapas i ett socialt sammanhang och 

oftast då med andra människor. Språket är en stor del av den sociala interaktionen. Språket 

innefattar dels tal men också gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. För att kunna få en god 

relation till någon bör personen vara medveten om de sociala koderna som visas hos sig själv 

och den andra personen. Genom att läsa av den andres reaktioner på ens beteende eller vad 

man säger kan personen skapa en förståelse för relationsbyggandet i den sociala interaktionen 

(Ihrskog 2006, ss. 34–35).  

Pedagogerna som deltog i intervjuerna fick utifrån sina egna erfarenheter och tankar berätta 

om hur de ser på barnens sociala interaktioner med varandra och hur det kunde påverka 

kamratrelationer och identitetsutvecklande. Därför valde vi att ta med social interaktion som 

ett av de centrala begreppen i vår studie.  

 

5.6 Hur vi anser att begreppen hör ihop med varandra 

Social interaktion hör enligt oss ihop med alla de begrepp vi valt att använda oss av i den här 

studien. Genusnormer, identitet och intersektionalitet skapas genom sociala interaktioner med 

andra. Genusnormer, identitet och intersektionalitet påverkas alla av varandra i sin ständiga 

förändring och ingen kan utesluta de andra. Exempelvis beroende på hur genusnormerna ter 



16 

 

sig i skolan utvecklas barnens identiteter olika. De maktstrukturer som finns i skolan kan 

också bildas eller ändras på grund av de befintliga genusnormerna. Begreppen nämnda ovan 

kan alla kopplas ihop med begreppet barnperspektiv då vi i vår studie valde att utgå från 

pedagogernas barnperspektiv. Det är alltså deras syn på social interaktion, genusnormer, 

identitet och intersektionalitet (maktstrukturer) vi utgick från.  

 

6. Metod 

6.1 Val av metod  

För att samla in kunskap använder forskare olika tillvägagångssätt och dessa kallas för metod. 

Kunskapen som samlats in prövas och jämförs sedan med verkligheten. Metoder används till 

att jämföra nya kunskaper med tidigare erfarenheter (Thomassen 2015, ss. 67–68). 

Allt förberedande arbete, alla intervjuer, analys av insamlat empiriskt material, behandling 

och skrivning av text i studiens samtliga delar har vi båda två arbetat tillsammans med. Vi har 

alltså gjort hela arbetet med varandras närvaro då ingen av oss gjort något på egen hand. 

I studien använde vi oss av intervjuer som metod. Vi valde att använda oss av intervjuer för 

att vi med hjälp av dem kunde få en inblick i hur pedagogerna upplevde det fenomen vi 

undersökte. Vi valde att utföra intervjuer med öppna frågor som möjliggjorde berättande svar 

och följdfrågor. Vi lade fokus på intervjudeltagarnas upplevelser och erfarenheter kring vårt 

ämne. Den typen av intervjuer kallas enligt Kvale och Brinkmann (2014) för 

halvstrukturerade intervjuer, men de kan också kallas för semistrukturerade intervjuer (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 43).  Efter våra intervjuer fick vi den information vi behövde för att 

kunna fortskrida vår studie (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34).  

Intervjuer hör till de kvalitativa metoderna. Kvalitativa metoder är något som forskare ofta 

använder för att undersöka olika samhällsprocesser. I och med att forskarna använder sig av 

kvalitativa metoder kommer de också närmare den miljö där undersökningen ska ske. Vid 

användandet av kvalitativa metoder är det också lättare för forskarna att anpassa och ändra 

frågorna och fokuset i undersökningen beroende på vad man samlar in för empiri (Ahrne & 

Svensson 2015, ss. 14–15). 

 

6.2 Urval och undersökningsgrupp 

När vi kommit överens om vad vi skulle studera och vilken metod vi skulle använda oss av 

för att finna svar på våra frågeställningar var det dags att göra ett urval av pedagoger att 

intervjua i vår studie (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39).  
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Då vi utifrån pedagogernas barnperspektiv ville förstå hur pedagogerna ser på elevernas 

förhållningssätt till varandra, såg vi det som självklart att intervjua fritidshemspersonalen som 

umgås med och träffar eleverna på fritidshemmet. Vi valde att intervjua fem pedagoger från 

fritidshemmen på två olika skolor. Detta var inte för att jämföra skolorna utan mer för att höra 

olika perspektiv och flera pedagogers tidigare erfarenheter. Vi ville ha så mycket insamlat 

empiriskt material som möjligt och det var lättare att få fler deltagare till intervjuerna om vi 

kontaktade två skolor. 

 

6.3 Skolorna 

De båda skolorna där vi utförde intervjuerna ligger i Stockholmsområdet. Den ena ligger i 

innerstan medan den andra befinner sig strax utanför stan i en förort. Majoriteten av personal 

och elever på skolorna har skandinaviskt ursprung men skolan strävar efter att ha ett 

mångkulturellt arbetssätt. Skolan utanför innerstan har elever från förskoleklass upp till 

årskurs sex, medan skolan i innerstan även har klasser upp till årskurs nio. 

 

6.4 Biografi om pedagogerna 

Pedagog 1 

En kvinna på fyrtiotvå år som har arbetat inom skolan i tjugo år. Hon har arbetat i allt från 

förskoleklass till årskurs fyra. Pedagogen arbetar nu i årskurs två. Hon är utbildad 

fritidspedagog men har också andra kvalifikationer.  

 

Pedagog 2 

En kvinna på femtiofyra år som är utbildad till barnskötare. Hon har arbetat inom 

skolväsendet i tjugoåtta år men har arbetat på fritidshem i tjugotvå år. Hon har arbetat på 

förskola med barn i åldrarna ett till fem men på fritids har hon arbetat med förskoleklass och 

årskurser upp till årskurs fyra. Pedagogen arbetar just nu med förskoleklasser.  

 

Pedagog 3 

En kvinna på femtiotvå år som är utbildad till förskollärare och fritidspedagog. Hon har 

arbetat inom förskola och skola i trettiotvå år varav de första sju åren var inom förskolan. De 

resterande åren har hon arbetat inom fritidshem med förskoleklass upp till årskurs sex. Just nu 

arbetar hon på fritids med årskurs 1 men arbetar under skoldagen med årskurs fyra, fem och 

sex.   
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Pedagog 4 

En man på tjugotre år som arbetat på fritidshemmet sedan fyra och ett halvt år tillbaka. Han är 

utbildad barnskötare och har endast arbetat i förskoleklass.  

 

Pedagog 5 

En kvinna på trettioåtta år som är utbildad idrottslärare, fritidspedagog och som även har 

kompetens att arbeta i grundsärskola. Hon arbetar både som idrottslärare och 

fritidshemslärare. Hon har arbetat i fritidshemmet i tio år och har under den tiden arbetat med 

årskurser mellan ett till fyra. Just nu arbetar hon i årskurs tre på fritidshemmet. 

 

6.5 Tillvägagångssätt 

Innan vi började med intervjuerna var det viktigt för oss som intervjuare att vara förberedda 

och ha frågor som täckte samtliga frågeställningar (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 148).  

Vi använde oss av en punktlista där titeln var vår frågeställning och under dessa hade vi tre till 

fem intervjufrågor. Frågorna var ställda på ett sådant sätt att vi kunde ställa följdfrågor utifrån 

svaren vi fick på våra befintliga intervjufrågor.  

Vi tog kontakt med rektorerna på två skolor. Rektorerna blev informerade om vad syftet med 

studien var och att vi ville intervjua fem pedagoger som jobbar på fritidshemmet. Rektorerna 

gav förslag på några vi kunde intervjua som vi senare tog kontakt med. Tillsammans med 

pedagogerna bestämde vi dag, tid och plats för intervjutillfället. Några dagar innan 

intervjutillfället fick intervjudeltagarna information om hur lång intervjun kunde tänkas vara 

och hur intervjuerna skulle gå till. I dokumentet fick de även information om deras 

anonymitet och andra etiska aspekter. De personliga uppgifterna vi ansåg vara relevanta för 

vår studie var intervjudeltagarnas kön och ålder. Däremot var deras namn eller arbetsplats 

irrelevant för studien.  

När vi genomförde intervjuerna hände det vid flera tillfällen att vi ställde följdfrågor som vi 

inte hade med i vår intervjuguide. Vi anpassade följdfrågorna efter vilka svar pedagogerna 

hade på våra befintliga intervjufrågor.  

Under intervjuerna deltog vi båda två (Sophie Karlberg och Daniel Lundin) som intervjuare 

då det kändes bekvämt för samtliga deltagare. Vi satte oss i ett rum där varken elever eller 

annan personal kom in och störde. Dessa rum var personalrum eller tomma pysselrum. 

Intervjuerna tog mellan tjugo till trettiofem minuter. Intervjuerna ägde rum under förmiddag 

till eftermiddag beroende på när pedagogerna hade tid och möjlighet att bli intervjuade. Under 

intervjuerna kunde det under några tillfällen förekomma att vi hörde eleverna i rummen 
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bredvid. Detta var dock inte något problem för intervjudeltagarna eller för oss som 

intervjuare. Pedagogerna är vana att tänka noga trots lite ljud i närheten så vi upplevde att det 

inte störde dem så mycket. Vi berättade inte om våra frågeställningar till pedagogerna utan 

ställde intervjufrågor med koppling till våra frågeställningar. Vi inledde samtalen med en kort 

presentation om studien och sedan informerade vi dem om deras anonymitet och rätten till att 

kunna avbryta och välja att inte svara på frågor om de så önskade.  

Intervjuerna spelades in med en inspelningsapp från båda våra telefoner. Vi valde att spela in 

för att själva kunna fokusera på intervjun och dynamiken mellan oss och intervjudeltagaren 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 218).  

 

6.6 Bearbetning och analys av insamlat material 

Vi hade innan intervjuerna bestämt två olika teorier vi ville utgå ifrån. Våra frågeställningar 

och intervjufrågor hade anknytning till de båda teorierna som är genusnormer och 

intersektionalitet.  

För att analysen av insamlat empiriskt material ska bli lyckad är det viktigt att ha teoretiska 

utgångspunkter redan innan intervjutillfället. Detta för att det insamlade empiriska materialet 

ska få en så tydlig koppling till studien som möjligt. Teoretiska utgångspunkter innan 

intervjuerna möjliggör relevant information som går att använda i studien (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 288).  

Vi valde att kategorisera vårt material utifrån våra olika forskningsfrågor. Genom att 

kategorisera det empiriska materialet kan man skapa mening utifrån intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 245). 

Direkt efter intervjuerna tog vi tag i transkriberingen av vårt insamlade empiriska material. Vi 

transkriberade samtliga intervjuer var för sig och jämförde sedan för att vara säkra på att 

tolkningarna blev korrekta. Att transkribera innebär att man gör om det insamlade materialet 

till en ny form (Kvale & Brinkmann 2014, s. 218). I vårt fall lyssnade vi på våra inspelade 

intervjuer och skrev sedan ner det insamlade materialet ordagrant. I transkriberingarna valde 

vi att ta bort harklingar och onödiga utfyllnadsord då vi ville fokusera på studiens syfte. Vi 

gjorde en så kallad meningsanalys. Efter transkriberingen började vi med sorteringen av det 

insamlade empiriska materialet och tog endast med det som vi ansåg vara relevant i vår 

undersökning.  

Vi färgkodade det relevanta materialet och la in det under de frågeställningar vi tyckte att 

materialet besvarade. Därefter gick vi igenom det färgkodade materialet ännu en gång för att 

plocka ut det vi tyckte var viktigast och mest relevant i koppling till frågeställningarna och 
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syftet i studien. Efter det utformade vi fyra olika avsnitt som alla hade olika teman för att 

strukturera resultatdelen. Varje avsnitt i resultatdelen fokuserade på att besvara en av våra 

frågeställningar. Därefter började vi formulera om vårt färgkodade material och skrev därefter 

våra resultatavsnitt. Vi använde oss av en så kallad tematisk analys i vårt analysarbete. Braun 

och Clarke (2006) beskriver tematisk analys som en metod för att analysera, organisera, 

identifiera och hitta mönster/teman i det empiriska materialet (Braun & Clarke 2006, s. 79).  

 

6.7 Etik 

När vi intervjuade pedagogerna var det viktigt för oss att de kände sig lugna och trygga med 

situationen. Vi informerade dem om olika etiska aspekter som vi utgick från när vi 

intervjuade. I informationen som vi skickade ut till intervjudeltagarna framgick vårt syfte med 

studien, att det var frivilligt att delta och avbryta sin medverkan, att personliga uppgifter och 

uttalanden i intervjun skulle vara anonyma och att den insamlade empirin endast skulle brukas 

för vår studie. 

Det finns fyra huvudkrav enligt Vetenskapsrådet (2002) när intervjuer ska utföras. Dessa fyra 

krav är: 

 

1. Informationskravet  

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet 

 

Informationskravet innebär att intervjudeltagarna har rätt till att få veta vad forskningens syfte 

är och vad det är som gäller i exempelvis intervjuerna. Forskarna ska meddela deltagarna om 

att det är frivilligt att delta i studien och att de kan välja att avbryta sin medverkan i studien 

när de själva önskar om de ändrar sig (Vetenskapsrådet 2002, s. 7).  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt till att själva bestämma om de vill vara med i 

studien och att de själva får bestämma om de vill ta en paus i exempelvis intervjun. De får 

också själva bestämma om de mitt i studien inte längre vill medverka och då ska vi som 

forskare respektera det beslutet utan att deltagarna får några som helst negativa reaktioner 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 10).  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som kan leda till att deltagaren går att identifiera 

i studien inte ska vara synliga i det slutgiltiga resultatet av forskningen. Det ska alltså inte 

finnas någon möjlighet för utomstående att kunna identifiera eller komma åt uppgifter om de 
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som deltagit i undersökningen. Detta gäller både de personer som deltagit och den verksamhet 

där studien ägt rum (Vetenskapsrådet 2002, s. 12).  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om olika verksamheter eller deltagare inte ska gå ut till 

någon utomstående eller publiceras i icke-vetenskapliga syften. Forskarna får endast använda 

uppgifterna och deltagarnas uttalanden i ett tidigt skede av sin undersökning. I den forskning 

som ska publiceras eller visas för utomstående bör alla dessa uppgifter vara sorterade, 

anonyma och omformulerade för att det ska bli omöjligt att urskilja olika deltagares 

uttalanden eller på vilken plats studien skett. Uppgifterna om enskilda deltagare eller platser 

används då endast till forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 14).  

För att uppfylla de etiska kraven skickade vi ut ett informationsbrev till alla intervjudeltagare 

och rektorer på skolorna. För att uppfylla informationskravet informerade vi samtliga 

deltagare om studiens syfte och hur undersökningen i vår studie skulle gå till. 

Samtyckeskravet uppfyllde vi genom att informera deltagarna om att det var frivilligt att delta 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes då deltagarna fick information om att deras personuppgifter 

och uttalanden skulle vara anonyma och endast användas i studien. Informationen om att allt 

insamlat empiriskt material endast skulle användas i studien och ingen annanstans uppfyllde 

också nyttjandekravet.  

7. Resultat                     

Vi har i vår sortering av empirin utgått från våra frågeställningar och förenat det empiriska 

materialet med våra teorier och centrala begrepp. Utifrån det sorterade materialet gjorde vi 

avsnitt med olika teman där vi redovisade våra resultat. Avsnitten heter Leken på 

fritidshemmet, Könsöverskridande, Makt och kamratrelationer på fritidshemmet och Det var 

värre förr. Alla våra resultat utgår från pedagogernas barnperspektiv.  

7.1 Leken på fritidshemmet 

I den här delen av resultatet besvarar vi främst vår frågeställning som lyder: Hur vanligt är 

det att pojkar och flickor leker tillsammans i leken? Vi beskriver vad de leker och inte leker 

tillsammans utifrån pedagogernas barnperspektiv. Vi redovisar om de väljer att leka med 

samkönade kamrater eller om de väljer att leka med det motsatta könet och vad det kan bero 

på.  
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Vad pojkar och flickor leker på fritidshemmet 

Utifrån de intervjuer vi gjort med fritidspedagogerna berättade de att pojkar vanligtvis bygger 

mycket med lego och kaplastavar, spelar fotboll, leker med bayblades och klättrar på 

klätterställningar. När de bygger så bygger de oftast borgar och leker krig.  

Utifrån det empiriska material vi samlade in verkar det som att pojkarna följer de 

genusnormer som finns i skolan. Pojkarna utför mestadels lekar eller aktiviteter som anses 

vara lagda åt det maskulina hållet. Fagerström och Nilson (2008) beskriver att enligt den 

maskulina normen ska pojkar vara intresserade av sport och lekar som anses vara tuffa 

(Fagerström & Nilson 2008, s. 7). 

Flickorna leker enligt fritidspedagogerna hotell, restaurang, teaterlekar, affär och bygger med 

lego. De brukar också rita och pyssla. När de bygger med lego brukar de bygga hus och göra 

familjer som bor i husen.  

Vi såg utifrån vårt insamlade material ett mönster som tyder på att flickor ofta väljer att utföra 

lekar som är kopplade till hushållsarbete, familj och omsorg. Det anser vi höra till den 

feminina genusnormen. De leker saker som vanligtvis sker eller finns runt omkring dem i 

deras vardag.  

 

Vad pojkar och flickor leker och inte leker tillsammans 

När pojkar och flickor leker tillsammans brukar de enligt pedagogerna leka tjuv och polis, 

dunken, hotell, restaurang, veterinär, affär och pyssla. Det är dock skillnad på vad pysslet 

föreställer beroende på om det är en flicka eller pojke som gjort pysslet. Pojkars pyssel 

föreställer ofta minecraftvärldar, vapen, krig, pokémon med mera medan flickors pyssel ofta 

föreställer djur, blommor, hus och hjärtan.  

Det vi ansåg vara intressant utifrån det pedagogerna sa är att pojkar inte själva leker affär, 

restaurang eller hotell. De leker vanligtvis de lekarna tillsammans med flickorna vilket vi 

menar kan tyda på nyfikenhet hos pojkarna och en rädsla för att bli ifrågasatta av andra om de 

skulle ta initiativet till att leka dessa lekar med bara andra pojkar.  

Enligt fritidspedagogerna är det vanligast att eleverna väljer att leka med samkönade kamrater 

men att de mer och mer väljer att leka blandat. I de yngre åldrarna är det enligt pedagogerna 

vanligare att eleverna leker blandat pojkar och flickor men ju äldre de blir desto mer 

könssegregerat blir det. Utifrån vad vi hört från pedagogerna är det de lugnare och mer 

strukturerade lekarna de leker tillsammans.  

Ambjörnsson (2011) lägger vikt vid att pojkar har mörka och tuffa kläder och flickor har mer 

ljusa och söta kläder (Ambjörnsson 2011, ss. 88–89). Med detta vill vi dra en parallell till 
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leken. Pojkarna verkar välja att leka mer tuffa och hårda lekar/aktiviteter medan flickorna ofta 

väljer mer lugna, strukturerade och verklighetsbaserade lekar/aktiviteter. Pojkarna kan också 

välja att delta i lugnare lekar, däremot tar de inte initiativet att inleda en sådan lek.   

En av de aktiviteter som enligt pedagogerna mest är kopplad till pojkarna är fotboll. Något 

som vi ansåg vara intressant är att det enligt pedagogerna finns flera flickor som spelar fotboll 

som sportaktivitet på fritiden utanför skolan, men som inte väljer att spela fotboll på fritids.  

 

Pedagog 2 uttryckte sig så här:  

”Flickorna spelar ju fotboll som idrott utanför skolan. Men inte när man är i skolan. Det har 

jag funderat på jättemycket varför det är så.” 

 

Vi frågade därefter om Pedagog 2 hade någon teori om vad det kunde bero på.  

”Jag vet inte. Vi har försökt testa att själva vara med. Men de kliver oftast av efter ett tag och 

då brukar de säga saker som:”Nej det var inte så roligt” och ”Varför är det inte roligt?” 

frågar jag då. ”Nej men det är lite för tuffa tag” säger de.” 

 

Flera av pedagogerna tror att det beror på att tjejerna tycker att pojkarna spelar för tufft och 

för fult spel och därför vågar eller vill inte flickorna vara med. Några av pedagogerna hade 

även försökt att själva delta för att på så sätt skapa ett lugnare spel så att flickorna ville vara 

med. Enligt pedagog 2 blev det till slut så att flickorna ändå gick av planen, eftersom pojkarna 

inte spelade lugnare fastän en pedagog fanns med på planen. I vissa fall kunde det, enligt en 

pedagog 5, även leda till att pojkarna gick av planen då de inte tyckte att spelandet var lika 

roligt. Genusnormen visar att killar vill vara tuffare och hårdare i sina aktiviteter för att visa 

att de är bäst för att på så sätt få status i gruppen (Fagerström & Nilson 2008, s. 7). Flickorna 

valde enligt pedagogerna hellre att delta i lugnare aktiviteter som inte var lika fysiska. De 

skulle kunna vara med och spela fotboll såvida det tuffa spelet inte skulle ta över.  

 

7.2 Könsöverskridande 

I den här delen av vårt resultat besvarar vi främst vår frågeställning som lyder: Hur blir 

reaktionerna hos de andra barnen om en elev bryter de genusmönster som finns på 

fritidshemmet? I det här avsnittet tar vi upp vad som kan tänkas hända eller vad som händer 

enligt pedagogerna om ett barn väljer att delta i en könsöverskridande lek/aktivitet. Det som 

också tas upp i detta avsnitt är varför eleverna väljer att leka med samkönade kamrater och 

hur vanligt det är att de leker med kamrater av motsatt kön.  
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Enligt pedagogerna väljer eleverna oftast att leka med samkönade kamrater. Några av 

pedagogerna uttryckte att det kan bero på osäkerhet och att de inte är säkra i sin identitet. Två 

av pedagogerna uttryckte sig på detta sätt: 

 

Pedagog 1 

”Generellt sett tror jag på att det är osäkerhet. Att man är rädd att bli ifrågasatt och att 

någon ska säga något dumt. Till exempel om du är kille och frågan blir varför leker du med 

tjejer och så vidare. Jag tror att det handlar mest om osäkerhet.” 

 

Pedagog 4 

”Rädsla kanske… Att vissa pojkar inte gillar eller vågar leka med tjejerna eller leka lekar 

som tjejerna gör. För att då kanske de tror att deras andra kompisar tycker någonting 

negativt. Tjejerna kanske inte vågar vara med killarna för att det är för hårdhänta i många 

fall och då väljer tjejerna att avstå.” 

 

Pedagogerna menar att eleverna är rädda att få negativa kommentarer om exempelvis en kille 

respektive flicka väljer att bara leka med kamrater av motsatt kön. Det kan ses som en 

könsöverskridning. Det kan också handla om att leken blir för hårdhänt än vad man själv vill 

och därför väljer att avstå från vissa lekar. Däremot fick vi information från flera av 

pedagogerna om att det finns några enstaka elever som väljer att leka just med kamrater av 

motsatt kön. Pedagogerna upplever att dessa individer vanligtvis inte får några negativa 

reaktioner från omgivningen. Pedagog 4 uttryckte sig såhär:  

 

”Det blir inte några större reaktioner. Det tråkiga är att de flesta inte vågar haka på. Och det 

hade varit det bästa. Så att fler hade vågat.” 

 

Pedagog 4 menar att det oftast inte blir några större reaktioner från de andra eleverna om man 

överskrider genusnormerna. Men att som individ ta steget att göra det är nog det jobbigaste då 

man inte vet om man ska bli kommenterad eller inte på grund av det grupptryck som kan 

finnas. Pedagog 1 sa i sin intervju att avsaknaden av könsöverskridande elever kan bero på ett 

tyst grupptryck. Exempelvis att killkompisarna förutsätter att pojken ska leka med dem och att 

det då kan leda till reaktioner om pojken väljer att leka något annat eller med någon annan. Ett 

exempel skulle kunna vara om pojken väljer att leka med en flicka istället för att leka med 

sina killkompisar, vilket kan ses som normbrytande och könsöverskridande.   
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Fagerström och Nilson (2008) menar att barnen själva inte kan påverka sin genusutveckling 

utan att den hela tiden påverkas av samhällsnormerna. Samhällsnormerna påverkar barnens 

intressen, barnens värderingar och synsätt. Att bryta en genusnorm skulle enligt Fagerström 

och Nilson (2008) kunna leda till negativa reaktioner från personer i elevens omgivning 

(Fagerström & Nilson 2008, ss. 7–8). Ett exempel på en genusnorm kan som i texten nedanför 

handla om att man ska leka flick- respektive pojkdominerade lekar.  

Vi undrade vad som skulle hända om en flicka respektive pojke skulle leka en lek som 

normativt är dominerad av det motsatta könet. Svaret vi fick från samtliga pedagoger var att 

flickan inte skulle få någon reaktion alls medan pojken har större chans att bli ifrågasatt av 

både pojkar och flickor.  

Vi frågade pedagogerna om det vanligtvis blir några reaktioner om en flicka skulle leka en 

pojkdominerad lek. De flesta av pedagogerna svarade likadant. Svaret vi fick från Pedagog 1 

var:  

 

”Nej hon blir oftast inte ifrågasatt. Faktiskt inte. Det har ebbats ut lite.”  

 

Därefter frågade vi om det är vanligt att det blir reaktioner från omgivningen om en pojke 

leker flickdominerade lekar. Svaret vi fick från Pedagog 5 var:  

 

”Om någon kille kommer med en docka och är med i den leken, då skulle det säkert komma 

reaktioner tyvärr.” 

 

Enligt Ambjörnsson (2011) är det lättare för en flicka att bryta mot genusnormer än vad det är 

för pojkar (Ambjörnsson 2011, s. 21). Pedagogerna och Ambjörnsson verkar vara eniga på 

den punkten. Det verkar däremot enligt pedagogerna vara mer accepterat att vara 

könsöverskridande i de yngre åldrarna än när eleverna blir äldre. Detta är enligt pedagogerna 

på grund av att de yngre eleverna fortfarande lär sig vad som är accepterat att göra och 

därmed vågar pröva att vara mer könsöverskridande än de äldre eleverna. Elevernas 

identitetsutveckling börjar ske redan i de yngre åldrarna och eleverna påverkas hela tiden av 

det som finns i deras omgivning. Fagrell (2000) menar att barn redan i yngre åldrar lär sig vad 

som är manligt och kvinnligt (Fagrell 2000, s. 19). Precis som Fagrell (2000) antyder 

Sparrman (2006) att man inte föds som man eller kvinna utan det påverkas under hela livet. 

Utformandet av genus startar enligt både Sparrman och Fagrell redan tidigt i barndomen 

(Sparrman 2006, s. 33). Om eleverna redan tidigt lär sig vad som anses vara kvinnligt och 
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manligt blir det redan då mer segregerat mellan könen. I koppling till detta förklarade 

pedagog 5 att det är bra om eleverna i tidig ålder lär sig att det är okej att leka vad man vill 

och inte väljer lekar bara för att normen säger det. Eleverna måste enligt Pedagog 5 få 

möjlighet att prova på olika saker utan att bli ifrågasatta av andra för att oberoende av 

genusnormer kunna utveckla sina identiteter och självkänsla.  

 

7.3 Makt och kamratrelationer 

I den här delen av vårt resultat besvarar vi främst frågeställningen som lyder: Hur påverkas 

kamratgrupper och maktstrukturer på fritidshemmet av grupptryck? I den här delen av 

resultatet utgår vi från det intersektionella perspektivet och lägger inom det fokus på 

grupptryck och maktstrukturer. I det här avsnittet tar vi upp hur grupptryck enligt 

pedagogerna kan påverka elevernas val av kamrater och lekar/aktiviteter. I koppling till det tar 

vi också upp hur elevernas självkänsla och identitet kan påverka dessa val och hur de blir 

påverkade av en elev med högre självkänsla och status i kamratgruppen.  

Vi bad pedagogerna att reflektera till kring en situation där en pojke utförde en pysselaktivitet. 

Vår fråga till pedagogerna var om pojken skulle fortsätta eller avsluta aktiviteten då hans 

samkönade kamrater inte deltog i den. Samtliga pedagoger menade att pojken skulle fortsätta 

med pysslet om han kände sig säker i sig själv och visste att han inte skulle bli negativt 

ifrågasatt eller utfryst ur kamratgruppen. Däremot, om pojken kände sig osäker i sig själv 

skulle han enligt alla pedagoger antagligen avsluta aktiviteten för att göra samma sak som de 

samkönade kamraterna. Pedagog 1 uttryckte sig så här: 

 

”Det är jätte-olika. Det beror helt på vilken elev det handlar om. Vi har vissa som struntar 

totalt i vilka som gör aktiviteten. Vill de pyssla så pysslar dem. Men vi har också vissa som 

bara gör som kompisarna.” 

 

Vi frågade pedagogerna om eleverna påverkas av grupptryck i val av lekkamrater och i val av 

aktiviteter/lekar. Alla pedagoger var eniga om att grupptryck har en stor påverkan. Så här sa 

två av pedagogerna:  

 

Pedagog 2 

”Ja det har nog en stor påverkan. Att man tittar på varandra när man ska välja aktivitet. Sen 

vill man egentligen välja något men så vågar man inte för att den populäraste kompisen valde 
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något annat och då väljer man istället det som kompisen valde. Grupptryck påverkar 

jättemycket. 

 

Pedagog 1 

”Grupptryck har stor påverkan. Om inte uttalat så tror jag att det tysta grupptrycket har 

otroligt stor påverkan.” 

 

Det tysta grupptrycket som Pedagog 1 talar om visas med hjälp av gester, kroppsspråk eller 

ansiktsuttryck. Ihrskog (2006) skriver om social interaktion och hur den kan påverka 

relationer mellan olika individer. Hon menar att social interaktion inte bara är verbal utan 

också innefattar gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Man måste enligt Ihrskog (2006) 

förstå de sociala koder som finns för att kunna utveckla en god relation med andra (Ihrskog 

2006, ss. 34–35). Om några elever har ett kroppsspråk eller gester som ger en negativ känsla 

eller stämning i gruppen kan det enligt pedagogerna påverka vad de andra eleverna i gruppen 

gör eller säger. Flera av pedagogerna berättade att om en elev har hög status i kamratgruppen 

finns det många som följer denne i beteende och val av aktiviteter. Det bästa enligt Pedagog 3 

är om ledaren är en positiv person så att denne kan leda gruppen framåt i deras utveckling. 

Det finns däremot, enligt Pedagog 3 många fall där ledaren i gruppen är en negativ person 

vilket kan leda till dålig stämning i gruppen eller negativa konsekvenser för de som är utanför 

gruppen.  

Ledaren i en grupp har enligt flera pedagoger oftast övertaget över gruppen då denne utstrålar 

en självsäkerhet. Den eleven är ofta säker i sin identitet och vågar uttrycka sina åsikter. Detta 

gör att de elever som inte känner sig lika säkra i sin identitet lätt följer en sådan ledare för att 

slippa ta egna beslut.  

Karlson (2003) skriver om hur makt i överläge och underläge kan ändras beroende på 

situation. Detta kopplar hon till barns ständiga kamp om makt (Karlson 2003, s. 47). Utifrån 

detta frågade vi en av pedagogerna om ledaren i en grupp kan bytas ut beroende på situation. 

Svaret vi fick från Pedagog 3 var att det oftast är en och samma ledare hela tiden då denne 

ofta har högst status. Ett exempel som Pedagog 3 gav var att ledaren bland pojkarna var den 

som bestämde på fotbollsplanen. Oftast är det ledaren på fotbollsplanen som har högst status i 

hela klassen och därför väger den elevens åsikter tyngst när beslut i gruppen ska tas. Flickor 

blir enligt pedagogerna oftast ledare genom att vara en bra kompis med hög pondus vilket 

leder till att hon blir omtyckt av många och skapar en trygghet i kamratgruppen då hon kan 

försvara gruppen från ovälkomna påhopp.  
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7.4 Det var värre förr 

I den här delen av vårt resultat besvarar vi främst frågeställningen som lyder: På vilket sätt 

har genusmönster och maktstrukturer på fritidshemmet ändrats över tid? I det här avsnittet tar 

vi upp det som pedagogerna anser blivit bättre på senare år när det gäller jämställdhet och 

könsöverskridande på fritidshemmet. Avsnittet behandlar även att det är mer okej att vara sig 

själv nu än vad det var för bara några år sedan.  

Flera av pedagogerna beskrev det som att pojkar och flickor leker mer tillsammans nu än vad 

de gjorde för exempelvis tio år sedan. De menar att det blir mindre negativa reaktioner från 

andra när eleverna leker med motsatt kön.  

 

Pedagog 1 

”Tidigare har det varit så att pojkar och flickorna leker separat! Då har det varit att tjejer 

ska göra tjejsaker och killar ska göra killsaker. Men lyckligtvis är det på väg att luckras 

upp.” 

 

Det kan leda till att de genusmönster som finns också börjar ifrågasättas i val av lekar och 

kamrater. Det är mer okej att visa sig som en enskild individ än att visa sig som en grupp och 

därför blir det mindre kommentarer på könsöverskridning.  

Thornberg (2018) beskriver grupptillhörigheten som en grund till individens 

identitetsskapande. Det kan vara både i kamratgrupper och i abstrakta grupper såsom kön, 

etnicitet och åldersgrupp (Thornberg 2018, s. 151). Man kan alltså säga att om individen 

känner att denne kan vara sig själv och fortfarande känna grupptillhörighet i vänskapskretsen 

utvecklar detta individens identitet på ett positivt sätt. Som pedagogerna antydde har det blivit 

mer accepterat att vara den man vill vara, men man påverkas fortfarande av den kamratgrupp 

man tillhör.  

Det här blir intressant om man tittar närmare på vad som händer i pojkdominerade och 

flickdominerade lekar. När vi frågade pedagogerna om vad reaktionen kan bli hos eleverna 

om en pojke skulle leka en flickdominerad lek, svarade de att det oftast inte blir några 

reaktioner alls om en flicka leker en pojkdominerad lek, men att det däremot är en risk att det 

blir reaktioner om en pojke leker en flickdominerad lek.  

Pedagogerna uttryckte att det förr var betydligt vanligare att få negativa kommentarer om en 

elev valde att vara könsöverskridande i sitt val av lek eller aktivitet. Numera är det enligt 

pedagogerna mer accepterat att leka vad man vill och med vem man vill än vad det var förr i 
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tiden. Flera av de intervjuade sa att arbetet med jämställdhet och genus har pågått i 

skolan/fritidshemmet under flera års tid och att det är först nu det börjar synas i praktiken.  

Pedagogerna ser att det har blivit en stor förändring på senare år gällande vad pojkar och 

flickor leker och att de leker mer med varandra. De menar också att eleverna blir mer 

accepterade för den de är, vilket medför en större självkänsla hos eleverna när de bygger upp 

sina identiteter. Men de uttryckte också att jämställdhetsarbetet på skolan inte får stanna upp 

bara för att det har blivit bättre. Det finns enligt pedagogerna mycket kvar att arbeta på. Vi 

avslutar med några citat om hur pedagogerna upplevt de senare åren. 

 

Pedagog 2 

”Jag tycker att det är lite mer könsöverskridning i leken. Att man leker tillsammans. Det var 

mycket mer pojke och flicka förut för kanske 10 år sedan. Men jag tror ändå att det är mycket 

kvar att jobba på. Väldigt mycket.” 

 

Pedagog 3 

”Jag tror skolan har jobbat med genus och jämställdhet under en lång tid. Det har kommit 

upp frågeställningar om ämnet och att man ska jobba med det. För ett år sedan jobbade hela 

skolan med det. Vi och barnen gick på utbildning om det. Så det händer ju saker. Även för 10 

år sedan. Så det har börjat ändras sakta men säkert.” 

 

7.5 Sammanfattning                

Flickor och pojkar leker enligt pedagogerna vanligtvis olika lekar men har på senare år funnit 

mer gemensamma lekar. Gemensamma lekar kan vara exempelvis tjuv och polis, restaurang 

och affär. Vid gemensamma lekar som restaurang och affär är det oftast flickorna som tar 

initiativ till leken och pojkarna hänger på. Flickorna hänger inte lika ofta på pojkarnas 

aktiviteter då de enligt pedagogerna tycker att pojkarna är för hårdhänta.            

Det är inte alla elever som vågar leka lekar som är dominerade av det andra könet på grund av 

osäkerhet. Enligt pedagogerna framkommer det däremot att det blir alltmer vanligt att elever 

leker med kamrater av det motsatta könet, vilket då kan leda till att fler också vågar leka lekar 

som är dominerade av det andra könet utan att bli ifrågasatta.   

Pedagogerna pratade om att grupptryck har en stor påverkan vid val av lekkamrater och val av 

aktivitet/lek. De beskrev att hög status hos en elev leder till att denne oftast blir gruppledare 

och då har en stor påverkan på besluten som tas i kamratgruppen. Ledaren i gruppen utstrålar 

en självsäkerhet vilket gör att de andra i gruppen som inte är lika självsäkra följer ledaren. 
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Oftast formas ledaren då individen är bäst på något och har bra självkänsla. Pedagog 3 ger ett 

exempel att det ofta är individen som är bäst i gruppen på fotboll som blir utsedd till ledare i 

klassen.              

Samtliga pedagoger som deltog i studien upplever att det har skett en stor förändring när det 

kommer till val av lekkamrater och att det är mer accepterat att vara som man vill. Däremot 

uttrycker de också att jämställdhetsarbetet inte är fulländat utan behöver fortskrida och 

utvecklas ytterligare.  

 

8. Diskussion 

8.1 Diskussion av resultat 

Diskussion om resultatet från avsnittet Leken på fritidshemmet 

I denna del av diskussionen diskuterar vi resultatet kring frågeställningen: Hur vanligt är det 

att pojkar och flickor leker tillsammans i leken? Det vi kom fram till i vårt resultat var att det 

enligt pedagogerna var mer vanligt att barnen lekte könsblandat i lekar såsom kullekar, 

restaurang och hotell än i spelaktiviteter som exempelvis fotboll. Spelaktiviteter blir mer 

tävlingsinriktade medan lekar bygger mer på elevernas fantasi och kreativitet.  

Vi tror att eleverna leker könsblandat i mer fria lekar för att de inte behöver känna en så stor 

rivalitet till varandra då lekarna inte går ut på att vinna. I spelaktiviteterna tror vi att det blir 

mer segregerat på grund av att pojkarna och flickorna ser olikheter i det motsatta könet vilket 

kan skapa en osäkerhet i hur de ska agera och reagera när de tävlar med varandra. Ett exempel 

skulle kunna vara om pojkarna och flickorna ska spela fotboll tillsammans och pojkarna då 

kan bli rädda att förlora mot flickorna. Det tror vi kan bero på den rådande genusnormen som 

visar på att pojkar ska vara intresserade och bra på sport och att mannen ses som det 

dominanta könet.  

Vi kom i vår studie fram till resultatet att eleverna ofta leker med samkönade kamrater men 

att det blir mer och mer vanligt att de leker könsblandat. 

Enligt Johansson och Ljusberg (2004) nämner Vygotsky skillnaden mellan lek och spel. 

Leken är en mer fri aktivitet medan spel är mer styrda aktiviteter (Johansson & Ljusberg 

2004, ss. 19–20). Johansson och Ljusberg kom i sin rapport fram till att det är vanligast 

förekommande i leken är att pojkar och flickor leker med samkönade kamrater. Pojkarna och 

flickorna kan även prata illa om varandra och kalla varandra för olika saker (Johansson & 

Ljusberg 2004, s. 188).  
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Till skillnad från Johansson och Ljusberg var vårt resultat annorlunda när det gäller att 

kommentera det andra könet. I vårt resultat kommenterar eleverna varandra men de kallar inte 

varandra för elaka saker på grund av vilket kön de har i lika stor utsträckning.  

I vårt resultat om vad pojkar och flickor leker skrev vi om de tuffa, hårda, lugna och 

omsorgstagande lekarna. Eleverna skapar i dessa lekar en social interaktion med varandra och 

kan ha förutfattade meningar om vad som gäller i vissa lekar och vilka som får vara med. 

Utifrån detta skapar deras sociala interaktion en genusnorm för leken på fritidshemmet. 

Elevernas sociala interaktion kan utvecklas åt en viss riktning beroende på vilka reaktioner de 

får från sina kamrater när de leker eller gör vissa saker. Den sociala interaktionen påverkas 

också mycket av den intersektionalitet som finns mellan eleverna då det finns olika 

maktstrukturer på fritidshemmet.  

 

Diskussion om resultat från avsnittet Könsöverskridande  

I den här delen av resultatet diskuterar vi resultatet av frågeställningen: Hur blir reaktionerna 

hos de andra eleverna om en elev bryter de genusmönster som finns på fritidshemmet? I vårt 

resultat kom vi fram till att den sociala interaktionen mellan eleverna är det som styr om 

eleverna vågar vara könsöverskridande eller inte i sina val av lekar, kamrater och aktiviteter. 

Vad är inte okej och vad ses som normativt accepterat? De genusnormer som bildas på 

fritidshemmet och i skolan utgör de osynliga reglerna för hur saker och ting bör vara. Utifrån 

det resultatet anser vi att det är viktigt att arbeta med genusnormerna och jämställdheten i 

skolorna för att könsöverskridande ska bli mer accepterat och kanske att ordet 

könsöverskridande ska försvinna helt och hållet i skolans värld.  

Johansson och Ljusberg (2004) kommer fram till att de regler och normer som styr barnens 

vardag utvecklas och formas av de sociala interaktioner som sker mellan barnen (Johansson & 

Ljusberg 2004, s. 188). Dahl (2011) och Karlson (2003) skriver båda två att det är viktigt att 

våga ifrågasätta och bryta de könsmönster som finns. Det kan påverka elevgruppens struktur 

och elevernas positioner (Dahl 2011, s. 125; Karlson 2003, s. 166).  

Det vi kom fram till i vårt resultat är att det finns pojkar och flickor som beter sig på det sätt 

som är normativt för det motsatta könet. Däremot tror vi att många elever inte vågar vara sig 

själva för att de är rädda för att bli ifrågasatta av de andra eleverna. Genom att delta i lekar 

och aktiviteter som normativt leks av det motsatta könet tror vi att det i det långa loppet kan 

skapa en acceptans för könsöverskridande.  

Detta kan liknas med att Corsaro (2011) antyder att pojkar har ett annat fokus på hur de ska 

vara och bete sig än vad flickor har. Han menar att pojkar lägger fokus på att vara tuffa och är 
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tävlingsinriktade medan flickor lägger fokus på tillhörandeskap och att skaffa sig kamrater 

(Corsaro 2011, s. 200). Utifrån det Corsaro skriver finns det en tydlig skillnad mellan pojkar 

och flickor.  

 

Diskussion om resultat från avsnittet Makt och kamratrelationer 

I den här delen av diskussionen diskuterar vi resultatet kring frågeställningen: Hur påverkas 

kamratgrupper och maktstrukturer på fritidshemmet av grupptryck? I våra intervjuer kunde vi 

se hur pedagogerna redovisade ett samband mellan vänskap och hur eleverna försöker behålla 

sina kamratrelationer. Pedagogerna sa också att eleverna ibland valde att göra saker som deras 

kamrater ville göra istället för att välja själva för att på så sätt upprätthålla kamratrelationerna. 

Enligt pedagogerna väljer eleverna ofta att delta i aktiviteter som ledaren i kamratgruppen vill 

delta i.  

Det kan även liknas med det som Dahl (2011) skriver om att barn verkar ha en strategi när det 

gäller inkludering i kamratgrupper. Hon menar att barnen ofta väljer att följa ledaren i 

gruppen för att bli inkluderad och accepteras av hela gruppen (Dahl 2011, ss. 69–70).  

Dahl (2014) skriver att barn redan från tidig ålder försöker skaffa kamrater och arbetar hårt 

för att hålla uppe kamratrelationerna då dessa är ömtåliga. Detta på grund av att det i skolan 

hela tiden sker avbrott i barnens sociala interaktioner, vilket kan skapa splittringar i 

kamratgrupperna (Dahl 2014, s. 35). Ihrskog (2006) beskriver vad vänskap kan tänkas vara 

för något och vad det innebär. Hon menar att en vänskapsrelation bör innehålla olika aspekter 

och om dessa inte uppfylls kan kamratrelationen ändras eller upphöra att existera (Ihrskog 

2006, s. 30). 

I vårt resultat kom vi fram till att ledare i kamratgrupper kan vara antingen positiva eller 

negativa ledare. Det som påverkar deras ledarskap är som Ihrskog (2006) antyder den sociala 

interaktionen som ledaren har med resten av gruppen. Ledaren uttrycker sig med hjälp av 

kroppsspråk, attityd, gester, röstläge och känslor (Ihrskog 2006, s. 34). Om då ledaren i den 

sociala interaktionen avger negativa signaler kan det leda till att resten av gruppen hakar på 

och själva beter sig negativt mot elever som inte är inkluderade i kamratgruppen.  

Vem blir då ledaren i kamratgruppen? Det vi kunde se efter att ha analyserat pedagogernas 

svar var att den som vanligtvis blir ledare är en elev som utstrålar en självsäkerhet och är bra 

på många saker, vilket leder till att eleven får högst status och därmed kan bli ledare i 

kamratgruppen. Det som kan leda till att eleven blir ledare kan exempelvis vara att personen 

är bäst i klassen på fotboll och då också får vara ledare inte bara på fotbollsplanen utan även i 

andra sammanhang.  
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Karlson (2003) tar upp Foucaults tankar om att makt kan variera beroende på situation. Med 

det menas att olika personer kan få makt i olika situationer (Karlson 2003, s. 47). Det stämmer 

dock inte överens med det vi kom fram till utifrån det pedagogerna svarat. Det vi kom fram 

till är att det oftast är en och samma ledare när det gäller kamratgrupper.  

Corsaro (2011) skriver om statusskillnader i kamratgrupper och hur statusen byggs upp 

mellan pojkar och flickor. Han menar att pojkar får status genom att vinna tävlingar och 

genom att vara tuffa medan flickor vinner status genom att de andra flickorna tycker om en 

specifik flicka mer än de andra (Corsaro 2011, ss. 210–211). Det som Corsaro skriver om 

statusskillnader är något vi uppmärksammade i vår studie då de svar vi fick av pedagogerna 

visade på att pojkar och flickor skaffade sig status på olika sätt. Flickorna vann status genom 

att vara en bra kompis medan pojkarna vann status genom att vara tuffa och exempelvis vara 

bra på sport.  

 

Diskussion om resultat från avsnittet Det var värre förr 

I den här delen av diskussionen diskuterar vi resultatet utifrån frågeställningen: På vilket sätt 

har genusmönster och maktstrukturer på fritidshemmet ändras under över tid? Det vi kom 

fram till i vårt resultat var att det enligt de flesta av pedagogerna har blivit bättre när det gäller 

att bli accepterad för den man är och att pojkar och flickor oftare leker tillsammans. Eleverna 

vågar också mer och mer delta i lekar och aktiviteter som är normativt dominerade av det 

motsatta könet. Karlson (2003) lägger tyngd på vikten att våga vara könsöverskridande och att 

man inte ska vara rädd att bli ifrågasatt av andra (Karlson 2003, s. 166).  

I vårt resultat kom vi fram till att det är viktigt att arbeta med genus och jämställdhet i skolan 

då det kan påverka eleverna positivt och hjälpa dem ytterligare i sitt skapande av 

kamratrelationer och att våga vara könsöverskridande.  

Wetterblad (2012) diskuterar hur viktig leken är för barnens relationer och att den sociala 

interaktionen spelar en stor roll i leken (Wetterblad 2012, ss. 8 & 15). Genom att skapa en bra 

relation med varandra kan eleverna skapa en tryggare miljö där det är mer okej att göra som 

man själv vill istället för att göra det gruppen vill. 

I resultatet kom vi fram till att pedagogerna anser att det nu är mer vanligt att bli accepterad 

för den man är än det var förr i tiden. Eleverna kommenterar inte enligt pedagogerna 

varandras utseende lika mycket på ett negativt sätt och kommenterar inte heller längre 

varandra lika mycket beroende på vilket kön de har. 
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Wetterblad (2012) skriver att för att ett barn ska kunna utveckla sin identitet och självkänsla 

måste barnet bli accepterad av de personer som finns i dess omgivning (Wetterblad 2012, s. 

11).  

 

8.2 Metoddiskussion  

Vi valde att använda oss av intervjuer som metod vilket vi tycker har gett ett rikt och bra 

material. Det kunde varit bra att intervjua eleverna också men då hade vi behövt betydligt mer 

tid. Dessutom finns det en risk att eleverna kanske inte hade svarat som de själva tyckte, utan 

istället svarat så som de trodde att vi ville att de skulle svara. Vidare hade vi behövt samtycke 

från elevernas vårdnadshavare och intervjuer med elever låg utanför syftet i vår studie.  

Styrkan med att använda intervjuer med pedagogerna som metod är att vi fick information om 

pedagogernas barnperspektiv vilket förhoppningsvis kommer vara till nytta när vi själva 

börjar arbeta i skolan.  

Reliabiliteten i transkriberingen av våra intervjuer anser vi vara hög då vi båda två lyssnade 

på samma intervju, transkriberade och sedan jämförde transkriberingarna. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att reliabiliteten av intervjuer hänger mycket på vilka tolkningar 

som görs av den som transkriberar. Om två personer transkriberar samma intervju och tolkar 

den på samma sätt är sannolikheten att reliabiliteten blir högre (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 

224–226). 

Eftersom vi valde att båda två skriva transkriberingar på samma intervju kunde vi avläsa våra 

tolkningar av det pedagogerna i intervjuerna sagt. Om våra tolkningar stämde överens med 

varandra i koppling till vår studie kunde vi dra slutsatsen att transkriberingen hade bra 

validitet. Enligt Kvale och Brinkmann är det svårt att utläsa validiteten i en intervju. De menar 

att intervjuer som ordagrant förs över från muntligt tal till text lättare kan visa på validiteten i 

intervjuerna. Detta för att det blir lättare att analysera text och att se nyanser och sammanhang 

i intervjuerna. Om flera personer tolkar den nedskrivna texten på liknande sätt ökar validiteten 

i transkriberingen (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 226–227). 

Vi är väl medvetna om att eftersom vi endast intervjuade fem pedagoger så betyder det inte att 

alla pedagoger tänker likadant som våra intervjudeltagare. Om vi hade valt att intervjua några 

andra pedagoger hade resultaten i studien kanske blivit annorlunda. De pedagoger som vi 

valde att intervjua kändes som att de var säkra i sina åsikter och kunde ge många exempel 

vilket gjorde att de kändes trovärdiga. De flesta av intervjudeltagarna har arbetat i flera år på 

fritidshemmet och har därför också kunnat se en utveckling i elevernas förhållningssätt till 

varandra i olika situationer.  
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Det behövs mer forskning om fritidshemmet på grund av att det knappt finns någon sedan 

tidigare. En fortsatt forskning inom vårt ämne på fritidshemmet skulle kunna vara att utveckla 

det intersektionella perspektivet ytterligare genom att undersöka etnicitet och bakgrund. Då 

skulle man kunna intervjua fler pedagoger, intervjua barn och utföra observationer på flera 

olika skolor i olika områden. Då hade det varit möjligt att också undersöka likheter och 

skillnader på skolor i olika socioekonomiska och sociokulturella områden. Man hade även 

kunnat utveckla vad pedagogernas förståelse av barnperspektiv innebär och även använt andra 

perspektiv för att undersöka frågan. Det skulle kunna vara barns perspektiv och kanske även 

föräldrarnas barnperspektiv kring elevernas förhållningssätt till varandra på fritidshemmet.  

 

9. Slutsats 

Avslutningsvis vill vi besvara vårt syfte om hur pedagogerna ser på barnens förhållningssätt 

till varandra på fritidshemmet utifrån pedagogernas barnperspektiv.  

Det vi kom fram till i vår studie som skiljer sig från den tidigare forskning vi använt är att det 

har blivit bättre när det gäller arbetet med genus och jämställdhet i skolan och på 

fritidshemmet. Det kan bero på att den tidigare forskningen gjordes ut mellan år 2000–2018. 

Det mesta gjordes under tidigt 2000-tal vilket kan betyda att det är skillnad på då och nu. I 

koppling till det som våra intervjuade pedagoger sa har de upplevt en förändring de senaste tio 

åren. Denna studie förmedlar att jämställdhetsarbetet inom skolan har givit resultat på senare 

år. Däremot finns det fortfarande ledare i kamratgrupperna som bestämmer och har makt över 

de andra eleverna i kamratgruppen. Det kan leda till negativa konsekvenser för elever som 

befinner sig utanför den kamratgruppen. Utifrån det intersektionella perspektivet kan vi då se 

att maktordningarna i skolan fortsatt påverkar elevernas förhållningssätt till varandra på 

fritidshemmet.  

Enligt pedagogerna finns det däremot en större förståelse hos kamratgrupperna än tidigare och 

det ges större möjligheter till att vara den man vill vara utan att hela tiden riskera att bli 

ifrågasatt eller retad av andra. Detta kan vara för att media har lyft upp många frågor om 

genus och jämställdhet. Det träder också fram fler influencers med jämställdhetsfokus som 

uttrycker sina åsikter och visar att man ska våga vara den man vill vara och inte enbart 

anpassa sig till de genusnormer som präglas av samhället. Pedagogerna menar däremot inte 

att arbetet är avklarat och färdigställt bara för att resultaten börjar synas i praktiken. De menar 

att det behövs ännu mer kunskaper kring och arbete med jämställdhetsfrågor. Arbetet är 

definitivt på väg i rätt riktning om vi ser det utifrån pedagogernas barnperspektiv.   
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11. Bilagor 

Bilaga 1 

Inför intervjuerna 

Hej *namn*! 

Den *datum* klockan *tid* är det dags för intervjuer med dig!  

 

Syftet med denna intervju är att få en inblick i hur du som anställd på en skola upplever hur 

eleverna förhåller sig till varandra under rasterna och leken på fritidshemmet. Vi vill också 

undersöka hur barnens kamratrelationer kan påverkas av deras förhållande till varandra och 

vill gärna höra dina tankar kring detta. Intervjun kommer att spelas in så vi lättare kan sortera 

det material vi anser relevant till vår undersökning.  

Om det känns okej för dig kommer både Daniel Lundin och Sophie Karlberg delta under 

intervjutillfället. En av oss kommer utföra intervjun och den andre kommer föra anteckningar 

om det som inte tas upp under intervjun/inspelningen. Om det känns obekvämt med två 

personer vid intervjutillfället går det bra att det endast är en person som intervjuar. 

 

Utförande:  

Intervjun förväntas ta mellan 20 till 45 minuter och kommer spelas in för att vi lättare ska 

skriva ut det vi samtalat om i skrift (Transkribering). 

För oss är det viktigt att du känner dig bekväm under intervjun och att du känner dig fri att 

avbryta intervjun när du vill. Du kan också välja om du inte vill svara på en eller flera av 

frågorna under inspelning.  

Allt du säger under intervjun kommer att vara anonymt och varken du eller skolan kommer i 

vår undersökning nämnas vid namn. Informationen kommer inte på något sätt kunna kopplas 

till vem du är eller vart du jobbar. Det enda som kommer vara med som handlar om dig som 

deltagare kommer vara kön och ålder, samt hur länge du har arbetat i skolverksamhet då vi 

anser det som relevant i undersökningen.  

 

Vid frågor kan du kontakta oss via mail 

Daniel: daniel03lundin@student.sh.se 

Sophie: sophie01.karlberg@student.sh.se 

 

Du kan även höra av dig till vår handledare vid eventuella frågor 

mailto:daniel03lundin@student.sh.se
mailto:sophie01.karlberg@student.sh.se
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Gunnel Mohme: gunnel.mohme@sh.se  

 

Vi är tacksamma för din medverkan och ser fram emot att träffa dig!  

 

Med vänliga hälsningar  

Daniel Lundin och Sophie Karlberg, studenter på Södertörns högskola 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

• Vi kommer i den här intervjun använda oss av ditt namn, kön och ålder. Namnet 

kommer i uppsatsen vara anonymt. Kön och ålder kommer användas då det är relevant 

i vår undersökning. Känns det okej? 

• Du har rätt till att inte svara på frågor som inte känns bekväma. Du får också avbryta 

intervjun om du känner att du vill ta en paus.  

• Vi kommer inte ta med allt material från intervjun i vår undersökning utan bara det 

som känns relevant och går att koppla till vår undersökning.  

• Här i rummet där intervjun ska ske kommer både Daniel och Sophie vara med då en 

intervjuar och en för anteckningar. Känns det bra? 

• Då kör vi igång! 

 

• Vad heter du? 

• Hur gammal är  du? 

• Definerar du dig som man eller kvinna? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat på fritidshem? 

• Med vilka åldrar på barngrupper har du arbetat med? 

• Vilken ålder trivs du bäst att arbeta med? 

 

*Hur vanligt är det att pojkar och flickor leker tillsammans under fri lek? 

• Vad brukar flickor leka när det är fri lek? 

• Vad brukar pojkar leka under fri lek? 

• Vilka lekar brukar pojkar och flickor leka tillsammans under fri lek? 

mailto:gunnel.mohme@sh.se
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* Väljer de själva vem de ska leka och umgås med eller blir de påverkade av andra?  

• Leker pojkar och flickor tillsammans när de får välja vem de ska leka med eller väljer 

de att leka med samkönade kamrater? Vad tror du det beror på? 

• På vilket sätt tror du att grupptryck har en inverkan på val av lekkamrater? 

• På vilka sätt ser du att barnen påverkas av varandra när de väljer vad de ska leka eller 

vilken aktivitet de ska delta i? 

• Tror du att barnen ibland väljer bort vissa aktiviteter på grund av att kompisarna väljer 

att göra annat? Varför tror du att det är så? 

 

Situation: En pojke har valt att göra pysselaktiviteter på fritids men märker att några andra 

pojkar väljer att göra något annat istället. Han märker också att det nästan bara är flickor som 

deltar i pyssel aktiviteten. Tror du att pojken då väljer att fortsätta med pyssel aktiviteten eller 

tror du att han går till de andra pojkarna? Varför tror du så?  

 

*Hur blir reaktionerna hos de andra barnen om ett barn leker lekar som normativt är för det 

motsatta könet? 

• Vad händer om en flicka leker en “pojkdominerad lek”? Blir det accepterat av de 

andra barnen eller blir flickan ifrågasatt/får en negativ reaktion? (av andra flickor och 

andra pojkar) 

• Vad hände om en pojke leker en “flickdominerad lek”? Blir det accepterat av de andra 

barnen eller blir pojken ifrågasatt/får en negativ reaktion? (av andra flickor och andra 

pojkar) 

 

• Vad blir reaktionen från de andra eleverna på om en flicka bara leker med pojkar? 

• Vad blir reaktionen från de andra eleverna på om en pojke bara leker med flickor?  

 

*På vilket sätt påverkar barnen varandras identitetsutveckling i leken? 

• Är det ofta en eller två som bestämmer i leken eller får alla bestämma lika mycket? Är 

det olika när pojkar leker och när flickor leker? 

• Hur kommenterar barnen varandras beteende och utseende? Vilka kommentarer har du 

hört pojkar säga? Vilka kommentarer har du hört flickor säga? 

• Varför tror du att de kommenterar varandras utseende och beteende? 
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• Hur brukar den som blir kommenterad reagera? (positiv kommentar/negativ 

kommentar) 

 

Är det något mer som du har erfarenheter av som du tror att vi skulle kunna ha nytta av i vår 

undersökning? Eller är det något svar du skulle vilja tillägga något på eller ändra? 

 

Tack så mycket för att du ville delta i den här intervjun! 

 


