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Studiens syfte är att undersöka vilka visuella representationer av genus som elever möter i 

bilder och leksaker på fyra fritidshem, samt analysera dess möjligheter och begränsningar 

för elevernas utforskande av könsidentitet och könsnormer. Följande frågeställningar har 

formulerats: Vilka representationer av genus möter eleverna på fritidshemmet? Vilken 

variation inom genus blir möjlig för eleverna att utforska genom de visuella 

representationerna? För studien används en kvalitativ metod, där empirin har samlats in 

genom systematiska observationer med hjälp av ett observationsschema. Tolkningen av de 

visuella representationerna har skett med inspiration av semiotik och resultatet analyserats 

ur ett genusperspektiv. Resultatet beskriver ett feminint, maskulint och neutralt genus, där 

variationer inom varje kategori förekommer, men inte är särskilt vanliga. Däremot 

understryker det visuella i många fall stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt. 

Detta diskuteras kritiskt utifrån vilka konsekvenser och hinder det kan medföra för 

elevernas utforskande av genus och fritidshemmets värdegrundsarbete. Författarna 

diskuterar vikten av att se det visuella materialet som ett pedagogiskt verktyg, men tar även 

upp aspekter kring studiens begränsningar, samt föreslår vidare forskning inom området.  

Sökord: Visuella representationer, Genus, Fritidshem, Semiotik, Bilder, Leksaker, 

Feminint, Maskulint, Neutralt, Kvinnligt, Manligt 
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1.Inledning 

Läroplanen ger skolan i uppdrag att förebygga diskriminering i alla dess former. Skolan ska 

öka elevernas medvetenhet om hur vi ser på könsroller, manligt och kvinnligt och lära dem att 

få syn, på, utforska och ifrågasätta de gällande normerna kring genus (Skolverket, 2018).  

Den här studien handlar om vilka föreställningar om kön som uttrycks i bilder och i leksaker 

som finns i fritidshemmets inomhusmiljö. Det vill säga, vilka bilder och leksaker eleverna 

möter på fritidshemmet som signalerar hur en person kan se ut, klä sig och röra sin kropp, 

utifrån vilket kön personen uppfattas som. Det vi ser runtomkring oss påverkar vårt sätt att 

tänka både om oss själva och om andra. Vi lever i en ständig malström av bilder: bilder i 

telefonen, bilder i skolan, bilder på fritidshemmet, bilder i böcker. Bilder som gör anspråk på 

att få forma oss, vår upplevelse av världen, vårt kön och genus. Därför är det viktigt att koppla 

ihop de bilder eleverna möter på fritidshemmet med deras möjligheter att utforska sin egen 

person och identitet när det gäller kön.  

 Genom att ha ett medvetet förhållningssätt om hur vi som kommande lärare organiserar 

vår verksamhet och bemöter elever utifrån kön, blir det lättare att få syn på vilka normer vi 

själva bär på och vilka strukturer i vårt samhälle som påverkar oss i det vardagliga livet. Normer 

och antaganden om hur en flicka eller pojke är eller bör vara, bete sig, hur de ska se ut, hur de 

ska röra sig, eller vad de förväntas bära på för egenskaper, är djupt rotade i vårt sätt att tänka 

kring kvinnligt och manligt. Vi menar att dessa normer också uttrycks i bilder och i leksaker 

och att det är ett viktigt och spännande område att ge sig in i.  Med kunskap om hur genus 

skapas, får vi som lärare förutsättningar att öppna upp både vårt synsätt och vårt agerande till 

fördel för varje individs rätt att pröva sin väg framåt och bli respekterad för de val hen gör.  Det 

kan ge oss ledtrådar om vilka värden vi anser vara ”bättre” än andra och därigenom vilka 

människor som riskerar att hamna utanför ramarna för det vi tycker är ”normalt”. Det handlar 

om makt och om hur den uttrycks i det vi ser. Normer är dock aldrig huggna i sten, utan under 

ständig förvandling och prövning. Det någon upplever som stereotypt ”flickigt” eller ”pojkigt” 

kan omförhandlas av någon annan. Därför vill vi påminna om att den här studien endast riktar 

in sig mot det visuella materialet i fritidshemmet och som tolkas genom våra valda teoretiska 

perspektiv. Vi kommer inte att undersöka lärarnas avsikter och förhållande till det visuella 

materialet, inte heller hur eleverna väljer att interagera med det. Studien kan ge ingångar till 

vidare funderingar om hur det våra ögon möter kan öppna upp vår tankevärld, sluta den eller 

trigga igång en vilja att pröva oss emot det. 
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2. Bakgrund  

Studiens område fokuserar mötet mellan visuellt material och genusskapande i fritidshemmets 

verksamhet. Detta möte bildar ett område som inte är särskilt frekvent beforskat sedan tidigare, 

särskilt inte i fritidshemmets kontext. Bakgrunden börjar med en övergripande sammanfattning 

av studiens område och begrepp för att förtydliga studiens sammanhang. Valda delar beskrivs 

sedan mer ingående i underrubrikerna. 

 Genusteori beskriver de dominerande normerna i vår tid och vårt samhälle när det gäller 

begreppet kön. Enligt Hirdman (2001) blir vi blir tilldelade ett kön, inte bara från den dagen vi 

föds, utan också genom vårt sätt att prata om kvinnligt och manligt. Vi tar för givet att kön i sig 

bär på vissa egenskaper, utseenden och beteenden. Författaren menar att kön är något vi 

ständigt blir påminda om i våra vardagliga liv.  

Forskningen inom genusteori försöker ge förklaringar till tankar och föreställningar om 

kvinnligt och manligt, och varför det verkar vara så viktigt för oss att dela upp människor i två 

olika kön. Idén om två definitiva kön bidrar dessutom till att könen ställs i motsats till varandra 

- det ena könet blir till när det jämförs med det andra (Hirdman, 2001; Nordberg, 2005; 

Ambjörnsson, 2016). Forskare inom genusteori menar att våra normer kring kön uppmanar och 

godkänner vissa beteenden, vilket i sin tur gör att andra beteenden faller utanför det vi anser 

vara normalt. Begrepp som förklarar detta är den heterosexuella matrisen och den hegemoniska 

maskuliniteten (Butler, 1993; Nordberg, 2005; Ambjörnsson, 2016, Eidevald; 2009). Den 

heterosexuella matrisen förklarar att genom att dela upp kön i två kategorier blir kvinna och 

man motsats till varandra och det förutsätts att de är sexuellt attraherade av varandra. Att en 

kvinna åtrår en man och tvärtom är ett antagande som dominerat vår syn på kön och sexualitet 

genom historien (Ambjörnsson, 2016).  När könen kvinna och man hålls isär, uppstår också en 

rangordning dem emellan, där det vi uppfattar som manligt har högre status är det vi uppfattar 

som kvinnligt. Detta benämns av genusforskare som den hegemoniska maskuliniteten (Butler, 

1993; Nordberg, 2005; Ambjörnsson, 2016; Eidevald, 2009). Genusteori problematiserar 

könsuppdelningen, försöker förklara den och erbjuda alternativa tankar kring kön, genus och 

sexualitet.  

 

2.1 Att göra kön 

Genusteori inriktas på att förklara föreställningar och tankar kring människors kön som 

antingen av naturen givna och beständiga, eller mer relativa, beroende på sociala och 

samhälleliga strömningar. Ett genusperspektiv innebär bland annat att sätta en kritisk och 

utforskande blick på begreppet kön och på de normer, traditioner och föreställningar som 
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omgärdar uppfattningar om kön. Normerna kan avslöja de maktstrukturer som är dominerande, 

där en medvetenhet kring dessa kan öppna upp för hur kön som företeelse kan existera på flera 

olika sätt (Hirdman, 2001).  

Judith Butler, en föregångare till senare års genusforskning, kritiserar tanken om att det 

finns två naturliga kön och menar att det i denna uppdelning uppstår förgivettagna idéer kring 

hur man skall vara som man eller som kvinna, men även att man skall vara man eller kvinna. 

Detta sker genom att kön definieras och skiljs från varandra, bland annat genom vårt sätt att 

prata om man och kvinna, och att vi dessutom kopplar olika egenskaper, attribut och kroppar 

till respektive kön. Butler (1993) menar att varken definitionen av människors kön eller 

sexualitet är något vi föds med, utan att det skapas både kulturellt och socialt. Värt att nämna 

är också att Butler (1990, 1993) menar att både det som tidigare beskrivits som det sociala och 

upplevda könet, och den biologiska aspekten utav det, är föränderliga och skapade av en social 

diskurs. Vår biologi är inte alltid nödvändigtvis i rörelse eller relativ. Däremot är hur vi skildrar 

det och förhåller oss till det relativt och bundet av sin tidsanda, vilket gör det obönhörligt 

beroende av sociala konstruktioner. Butler bröt med, eller i vilket fall vidareutvecklade den då 

rådande synen att kön är det strikt biologiska och genus det sociala.  Istället för ett statiskt 

biologiskt tillstånd, utgår genusteori från att både genus, kön och sexualitet är en pågående 

process och något som skapas av oss och av samhället (Ambjörnsson, 2008; Nordberg, 2005). 

Det är utifrån den senare formuleringen av genus och kön som studien tar sin utgångspunkt i. 

 

2.2 Kvinna eller Man, Flicka eller Pojke 

Antagandet att sociala normer, traditioner och samhällsstrukturer påverkar både vår syn på och 

våra uttryck för könsidentitet, sexualitet och biologi beskriver Butler (1993) i något som kallas 

för den heterosexuella matrisen. Den kan förklaras som den ram eller normsamling, inom vilken 

normer kring genus, kropp och sexualitet sammanfattas i den naturliga mannen och kvinnan. 

Man och kvinna är varandras motsatser och strikt biologiskt skilda, och antas naturligt 

attraheras sexuellt av varandra. Detta leder i förlängningen till att kvinna respektive man 

bemöts på olika sätt och knyts till skilda egenskaper. Matrisen godkänner och uppmuntrar 

därmed vissa kroppar och beteenden och att förutsättningen för att uppfattas som, av 

samhällelig norm, godtagbara män och kvinnor innefattar att göra ”rätt” sorts kopplingar 

mellan kropp, genus och begär. Skulle vi inte befinna oss inom ramarna för den heterosexuella 

ordningen, det vill säga som starka, familjeförsörjande heterosexuella män, och mjuka, 

moderliga heterosexuella kvinnor, blir vi mindre begripliga och kan till och med uppfattas som 

förvirrande, störande eller skrämmande (Butler, 1993; Nordberg, 2005). Ett exempel beskrivs 
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i Ambjörnssons (2011) studie av intervjupersonen Susanne. Susanne berättar om en väninnas 

femåriga son som vill låna mammas klänningar och kvinnliga gästers skor. Föräldrarna tar med 

barnet till BUP och psykolog för att förhindra, i deras ögon, olämpligt beteende för en pojke. 

Pojkens pappa säger: ’Han är bög, han är bög, vi måste stävja det, gå in och ändra medan det 

är tid” (Ambjörnsson, 2011, s.46). Föräldrarnas oro för att barnet bryter mot den heterosexuella 

matrisen är här så pass stark att psykolog tillkallas. Oron beskrivs inte främst riktad mot att 

barnet lånar skor utan att fråga om lov, utan mot att en pojke visar intresse för kvinnligt 

markerade kläder och därför skulle avvika både estetiskt och sexuellt från den starka 

heteronormen. En pojkes intresse för kvinnliga kläder och accessoarer antyder, enligt 

föräldrarna, inte bara att barnet gillar ”fel” kläder- han kanske också gillar ”fel” kön 

(Ambjörnsson, 2011).  

 Genusteori problematiserar könsuppdelningen kvinna respektive man och menar att den 

begränsar både flickors och pojkars möjlighet att utforska sin identitet. Flera studier visar på 

hur människor kategoriserade som kvinna eller flicka ofta ses utifrån ett bristperspektiv, där de 

anses behöva utveckla traditionellt sett manliga egenskaper. För männens och pojkarnas del 

däremot, är det inte lika accepterat att träda in i traditionellt sett feminina områden. Det alltför 

kvinnligt kodade erbjuds sällan, varken för flickor eller pojkar, då det verkar oseriöst och 

förlöjligande på flickor och hotande feminint, ”fjolligt” och ”bögigt” på pojkar (Nordberg, 

2005; Ambjörnsson, 2011). Återigen visar föreställningar om vad som anses manligt och 

kvinnligt är normerande och där en slags rädsla uppstår för vad som kan hända om en pojke 

visar upp feminina sidor, nämligen att han avviker från den heterosexuella matrisen och det 

som anses som ”riktig” manlighet. Det visar också på hur samhällets syn på kön och genus 

domineras av att det som anses maskulint har högre status än det feminina. Manlighet är 

normen, vilket gör det feminina till avvikande, i och med att de ställs i motsats till varandra. 

Stereotypa föreställningar och ideal om vad som är manligt beskrivs som den hegemoniska 

maskuliniteten. Det kan förklaras som det allting annat jämförs med (Butler, 1993; Nordberg, 

2005; Ambjörnsson, 2016; Eidevald, 2009). Ambjörnsson, (2011) skriver: ” Det är flickorna 

som ska kläs om, uppmuntras att ta plats och erövra de manliga domänerna. Inte tvärtom. 

Enbart tanken att klä en pojke i rosa upplevs som både degraderande och förlöjligande.” (sid 

44). 
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2.3 Genus och skolan  

Tidigare forskning av genus i skolans verksamhet handlar ofta om lärares bemötande och 

förhållningssätt gentemot elever, som huruvida lärarna särbehandlar flickor och pojkar och hur 

de själva anser att de arbetar med genusfrågan (Eidevald, 2009). Det finns även forskning som 

undersöker genusskapande utifrån elevernas perspektiv, till exempel i elevers arbete med film 

och i bildarbete (Öhman Gullberg, 2008 & Saar, 2008).  Fördelen med forskning som utgår 

utifrån flickor och pojkar som skilda kategorier, är att den kan synliggöra aspekter av makt 

mellan könen och uppmärksamma vuxnas förväntningar på flickor och pojkar utifrån att de 

anses vara enhetliga grupper (Eidevald, 2009). Normer kring genus kan vara väldigt kraftfulla 

och reglera hur vi uppfattas som ”normala” och förutsägbara individer. Därför poängterar 

genusforskare vikten av att inte fastna i fokus på skillnader mellan könen, utan att 

uppmärksamma variationer både inom (och utanför) könskategorierna flickor och pojkar, och 

inom varje individ.  Därigenom kan man utmana de könsordningar som finns, utvidga snäva 

definitioner av vad som anses kvinnligt och manligt och öppna upp för nya möjligheter och 

kombinationer att vara flicka och pojke på (Nordberg, 2005; Saar, 2008; Eidevald, 2009).  

 

2.3.1 Styrdokument 

Fritidshemmet ska, precis som all annan skolverksamhet, drivas i enlighet med skolans 

styrdokument: Skollagen och läroplanen. Likaså ska skolan ta hänsyn till FN:s barnkonvention. 

Sveriges riksdag beslutar att FN:s barnkonvention blir svensk lag 1 januari 2020. Skolverket 

sammanfattar barnkonventionens grundläggande principer som följer: 

Alla barn har samma rättigheter och värde, oavsett förutsättningar, alla barn har rätt att överleva 

och utvecklas, alla barn har rätt till och att få uttrycka sin åsikt, och alla åtgärder som berör 

barnet ska ha barnets bästa framför ögonen (Skolverket, 2019). 

I skollagen (SFS 2010:800) första kapitel omnämns skolans jämställdhetsuppdrag. 5 § 

beskriver att hela skolans undervisning ska vila på demokratiska värderingar, mänskliga 

rättigheter, alla människors lika värde och jämställdhet. Skolan ska verka för solidaritet mellan 

eleverna.  De ska alltså lära sig respektera, känna med och förstå varandras förutsättningar, 

samt bli medvetna om att dessa kan skilja sig åt. Alla som verkar inom skolan är också ansvariga 

för att aktivt motverka alla typer av kränkande behandling – från rektor till fritidslärare till 

skolmatsalspersonal (SFS 2010:800, 1 kap, 5 § ). 

Enligt läroplanen är skolans uppdrag att främja jämställdhet, göra eleverna medvetna 

om hur olika syn på manligt och kvinnligt kan påverka människors möjligheter och 

begränsningar i livet. Skolan ska lära ut rättigheter, skyldigheter och möjligheter för varje 



10 
 

individ, oavsett kön. Den ska alltså inte bara erbjuda jämställd behandling för eleverna- den 

ska dessutom lära ut ett kritiskt förhållningssätt till normer runt kön som eleverna själva kan 

applicera på sitt liv och sina sammanhang (Skolverket, 2018). 

Jämställdhetsuppdraget är, om vi ser till de tidigare nämnda styrdokumenten, inget 

skolan kan kompromissa med eller prioritera bort. Det ska tas på högsta allvar och är en viktig 

förutsättning för att ge alla elever möjligheten att utvecklas, både i kunskaper, kring identitet 

och som samhällsmedborgare. I Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet (Skolverket, 2014) 

poängteras fritidshemmets helhetssyn på kunskap: att lärande sker hela tiden, genom lek, 

diskussion, och i attityder och lärmiljöer. Där understryks också vikten av att fånga upp och 

utgå ifrån elevernas egna intressen och lust, samt erbjuda dem rekreation. Samtidigt ska 

personalen vara medveten om hur eleverna väljer sina aktiviteter och vad det säger om synen 

på normer och förväntningar vad gäller kön, vilket beskrivs i följande citat (Skolverket, 2014, s. 

33 - 34): 

 
Det är viktigt att ge alla elever oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck 
lika stort utrymme i verksamheten samt att tillämpa ett normkritiskt arbetssätt när det 
gäller alla diskrimineringsgrunder. Det senare kan till exempel innebära att arbeta aktivt 
för att motverka att eleverna gör traditionella könsbundna val av aktiviteter  

 

Fritidshemmets personal uppmanas alltså till att vara medvetna om och praktisera ett arbetssätt 

som belyser och utmanar rådande normer. Detta för att förebygga diskriminering och erbjuda 

en inkluderande verksamhet. Ett område där ett sådant medvetet jämställdhetsarbete kan, och i 

enlighet med styrdokumenten, bör praktiseras, är fritidshemmets visuella värld - dess visuella 

representationer.  

 

2.4 Visuell representation av genus  

Representation innebär att säga något meningsfullt om något genom symboler, bilder och 

språk. Det handlar om att beskriva och att symbolisera både konkreta saker, men också 

abstrakta, som till exempel hat, kärlek och genus. Det kan beskrivas som att vi kopplar ihop 

mentala idéer med synliga symboler och tecken. I ett bildsammanhang betyder representation 

att det som syns på bilden inte bara representerar sig självt, utan bär på flera betydelser 

(Lindgren, 2009). Om flera bilder framställer till exempel en man på liknande sätt, bildas en 

föreställning om hur en man bör se ut. Denna bild påverkar i förlängningen de förväntningar 

människor har på sig själva, både hos män och hos kvinnor. De inre bilder och föreställningar 

vi bär på som individer hänger tätt ihop med det samhälle vi lever i och vilka bilder som finns 
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där (Rose, 2012). Den visuella representationen kan påverka idéer och föreställningar om hur 

vi ska se ut och hur vi ska bete oss. De bilder som erbjuds kan både upprätthålla normer kring 

genus men även utmana dem. Normerna blir dock oftast inte synliga förrän de överträds 

(Öhman Gullberg, 2008). 

Saars (2008) forskning undersöker hur skapandet av genus visar sig på musik- och 

bildlektioner i grundskolan. I den framgår att bilder kan skapa gränser för vilka motiv och 

könsmarkörer som anses höra till flicka, respektive pojke. Bilderna formar därmed tillhörighet, 

skillnader och identiteter mellan två motsatta kön - kvinna och man. Resultatet visar att både 

pojkar och flickor använder och upprepar markörer för sitt kön för att inte hamna utanför pojk- 

och flickgruppen eller riskera att bli betraktad som en feminin pojke eller en alltför maskulin 

flicka (Saar, 2008).  

Tidigare forskning beskriver att visuellt material, så som böcker, filmer, dataspel och 

leksaker, ofta är starkt könsuppdelat i kvinnligt och manligt, till och med mer än i verkliga livet. 

Representationerna av kön i visuellt material återspeglar omgivningens förväntningar på flickor 

och pojkars, kvinnor och mäns roller, så pass mycket att det kan påverka barns uppfattning om 

kön (Sandqvist, 1998).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka det visuella materialet, till exempel bilder och leksaker, i 

fritidshemmets inomhusmiljö ur ett genusperspektiv samt analysera dess möjligheter och 

begränsningar för eleverna att utforska könsidentitet och könsnormer. 

   

Med utgångspunkt från vårt huvudsakliga syfte ställer vi därför följande frågor: 

 

• Vilka visuella representationer av genus möter eleverna på fritidshemmet? 

• Vilken variation inom genus blir möjlig för eleverna att utforska genom de visuella 

representationerna? 
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4. Metod 

Studien handlar om på vilket sätt genus framställs visuellt i fritidshemmet. Därför har en 

kvalitativ metod använts för att bidra till att uppfylla studiens syfte. Frågeställningarna kräver 

ett undersökande och tolkande arbetssätt och innebär att analysera kvalitéer och nyanser i 

elevernas möjligheter och begränsningar i utforskande av genus via de visuella 

representationerna. Kvalitativ forskning har ett tolkande tillvägagångssätt och använder sig ofta 

av text och bild som empiri. Kunskap betraktas som socialt konstruerad i kvalitativ forskning 

(Denscombe, 2009).  

 

4.1 Observationer och observationsschema 

Empiri till studien har samlats in med hjälp av öppna observationer i lokaler för fritidshem. 

Lokalerna har observerats utan elever i dem på grund av att studien endast riktas mot materialen 

i sig, inte i interaktion med elever eller personal. För att ringa in syfte och frågeställningar 

användes systematiska observationer med hjälp av ett observationsschema (se bilaga 3) för att 

mer koncentrerat kunna rikta blicken mot det som studien avser att undersöka. 

Observationsprocessen är känslig för den möjlighet att forskarens perception kan vara påverkad 

av personliga faktorer, ett observationsschema kan därför minimera risk för individuella 

tolkningar och göra det lättare att samla in data på ett systematiskt och grundligt sätt 

(Denscombe, 2009). Ett avgränsande av det som verkligen skall observeras underlättar att 

kunna ordna informationen i meningsfulla strukturer, det underlättar även bearbetningen och 

analysen av datainsamlingen (Björndal, 2005; Rennstam & Wästerfors, 2015).  

Definitionen av det som ligger till grund för empirin i denna studie, är mänskliga eller 

antropomorfa representationer, möjliga att identifiera sig genom. Observationsschemat 

kartlägger representationerna utifrån kategorierna feminint, maskulint och neutralt kodat genus.  

Inom varje kategori antecknas de tecken som markerar kön (se avsnitt om könsmarkörer i 

bilder) och övriga noteringar om inramningen eller sammanhanget kring den aktuella 

representationen. Det finns också en del till varje representation där det framgår om det finns 

könsöverskridande uttryck inom varje könskategori. Det vill säga om ett feminint kodat genus 

innehåller några inslag av maskulina markörer, maskulint kodat genus innehåller feminina 

inslag och om neutralt kodat genus innehåller feminina och/eller maskulina inslag. 

Observationsschemat är framställt på detta sätt för att kunna svara på studiens syfte och 

forskningsfrågorna, jämföra likheter och skillnader kategorierna emellan, samt uppmärksamma 

variationer inom varje könskategori.  
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4.2 En semiotisk ansats 

För att kunna tolka de representationer av genus som vi möter i fritidshemmet används en 

semiotisk ansats. Rose (2016) sammanfattar semiotik som en metod för att förstå hur bilder 

skapar mening. Semiotiken stammar ur språkforskning, där bilder liksom talat språk, ses som 

ett kommunikationsmedel och där betraktarens identitet, tolkning och förförståelse blir viktiga 

delar i meningsskapandet utifrån bilder (Eriksson och Göthlund, 2004). Inom semiotik 

förklaras tecken som den minsta byggstenen i ett språk (Rose, 2016). Flera tecken kan i sin tur 

byggas upp till en helhet och skapa mening och symbolik i till exempel bilder. Ett exempel på 

semiotisk metod kan beskrivas enligt följande: en bild av karaktären Elsa i filmen Frost kan 

delas upp i olika tecken. Dessa identifieras och ”bryts” ut från sitt sammanhang, till exempel 

långt hår, frisyr (fläta), stora markerade ögon, klänning, midja, bröst och nätt kroppsform - 

sedan sätts dessa tecken samman och tolkas till en helhet: Kvinna och feminint genus. Att 

isolera tecken från varandra underlättar sedan tolkningen av bildens helhet (Eriksson och 

Göthlund, 2004, s.21): 

Att använda semiotiken som metod innebär att man tolkar bildens olika element som tecken för 
någonting. Man identifierar alla bildens betydelsebärande delar, analyserar dem var för sig och 
i relation till varandra och tolkar slutligen dess innebörd till bildernas kontext.  

Semiotiken förklarar detta tillvägagångssätt genom begreppen konnotativ och denotativ nivå.  

Denotativ nivå handlar om grundbetydelsen- ett tecken för ros betyder just en ros. Saker och 

ting är vad de föreställer. När ett tecken sedan ses utifrån konnotativ nivå, handlar det om 

merbetydelser så som kulturella konventioner, associationer och symbolik - en ros kan stå för 

kärlek, romantik, gotik, Kristus eller socialdemokrati, för att nämna några exempel (Eriksson 

och Göthlund, 2004; Rose, 2016). 

4.3 Könsmarkörer i bildspråket 

De markörer för genus vi utgått ifrån i studien hämtas dels från egna, samlade kunskaper och 

erfarenheter av det vi uppfattar som feminint, maskulint och neutralt kodat i vår samtid, för att 

få en så aktuell tolkning av genus som möjligt. Tolkningarna är också valda med inspiration 

från Rose (2016) Eriksson och Göthlund (2004) Ambjörnson (2011) och Hellman (2010). 

Feminina markörer är således tecken för bröst, kurvor, långt hår (frisyr), klänning, 

smink, nagellack, rosa, hjärtan, glitter, ståendes på tå, avklätt, sexualiserat, objekt, samt 

uttryck som signalerar: betraktad, passiv, beroende, undfallande, tillmötesgående, blyg, lydig, 

duktig, snäll, omhändertagande, extravagant och känslosam. 
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Maskulina markörer består av: muskler, skägg, mustasch, kort frisyr, bredbent, svart, 

blått, dämpade färger, samt uttryck som signalerar: stabil, logisk, förnuft, aktiv, betraktare, 

målmedvetenhet, produktiv, styrka, hjälte, mod, självkontroll och kontrollerad bestämdhet. 

Neutralt genus kan sägas innebära en avsaknad av ovan nämnda könsmarkörer. De 

kan finnas i representationen, men tar inte överhanden i helhetstolkningen eller gör det tydligt 

vilket kön som representeras.  

Starka markörer för kön som barn använder sig av för att skilja på feminint och 

maskulint är färger, kläder, frisyrer och rörelsemönster, där färg sticker ut som den främsta och 

starkaste genusmarkören (Hellman, 2010). Ambjörnsson (2011) förklarar att i barns 

beskrivningar framgår att mörka färger såsom svart, blått och grönt är tuffare och coolare. De 

anses kopplade till stereotypt manligt beteende som tuffhet, risktagande, mod, våldsutövning 

och självkontroll. Ljusa färger associeras till snällhet, godhet, gullighet och till feminint kodade 

domäner. Författaren skriver vidare att kvinnors självkänsla och identitet är nära knutet till 

förmågan att skapa ett attraktivt yttre och forma sina kroppar efter tidens ideal. Kännetecken 

som att vara fin, känna sig vacker, kläder, mode, smink, färgen rosa och att bry sig om sitt 

utseende påvisar en slags upptagenhet av kroppen som är en viktig ingrediens i samtida 

populärkulturella utbudet som riktas till flickor (Ambjörnsson, 2011).  

 

4.4 Urval 

Studiens urval har gjorts utifrån vissa kriterier som bedöms relevanta för att uppnå studiens 

syfte, samt ge en så objektiv grund för studiens observationer som möjligt. Kriterierna är att 

fritidshemmen som skall observeras ska vara för elever i de lägre årskurserna F-3, på grund av 

att vår erfarenhet säger oss att det förekommer mer visuellt material i verksamheter för yngre 

åldrar. Fritidshemmen skall helst ha egna lokaler, eller dela med förskoleklassen, då det kan 

vara svårt att urskilja vilket material som är vems om fritidshemmet delar lokal med skolan. 

Det kan vara en fördel att observera inomhusmiljön i lokaler man inte sett tidigare, då vi menar 

att vårt seende inte färgats av tidigare erfarenheter på samma sätt som i en lokal vi är mer 

bekanta med. Urvalet utgår även från ett bekvämlighetsurval, då vi i första hand kommer 

kontakta fritidshem som ligger nära till hands utifrån bostadsort. 

Urvalet som underlag för datainsamlingen omfattar bilder och leksaker - synliga och 

placerat i fritidshemmens lokaler, även lokaler såsom korridorer och toaletter tillhörande 

fritidshemmens verksamhet. Datainsamlingen begränsades till bilder av representationer som 

var större än en femkrona, för att tydligt kunna tolka dess tecken. Bilder inuti till exempel spel 

omfattas inte av studien, på grund av att de inte är synliga vid första anblick.  
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4.5 Genomförande 

Rektorer för åtta olika fritidshem kontaktades via mejl med frågan om fritidshemmet kunde 

delta i studien. Ett observationsschema med kategoriseringar inom genus upprättades för att 

kunna svara på studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 3). Observationerna skedde i fyra 

olika fritidshem, efter att ansvarig personal för fritidshemmet tackat ja till deltagande. Efter att 

inte fått så många svar från rektorerna fick vi i tre fall ändå besöka fritidshem vi varit i tidigare 

under verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Två av dessa var dock över två år sedan den ena 

författaren varit i och det tredje fritidshemmet observerades av författaren som inte varit där på 

VFU, då den andra författaren blev sjuk vid tillfället för observationen. I resterande fritidshem 

utfördes observationerna av båda författarna, för att kunna hjälpas åt med eventuella svårigheter 

att tolka de visuella markörerna och för att kunna föra diskussioner om de tolkningar som 

gjordes. Observationerna tog ca två - tre timmar per fritidshem och utfördes på förmiddagarna, 

då inga elever befann sig i lokalerna. Materialet på varje fritidshem kartlades utifrån varsitt 

observationsschema, för att i analysen kunna se skiftningar och kvalitativa skillnader 

fritidshemmen emellan. Schemat underlättade också att arbeta igenom materialet i lokalerna på 

ett systematiskt sätt. Enligt en semiotisk metod, isolerades tecken för tecken på varje 

representation och sattes sedan ihop till en helhet som kategoriserades inom något genus 

(feminint, maskulint eller neutralt). Väl efter observationerna var gjorda började bearbetningen 

och analysen av empirin, vilket beskrivs under nästa rubrik. Bearbetning av text och inläsning 

av litteratur har skett löpande under hela forskningsprocessen.  

 

4.6 Analys  

I analysen av resultatet har vi gått igenom varje kategori av genus, fritidshem för fritidshem.  

Antal representationer inom varje kategori har noterats, samt antal könsöverskridande uttryck 

bland dessa representationer.  Analysen har sedan inneburit att läsa av vilka markörer eller 

tecken som varit mest frekventa inom varje kategori, för att därigenom uppmärksamma 

mönster. Till exempel om maskulint genus framställts med hjälp av samma uppsättning av 

tecken många gånger, och vilka tecken som i så fall skulle bryta mot detta mönster. På så sätt 

framkommer vilka normer kring genus som existerar genom de visuella representationerna.  

De normer som resultatet visar, och de normbrytande temana, har sedan analyserats 

med hjälp av ett genusperspektiv. De begrepp som förklaras i studiens bakgrund: 

motsatsförhållandet kvinna-man, den heterosexuella matrisen och den hegemoniska 

manligheten, har fungerat som ett filter för att lättare kunna förklara och presentera slutsatser i 

tolkningen av resultatet.  
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4.7 Studiens trovärdighet 

Forskning ska vara trovärdig genom att den grundar sig i metoder och tillvägagångssätt som är 

erkända som utgångspunkter för god forskning. För att styrka kvalitet inom forskning används 

grundvalar så som validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet (Denscombe, 

2009). Underlag till studiens datainsamling har hämtats på plats i fritidshemmens lokaler och 

inneburit en detaljerad granskning av det visuella i bilder och leksaker. Grundade data, till 

exempel visuella bilder, innebär att studien bygger på empiriskt material, inhämtat från 

fältarbete som bidrar till forskningens trovärdighet, det vill säga studiens validitet (Denscombe, 

2009). Forskningsprocessen i studien redogörs genom att beskriva metodförfarandet, dels 

genom att presentera kriterierna för de representationer av genus som skulle ingå som underlag 

för datainsamlingen, vilka könsmarkörer i bildspråket vi tittat efter under observationerna och 

hur bearbetningen och analysen av empirin gått tillväga. Under genomförande redogörs 

förfarande under arbetets gång och i metod- och analysdelen beskrivs teoretiska sammanhang 

och begrepp som forskarna använt som utgångspunkter i tolkningen av det empiriska 

materialet. Tillförlitlighet innebär att ge insyn i forskningsprocessen, där en tydlig redogörelse 

för metoder, analys och beslutsfattande kan ge möjlighet för andra att upprepa forskningen 

(Denscombe, 2009).  

I forskning som är baserad på ett mindre antal data eller deltagare, särskilt i kvalitativ 

forskning, kan detaljerade beskrivningar av det område som undersöks möjliggöra för en 

djupare förståelse hos läsaren och underlätta att kunna överföra informationen till andra 

situationer eller fall, så kallad generaliserbarhet (Denscombe, 2009). I studien har visserligen 

endast fyra fritidshem ingått, däremot har över 400 representationer av genus noterats och 

tolkats, vilket borde kunna ge möjlighet att överföra vissa slutsatser till annat, liknande visuellt 

material i andra sammanhang och verksamheter. I resultatdelen är några, valda representationer 

beskrivna mer detaljerat för att läsaren ska kunna få en bild av och föreställa sig det vi sett 

under observationerna. Objektivitet utgör i vilken mån forskningen är opåverkad av den eller 

de som utför forskningen. Kvalitativa data är alltid en produkt av forskarens tolkning och kan 

inte helt elimineras från forskarens identitet eller värderingar (Denscombe, 2009). Tolkning av 

visuellt material kan innebära stora variationer, beroende på forskarens erfarenheter och 

bakgrund. Vi är högst medvetna om att studien inte utgör en objektiv bild av verkligheten, utan 

har filtrerats genom vår perception och tolkning. Däremot är våra utgångspunkter för tolkning 

och analys konkret beskrivna och begränsade genom att vi använt oss av observationsschema 

och valda begrepp inom genusteori genom hela studien.   
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4.8 Forskningsetik 

Vid forskning ska tillgängliga kunskaper utvecklas och inriktas på frågor som är väsentliga för 

både samhällets och individers utveckling. Forskning skall därför hålla hög kvalitet och 

metoder hela tiden förbättras för att kunna uppfylla detta forskningskrav. Inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning skall även individer skyddas från kränkning, fysisk eller 

psykisk skada, förödmjukelse eller otillåten insyn i deras privatliv, sammanfattat som 

individskyddskravet. Detta krav delas sedan upp i fyra allmänna huvudkrav, konkretiserade 

delar som benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att alla deltagande i forskningen skall få information om 

studiens syfte, sammanhang, ansvarig forskare och hur studien i stora drag kommer att 

genomföras.  Det skall också framgå att deltagagande är frivilligt och att insamlade uppgifter 

endast kommer att användas för forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  

Inför denna studie kontaktades rektorer för fritidshemmen via mejl, där information om 

studiens syfte och sammanhang presenterades, samt forskarnas namn och utbildningsinstitution 

(se bilaga 2). Efter att rektorerna tackat ja till fritidshemmens medverkan i studien, kontaktades 

personal på gällande fritidshem som fick samma information och missivbrev att underteckna. I 

och med att studien endast omfattar observationer av material, inte av elever eller personal 

inblandade, innebär samtyckeskravet i denna studie, att ansvarig så som rektor och personal på 

fritidshemmet godkänt att deras fritidshem deltar i studien och att författarna genomför 

observationer i verksamhetens lokaler.  

De deltagande fritidshemmen återges enligt konfidentialitetskravet, det vill säga att de 

inte återges genom namn, plats eller annat som lätt skulle kunna identifieras av läsaren. 

Beskrivningar av fritidshemmens lokaler återges till viss del i studiens resultat, för att ge läsaren 

ett sammanhang för det insamlade datamaterialet. Konfidentialitetskravet har samband med 

sekretess och offentlighet, uppgifter som samlats in under forskningen skall avidentifieras och 

förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens 

observationsscheman förvaras hos forskarna för tillgänglighet till handledare och examinator 

för examensarbetet, till dess att examinator godkänt studien. Uppgifter om de deltagande 

fritidshemmen används endast för studiens forskningssyfte och kommer inte att användas i 

något annat sammanhang, detta enligt nyttjandekravet. Forskarna har erbjudit att skicka den 

färdiga studien via mejl, till ansvarig personal på fritidshemmen som deltar, för att de på ett 

enkelt sätt ska kunna läsa och ta del av den.   
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5. Resultat  

Resultatet börjar med en tabell för att visa utfallet av antalet representationer av feminint, 

maskulint och neutralt genus som noterats i vart och ett av de fyra fritidshem som ingått i 

studien. Representationer viktiga för att besvara studiens syfte, är sedan beskrivna inom varje 

kategori av genus och inom varje fritidshem i underrubrikerna. Sammanfattningsvis tolkas 

resultatet där både likheter och skillnader skrivs fram, utefter elevernas möjligheter och 

begränsningar att utforska genus via de visuella representationerna på de olika fritidshemmen. 

Kapitlet avslutas med övergripande teman som analyserats fram i tolkningen av resultatet. 

 

5.1 Tabell – utfall av antalet representationer  

Genus Fritidshem 1 Fritidshem 2 Fritidshem 3 Fritidshem 4 Summa antal 

Feminint 30 (3) 41 (7) 48 (8) 25 (3) 144 

Maskulint 29 (2) 40 (8) 40 (3) 25 (1) 134 

Neutralt 25 (9) 45 (20) 29 (15) 38 (25) 137 

Siffror inom parentes anger det antal representationer inom varje kategori som 

könsöverskrider. I det neutralt kodade innebär det feminina eller maskulina tecken, eller både 

och.  

 

5.2 Fritidshem 1 

På fritidshem 1 bestod inomhusmiljön av flera rum där många var anpassade för skapande 

aktiviteter och rollekar. De var uppbyggda som bland annat polisstation, läkarmottagning och 

teaterrum. Visuella representationer av genus fanns främst genom bilder uppsatta på väggar 

eller genom målarbilder och på pussel. 

Feminina representationer 

Elsa och Ana från filmen Frost förekom i målarbilder och på pussel där en av målarbilderna 

föreställde Elsa, flyendes över isen med ett bekymrat ansiktsuttryck och i en detaljerat 

dekorerad klänning.  Esmeralda från Ringaren i Notre Dame, med urringad klänning, långt, 

mörkt hår och stora örhänge, syntes spelandes på en tamburin, leende mot betraktaren. Jasmine 

från Aladdin och Ariel från Den lilla sjöjungfrun fanns representerade på pussel och som 

mönster för pärlplattor. Gemensamt för alla dessa Disneykaraktärer var en mycket smal midja, 

stora välsminkade ögon med långa ögonfransar och svallande hår, samt poser som framhävde 

deras kurvor. Georgette från Oliver och Gänget syntes välsminkad med långa ögonfransar och 

ögonskugga, hon höll i en öppen sminkdosa, redo att pudra på mer makeup.  
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Vad gäller representation av en mer neutralt kodad flicka, bestod denna av Pippi 

Långstrump från spelfilmen med samma namn. Bilden visade Pippis fräkniga, leende ansikte, 

och de karaktäristiska eldröda flätorna stående rätt ut åt sidorna. Den ikoniska frisyren bär i sig 

flera tecken - dels att Pippi är en flicka, dels att hon är just Astrid Lindgrens populära 

barnboksfigur, världens starkaste flicka.  

Feminint genus med maskulina inslag på fritidshem 1 bestod dels av en bild på 

superhjälteposerande kvinnor och i en målarbild föreställande Mästerkatten från Shrek. I denna, 

senare representation pekade de visuella tecken mot karaktären som en hon – starkt, markerade 

ögon, mjuka, kattlika kurvor i kroppshållningen, och en lätt svankande pose. Den som har 

förförståelse om Shrek-filmerna, vet dock att mästerkatten är en hankatt - dessutom en väldigt 

”macho” sådan, men rent visuellt var det endast svärdet katten bar på som markerade ett 

maskulint inslag i en övrigt feminint kodad representation.  

Ett exempel, som understryker hur feminina tecken kontrasterar mot neutrala, återfanns 

i en målarbild upphängd på väggen (bild, bilaga 1.1). Bilden föreställde två förmänskligade 

hjärtan, med armar, ben, ögon och mun, som höll varandras händer och som såg förälskat på 

varandra. Hjärtana liknade varandra i storlek och hade i princip samma ansiktsdrag, men det 

ena hjärtat hade ögonfransar och ett par plutiga läppar påmålade på streckmunnen. Läpparna 

och ögonfransarna blev här tecken för kvinna, och frånvaron av dessa tecken i det andra hjärtat 

signalerade i jämförelse man, snarare än neutralt.  

Maskulina representationer 

Tecken för skägg, muskler och en aktiv manlighet var frekvent förekommande på fritidshem 1 

och representerades i många fall, liksom de feminina representationerna, av filmkaraktärer. 

Flera av dessa var muskulösa: Quasimodo från Ringaren i Notre Dame och hjälten Phoebus 

från samma film: muskulös och dessutom skäggig. Hjälten Ben 10 fanns på flera målarbilder 

främst som sina monster-alter egon: muskulösa, kantiga utomjordingar med knutna nävar, 

aktiva, bredbenta poser och breda axlar. En målarbild med Ben 10 i människoform fanns också: 

en pojke med självsäkert ansiktsuttryck, kort frisyr och i framåtlutad, atletisk, springande pose, 

som om han var på väg framåt (bild, bilaga 1.2).  

Ett annat exempel som gränsade mot neutralitet var en plansch med Emil från 

filmversionen av Emil i Lönneberga. Emils leende ansikte och ljusblonda hår, synligt 

utstickande från den blåa mössan, bar få tecken som gick att tolka som något annat än ”barn”. 

Möjligtvis skulle mössan vara något maskulint kodad, men barnet skulle lika gärna kunnat vara 

en flicka. Endast vår förförståelse sade oss att detta var just Emil.  
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Två representationer inom maskulint genus hade könsöverskridande inslag, bland annat 

karaktären Clopin från Ringaren i Notre Dame. Karaktären hade skägg och spetsig, kantig 

kroppsbyggnad, men där en guldring i örat samt rosa och lila färger blandade i sin dräkt, 

utgjorde inslag av femininitet.  

Neutrala representationer 

Några av fritidshemmets neutralt kodade representationer hade tecken som lutade åt antingen 

feminint eller maskulint. En krokodil på Bernard och Bianca – planschen visade maskulinitet 

genom en aktiv, aggressiv pose och en trollslända på samma plansch hade mustasch och 

potatisnäsa. En målarbild visade påskharar med traditionellt maskulina kläder: kavaj och 

kravatt.  

Sex av representationerna hade feminina tecken. Bland dessa fann vi bland annat en 

grupp pysslande påskharar i papp. Dessa hade långa ögonfransar och rosett eller fluga runt 

halsen. Ett antal babydockor fanns att tillgå, dessa hade långa, mörka ögonfransar, men inga 

andra könsmarkörer, ett antal dockkläder fanns att byta mellan också.  

Musen Bernard från Bernard och Bianca fanns också på tidigare nämnda filmplansch. 

Vår förförståelse och hans namn avslöjar hans kön, men de visuella markörerna kodades som 

neutrala med feminina inslag, så som en klarröd tröja, rosa öron och ett milt, undflyende 

ansiktsuttryck. 

Musse Pigg med ett leende ansikte beskriver ett neutralt kodat genus, (bortsett från 

förförståelse) – hade däremot ett par ögonfransar tillförts, skulle våra tankar genast landa på 

Mimmi Pigg, Musses flickvän. Hans öppna, klara blick och varma ansiktsuttryck ledde till och 

med att vi i vår tolkning lutade åt att han hade vissa feminina inslag.   

 

5.3 Fritidshem 2 

Bestod av olika rum som eleverna hade tillgång till på fritidshemmet. Representationer av 

genus bestod av en jämn fördelning mellan bilder uppsatta på väggar, på spel, målarbilder, samt 

leksaker.  

Feminina representationer 

Många av de feminint kodade representationerna på fritidshem 2 var laddade med feminina 

tecken, så som klänning, långt hår eller frisyr, och accessoarer till exempel smycken, rosetter 

och blommor. Bilder på spel, målarbilder och leksaksfigurer visade prinsessor med smala 

armar, ben och midjor i glittriga klänningar, med fötterna ståendes på tå i nätta små skor (bild, 

bilaga 1.3). De såg ut att dansa eller posera framför oss. I ”My Little Pony”-lådan fanns hästar 

i pastellfärger, med hjärtan, regnbågar och glitter som tittade storögt med väl markerade ögon.  
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I ett foto upphängt på väggen cyklade tre barn bredvid varandra (bild, bilaga 1.4). Barnet 

i mitten bar rosa T-shirt och korta, turkosa shorts. Två råttsvansar stack fram på sidorna under 

cykelhjälmen. De andra två barnen bar röd tröja respektive blått linne. Inget hår syntes under 

hjälmarna och de båda bar shorts av längre modell. Det som skiljde representationerna åt, och 

som gjorde att barnet i mitten blev feminint, var i jämförelse med de två andra barnen och där 

längden på shortsen och håret var avgörande tecken.  

 På toalettdörrarna i korridoren på fritidshem 2 fanns en dörr med en skylt som visade 

ett barn med kort, brunt hår, byxor och röd tröja. Barnet stod i ”normal” kroppsposition, med 

fötterna stadigt mot marken, höftbrett isär. På den andra dörren sågs ett barn med kjol och två 

tofsar i det blonda håret. Barnet stod med det ena knät vridet mot det andra och armarna spändes 

nedåt mot golvet, medan händerna och fingrarna stack ut från höfterna.  

 En könsöverskridande representation bestod av en leksaksfigur i plast, bärandes 

klänning, förkläde och klut på huvudet. Kroppsformen avslöjade bröst och rejäla armar och ben 

med muskler. Hon stod i en bredbent stadig pose och signalerade aktivitet, som att hon arbetade. 

Även ”Mrs. Incredible” från Disney’s Superhjältar hade maskulina inslag. Hon bar hjältedräkt 

i rött och svart som täckte hennes markerat feminina kropp. Hon uttryckte en slags bestämdhet 

med sin finurliga blick och armarna i sidorna.  

Maskulina representationer 

Flera målarbilder och leksaker vi mötte på fritidshem 2, uttryckte manlighet genom mod, styrka 

och en slags beredskap. Det visade sig med hjälp av tecken som muskler, kroppsbyggnad och 

en väldigt aktiv kroppspose, som att man var redo att ta sig an något. ”Spiderman” svingade 

sig fram med spända muskler mellan höghusen på en målarbild. Riddare med mustascher och 

rustningar i grått stod bredbenta med sina grova, svarta kängor och höjde sina svärd mot skyn. 

Uttrycket i deras ansikte sa att de var redo för strid.  

I bildstödet ”lek” fanns en streckfigur med blå tröja och en streckfigur med rosa 

klänning. Även om figuren med blå tröja kan tänkas vara neutral, (möjligtvis kan den blå färgen 

associeras till maskulint) kodades den automatiskt till maskulint genus, endast på grund av att 

den befann sig i samband med en feminint kodad representation. Det var alltså i kontrast till 

den rosa klänningen som det manliga uppstod och vi uppfattade en flicka och en pojke. Värt att 

tillägga är att en omvänd situation inte hade gett samma tolkning. Figuren med den rosa 

klänningen hade inte gått att tolka som neutral, bara för att den andra bar blå tröja. Den feminina 

representationen i detta fall upplevs alltså starkare kodad, given och självklar, medan den 

maskulina lika gärna hade kunnat tolkas som neutral. 
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I en leklåda på fritidshem 2 fann vi plastfigurer i form av riddare, alver, trollkarlar och 

prinsar. I övrigt väldigt maskulint kodade representationer stack de två prinsarna ut från 

mängden (bild, bilaga 1.5). De signalerade visserligen maskulint genus genom deras 

kroppsform och korta frisyrer. De bar byxor och grova skor. Den ena prinsen hade markerade 

ögon och läppar som gick i rosa. Hans tröja var lila och hans byxor och mantel glimmade i 

guldiga toner. Han höll en rosa blombukett mot sin kropp och öppnade upp sin andra arm till 

en inbjudande gest. Han uttryckte en slags mjukhet genom sin kroppspose och ett milt 

ansiktsuttryck. Han såg prydlig ut med sin välputsade frisyr och ”renrakade” ansikte, särskilt i 

kontrast till den ”vilda”, starka centaurfiguren bredvid. 

Neutrala representationer 

De mest neutralt kodade bilderna på fritidshem 2 var framför allt djur med mänskliga 

egenskaper. Till exempel i målarbilder och böcker vars framsidor visade katter, harar, bävrar 

och så vidare som fikade, cyklade, lekte eller gjorde något annat som kunde kopplas till 

mänskligt beteende. Framsidan av en bok visade några harar som hade badkläder på sig. Tre 

av dem bar badbyxor, den fjärde en baddräkt.  Direkt kodades baddräkten till ett feminint inslag 

och gjorde därmed att badbyxorna kodades som ett maskulint tecken.   

På fritidshem 2 hittade vi en samling troll i ett dockskåp (bild, bilaga 1.6). Trollen var 

neutrala men med feminina tecken. Deras hår bestod av pastellrosa, lila, grönt och blått hår med 

skimrande glittertrådar i. Några hade en tygblomma i håret och ett troll bar ett halsband. De 

hade enkla typer av kläder som kan liknas vid klänningar som också gick i lila och rosa färger. 

Kläderna gick att ta av och på. Liknande tema syntes i klistermärken som föreställde 

karaktärerna i ”Nalle Puh”. Om vi bortsåg från vår förförståelse att de är manliga karaktärer, 

uttryckte det visuella ett neutralt kodat genus med feminina markörer, så som färgkodningen 

och tillägg av hjärtan, rosetter och blommor. Flera av karaktärerna visade också ett passivt, 

drömmande och snällt uttryck. 

 

5.4 Fritidshem 3 

Fritidshem 3 bestod av ett antal rum, där flera också delades med förskoleklass. De 

representationer vi mötte bestod främst av ett stort antal dockor av olika slag, och storlekar, 

lagda i uppmärkta lådor. Lådorna var ofta märkta med en bild som beskrev deras innehåll. Här 

fanns bildstöd uppsatta på flera ställen, vars syfte var att förklara och förtydliga olika aktiviteter 

i verksamheten.  
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Feminina representationer 

I leklådor märkta ”Prinsessor” och ”Poliser” återfanns Playmobil-figurer, en typ av mindre 

plastdockor. Med dockorna kommer olika tillbehör, där vissa delar går att ta bort, till exempel 

hår och kläder. I prinsesslådan fanns representationer med bröst och ögonfransar som 

könsmarkörer. Dessa tecken var fasta och gick inte att ta bort eller byta ut. Av – och 

påklädningsbara kläder som liknade klänningar och vida kjolar låg också i denna låda. 

Ytterligare en playmobilfigur med bröst och ögonfransar fanns i en låda märkt ”camping”.  

I en låda benämnd ”Barbie” fanns två klassiska barbiedockor med blont, svallande hår, 

smal midja, stor byst, långa ben, lång hals och sminkat ansikte. Dockornas fötter stod på tå och 

var små i proportion till de långa benen. Det fanns också en barbiedocka som föreställde ett 

barn, också hon med smink, särskilt svarta och markerade ögonfransar, och långt hår, men med 

plattare fötter. Alla dockorna hade vita tänder och breda leenden.  

En docklåda var märkt ”Lalaloopsy” och innehöll små plastdockor med lösa, dinglande 

ben och små fötter vars tår pekade in mot varandra (bild, bilaga 1.7) Dockorna hade knappögon 

med tjocka svarta ögonfransar, leende streckmunnar, starkt sminkade cirklar på kinderna och 

klänning eller kjol. Två legofigurer av märket ”Lego Friends”, något större dockor än i 

traditionellt lego, hade stora huvuden, bröst och stylade frisyrer, och smink med tydligt 

markerade ögonfransar.  

Vi hittade en leklåda med texten ”yrken” på, med plastdockor, ungefär en decimeter höga. Alla 

stående dockor stod i samma kroppspose: lätt bredbenta och med fötterna platt mot marken. 

Deras klädsel signalerade deras yrken: pilot, lärare och ”affärskvinna”. Affärskvinnan bar 

mörkblå kavaj och en svart portfölj, hon hade kort hår. De hade bröst, och en nättare kroppsform 

än representationer av män, vilket gjorde att de kodades som kvinnor. Några bar också 

smycken, så som örhängen. Det stod tydligt att flera av de kvinnliga representationerna hade 

inslag av manliga tecken så som kort frisyr och mörkblå kavaj. 

Åtta av de feminina representationerna på fritidshem 3 hade maskulina tecken. Dessa 

bestod främst av de tidigare nämnda yrkesdockorna, en bild från problemlösningshjulet där 

kläderna- vida jeans och stor munkjacka- var maskulina markörer, samt kläderna på en av 

playmobildockorna.  

Maskulina representationer 

En typ av maskulin representation med feminin inramning fanns i två ”Ken”-dockor som låg i 

”Barbie”-lådan. Deras läppar var tydligt markerade med rosa och deras hår blont och 

välkammat. De uppfattades som ”groomade”, ett slags tillrättalagt utseende. Ken - dockorna 



25 
 

samt en bild på Disneys ”Pinocchio” med en stor, puffig rosett om halsen, var de tre 

representationer som innehöll feminina tecken på fritidshem 3.  

De manligt kodade plastfigurerna i leklådan ”yrken”, hade alla en kort frisyr och en 

kroppsform som antydde ett brett axelparti. Kläder och tillhörande verktyg var tecken för 

yrkena polis, kock, mekaniker, brandman och läkare (bild, bilaga 1.8). Ingen av dem bar något 

som skulle kunna tolkas som ett tecken för ett” mjukare” yrke, som ett förkläde, en bok eller 

ett litet barn. Två av dem hade skägg eller mustasch. De playmobilfigurer som hade skägg, 

skäggstubb eller mustasch hamnade också under kategorin maskulina representationer. Några 

av dessa hade också riddarrustning.  

Neutrala representationer 

Många av de representationer som syntes på pictogram och bildstöd var neutrala, men om de 

befann sig i ett sammanhang där det också förekom tydliga feminina tecken på en annan figur, 

lutade de automatiskt mer åt den maskulina sidan.  

Det fanns ett antal Playmobil - figurer med mer eller mindre neutral teckenuppsättning. De 

hade halvlångt hår, platta små bröstkorgar, enkla leenden i form av streck och ögon gjorda som 

prickar utan ögonfransar. Sju av dem hade polisuniform och låg i lådan ”Polis”, sex av dem var 

riddare med rustning, och en var en prins från ”prinsessor”- lådan. Just prinsens kodning är 

särskilt värd att nämna, då figuren i sig inte hade någon maskulin kodning, men i kontrast mot 

de kurviga, sminkade prinsessorna blev den androgyna karaktären mer maskulin. Även i 

camping-lådan fanns fem stycken neutrala Playmobil - figurer, men i jämförelse med den enda 

figuren i campinglådan som hade bröst och ögonfransar, så blev dessa mer maskulint kodade. 

 

5.5 Fritidshem 4 

Feminina representationer 

På fritidshem 4 hittades flera feminint kodade representationer som inte var fullt så laddade 

med feminina tecken. I många fall var de representationer av barn på framsidor av böcker eller 

fotografier. Deras kläder drog åt det neutrala hållet och de bar inte tecken som smink, eller 

vuxna kvinnokroppar. ”Duplo” är ett typ av större lego, men där delarna inte är utbytbara. Flera 

av dessa figurer (bild, bilaga 1.9) hade ögonfransar och liknande page-frisyr, vilket gjorde att 

de kodades till feminina. Deras kroppar var däremot neutrala och en del bar rosa byxor och 

tröja med knappar och krage. En bar blåa hängselbyxor. En hade röda byxor och gul tröja med 

en skiftnyckel istoppad i bröstfickan. En bar vita byxor och blå tröja med ett flygplan på, man 

kan anta att hon jobbade som pilot eller flygvärdinna. ”Duplo”-representationerna var inte 
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”matade” med stereotypt kvinnliga attribut, utan det fanns en variation av tecken som kunde 

tolkas både åt det feminina och maskulina hållet.  

Uppsatt på en vägg fanns en egengjord teckning som föreställde två tjejer eller kvinnor 

som stod bredvid varandra med händerna bakom ryggen. (bild, bilaga 1.10) Båda bar 

klänningar och klackskor, den ena hade en gul krona på huvudet. Deras långa hår nådde nästan 

ner till de markerade brösten och midjan på den ena kvinnan var prydd med ett band med en 

rosa rosett.  Deras ögon var kantade med ögonfransar i både över- och underkant och läpparna 

något plutiga. Mellan dessa figurer fanns ett hjärta i regnbågens alla färger och under en text 

som löd: ”Love is Love”. Även om man bortser från texten och förförståelsen av att 

regnbågsfärgerna symboliserar ”Pride”, så antyder hjärtat kärlek mellan två kvinnor.  

Maskulina representationer 

I målarbilder återkommer de kända hjältarna ”Spiderman” och ”Batman” med sina muskulösa 

kroppar och aktiva uttryck. På ett piratskepp fanns plastfigurer i bredbent stil med skägg, svärd 

och hatt. För övrigt var det markörer som blå färg, en kortare frisyr, och kläder så som keps, 

hängselbyxor och huvtröjor som markerade maskulinitet. Med andra ord, tecken som 

markerade manligt på ett subtilt sätt och som lika gärna hade kunnat tolkas som neutrala. I 

kontrast till kvinnligt kodade representationer i samma bilder avgjordes dock dessa tecken som 

maskulina. Ett tydligt exempel är inplastade skyltar med siluetter av människor uppsatta på 

dörrar in till rummen ”Lugna rummet” och ”Kudden” (bild, bilaga 1.11). Representationerna 

var gjorda som svarta siluetter av typen som oftast kan ses på till exempel vägskyltar eller 

toalettskyltar. De var väldigt neutrala i och med att de var täckande svarta, men några av 

siluetterna har en vågrät linje tvärs över ”knäna” som markerade klänning eller kjol. De hade 

också smalare axlar än den andra med ett bredare axelparti och båda ”benen” synliga i sin 

helhet. Hade endast den senare varianten funnits på skylten, hade det varit omöjligt att 

kategorisera representationerna som något annat än neutrala. 

Neutrala representationer 

På fritidshem 4 fanns fler neutralt kodade bilder än kategorierna feminint och maskulint. De 

flesta representerade människor och inte människoliknande djur. I klassrum tillhörande 

förskoleklassen och fritidshemmet fanns bildstöd uppsatta på tavlan med veckodagarnas namn. 

Sju barn var representerade och ingen av dem gick att könskategorisera genom tecken. Bredvid 

tavlan, på en dörr satt målarbilder av tecknade människor, utklippta och färglagda. Formen på 

dem var neutral och de hade olika inslag av både feminint och maskulint men de pekade inte 

avhängigt mot en riktning.  
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På två olika varianter av målarbilder hittade vi avbildningar av ”Michael Jackson”. 

Tolkningen av den ena representationen (bild, bilaga 1.12) var svår att kategorisera inom något 

kön rent visuellt, då den hade tydliga inslag av både feminina och maskulina markörer. (Vi 

bortser alltså från vår förförståelse av Michael Jackson som man.) Bilden visade 

representationen i en danspose med benen brett isär, den ena armen gick tvärs över magen och 

höll i den andra armens armbåge. Den andra handen var placerad över könet. De markerade 

ögonen med ögonfransar var stängda och munnen lätt öppen. Det långa, lockiga håret la sig lite 

på ena axeln som var höjd upp mot halsen. Skjortan med uppvikta ärmar var väl uppknäppt och 

gav ett avklätt uttryck. Den mänskliga representationen innehöll markörer för både feminint 

och maskulint genus och blir intressant ur ett könsöverskridande perspektiv.  

 

5.6 Sammanfattande tolkning av resultatet 

Resultatet visar att eleverna möter olika typer av visuella representationer ur ett 

genusperspektiv på alla fyra fritidshemmen.  Feminina, maskulina och neutralt kodade 

representationer var jämnt fördelade sinsemellan, förutom på fritidshem 4 där neutralt genus 

var överrepresenterat.  

Feminint genus 

På fritidshem 1, 2, och 3 möter eleverna ett feminint kodat genus, där de flesta fall beskriver 

både kvinnor och flickor som starkt feminint markerade, genom tecken som kurvor, bröst, 

frisyrer, smycken, klänningar, smink och ögonfransar. Markörerna pekar i samma riktning och 

erbjuder en tillfixad och uppstyrd femininitetsnorm, där så väl skurkar som hjältinnor har 

mascara, så väl djur som människor. Detta bidrar till en homogen syn på femininitet och där 

elevernas möjligheter att utforska feminint genus på fritidshem 1, 2 och 3 genom de visuella 

representationerna är begränsade, i och med att det fanns så få variationer inom det feminina. 

Variationer av feminina representationer existerade, men de var undantagsfall och kunde endast 

beskrivas med hjälp av få markörer, till exempel genom sin kroppsposition, ett uttryck av 

bestämdhet eller inslag som en mörkblå kavaj.  De feminina representationerna såg mycket 

sällan neutrala ut.  

På fritidshem 4 visar resultatet ett feminint genus som erbjuder en större variation av 

tolkningar. Stereotypa könsmarkörer fanns, men de var inte lika vanligt förekommande som på 

de andra fritidshemmen. Istället tolkades de feminina representationerna mer åt de neutrala 

hållet, vilket innebär att elevernas möjligheter att utforska feminint genus på fritidshem 4 består 

av en variation av representationer från det neutralt kodade till starkare feminint kodat. Däremot 

var överskridande tecken mot det maskulina inte vanligt förekommande, vilket ger en 
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begränsning av feminint genus. Antydan till en kärleksrelation mellan två starkt, markerade 

feminina representationer på fritidshem 4 utgör ett unikt inslag i resultatet, det enda som tycks 

avvika från den heterosexuella matrisen.  

Maskulint genus 

Resultatet ger en bild av ett maskulint genus på en skala från stereotypa föreställningar om 

manligt genom tecken som muskler, styrka, skägg, mod, aktivitet och produktivitet, till det mer 

neutralt kodade. Detta gäller för samtliga fritidshem i studien. Det finns representationer av 

maskulint genus i vart och ett av de fyra fritidshemmen med feminina inslag, som i exemplet 

med prinsarna i fritidshem 2 eller ”Ken”-dockorna i fritidshem 3, men de är sällsynta i 

resultatet. De maskulint kodade bilderna och leksakerna könsöverskrider inte nämnvärt mot det 

feminina, utan statuerar snarare exempel som en motpart från det feminint kodade. 

Upprätthållandet av två definitiva kön som bildar motsatser till varandra, blir därmed ett 

faktum. Resultatet beskriver också en manlighet på gränsen till neutralt kategoriserat genus, 

men som genom sitt helhetsintryck och avsaknad av feminina tecken, ändå tolkas som 

maskulint.   

I samtliga fyra fritidshem har eleverna möjlighet att utforska ett maskulint genus från 

det mer neutralt kodade, till starkt, stereotypt kodat maskulint genus. Gränsen hos de maskulina 

representationerna dras vid elevernas möjlighet att könsöverskrida mot ett feminint kodat genus 

eller anamma feminina inslag. Det maskulina verkade snarare i kontrast till det feminina och 

det var svårt att hitta tecken som överbryggade motsatsförhållandet mellan kvinnligt och 

manligt.   

Neutralt genus 

Resultatet visar på att samtliga fritidshem erbjuder eleverna visuella representationer som inte 

gick att könskatergorisera, alltså helt utan könsmarkörer, det vill säga neutralt genus.  Flera av 

dem hade dock inslag åt antingen feminint eller maskulint håll, men som inte tog över 

helhetsintrycket i vår tolkning.  På fritidshem 3 fanns övervägande maskulina inslag i det 

neutralt kodade, så som kort frisyr eller kläder, till exempel längre shorts och keps. Fritidshem 

1, 2 och 4 hade övervägande feminina tecken i de neutralt kodade bilderna och leksakerna, till 

exempel ögonfransar och färgen rosa. Några representationer blev med vår förförståelse väldigt 

svåra att kategorisera inom något genus, till exempel Musse Pigg och Emil på fritidshem 1, 

Nalle Puh på fritidshem 2 och Michael Jackson på fritidshem 4. I dessa fall bestod svårigheten 

alltså i att skilja visuella tecken från det vi redan visste om representationen. Resultatet visar 

en viss variation av neutralt kodade representationer av genus, möjliga för eleverna att utforska 

på samtliga fyra fritidshem. Begränsningarna består i att det neutralt kodade gärna riktades i 
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antingen feminin eller maskulin riktning, sällan både och. Undantagsfall fanns, främst på 

fritidshem 1, 2 och 4, där några representationer rörde sig både inom maskulint och feminint 

genus, vilket kan möjliggöra ett utforskande av genus som inte uppenbart kan kodas åt 

kategorierna kvinna eller man.  

Övergripande teman i resultatet 

I bearbetningen och analysen av materialet framkommer övergripande teman som kan förklaras 

genom begrepp inom genusteorin: könsuppdelningen mellan kvinna och man, den 

heterosexuella matrisen och den hegemoniska maskuliniteten. Studiens syfte och 

frågeställningar blir därmed besvarat genom att resultatet visar på både möjligheter och 

begränsningar i elevernas utforskande av genus i fritidshemmet. 

 

Resultatet visar ett mönster som beskriver hur feminint genus uppfattas med hjälp av tillägg av 

tecken. Det vill säga att kvinnliga representationer tycks vara smyckade, sminkade, ”fixade” 

och förkroppsligade genom ett extra filter av visuella markörer. När dessa tydliga tecken för 

femininitet stod i samband med andra, mer neutralt kodade representationer, uppfattades dessa 

som maskulina. De neutrala representationerna skulle lika gärna kunnat vara representationer 

av flickor eller kvinnor, ändå tolkades de som representationer av män. Dessa representationer 

hade inga ögonfransar, markerade läppar, kurvor eller rosa kläder. De feminina tilläggen av 

markörer saknades och gjorde att den neutrala representationen ändå ofta tolkades till ”Man”.    

Motsatsförhållandet kvinna – man och den ”naturliga” könsuppdelningen blev på detta sätt 

uppenbar och resultatet visar återigen på hur färgad vår syn är på två kön i motsatta positioner, 

vilket också bekräftar den heterosexuella matrisen.  

 En annan tolkning som framkommit under analysen av resultatet är när vi i många fall 

tycks vilja koda neutralt laddade representationer inom maskulint genus. Dels har det berott på 

som beskrivit ovan, att representationen har stått i kontrast till en feminint kodad representation. 

Även i de fall där representationen varit ”ensam”, har vi lutat den åt manlighet och maskulinitet. 

Frågan blir varför? Det antyder att det är mannen som norm, vi utgår ifrån i formandet av genus 

och att den hegemoniska maskuliniteten är högst närvarande i visuella uttryck. Det är det 

manliga vi ställer upp som en slags vägg som vi bollar det kvinnliga mot och där även det 

neutralt kodade uppfattas som maskulint.  
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6. Diskussion 

Nedan diskuteras studiens resultat ur ett genusperspektiv, där begrepp i studiens bakgrund 

belyser det som framkommit i de visuella representationerna. En kritisk blick sätter fokus på 

de begränsningar resultatet kan innebära för elevernas utforskande av genus och också för 

fritidshemmets värdegrundsarbete som helhet. Möjligheterna i visuellt material som ett 

pedagogiskt verktyg presenteras därefter. Slutligen diskuteras studiens begränsningar och 

metod, studiens slutsatser samt förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion  

Frågeställningarna som denna studie baseras på är följande:  

• Vilka visuella representationer av genus möter eleverna på fritidshemmet? 

• Vilken variation inom genus blir möjlig för eleverna att utforska genom de visuella 

representationerna? 

Med utgångspunkt i studiens resultat blir det intressant att fråga sig vad en snäv definition av 

manligt och kvinnligt kan innebära för eleverna på fritidshemmet. Vi menar att en så pass 

enformig representation av kvinna och man som vi sett under våra observationer, inte hjälper 

eleverna att utmana stereotypa könsroller. Det verkar snarare åt ett reproducerande av 

normativa föreställningar av hur flickor och pojkar ska se ut och vad de kan göra. Enligt 

Ambjörnsson (2011) är en självupptagenhet av kroppen och utseende något som kännetecknar 

leksaker och bilder tänkta för flickor som målgrupp. Det bekräftar också resultatet i denna 

studie, då de flesta feminina representationer är till för att bli betraktade. De är gjorda för att 

vara fina och vackra genom sin kropp, sina kläder, sitt hår och sitt ansikte. De är inte till för att 

arbeta eller rädda världen. De är inte till för att använda superkrafter eller åka ut på äventyr. De 

är till för att bry sig om hur de ser ut. Vad säger det om samhällets syn på kvinnlighet och vad 

leder det till för förväntningar på flickor? 

För pojkarnas del gäller det istället att vara tuff, modig och stark. Resultatet signalerar 

också att det är viktigt att skilja sig från det feminina. Pojkar ska inte se ut eller vara som flickor. 

De två könen verkar snarare i kontrast till varandra då de ställs i samband med varandra. 

Motsatsen dem emellan blir visuellt väldigt tydlig. Det framgår i exemplet med hjärtana på 

målarbilden, toalettskyltarna och i nästan alla bildstöd vi sett under observationerna. Den 

heterosexuella matrisen blir ett faktum i de visuella representationerna och konfirmerar vår syn 

på kön, genus och sexualitet så som den beskrivs av forskare (Butler, 1993; Nordberg, 2005; 

Ambjörnsson, 2016; Eidevald, 2009).   
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Att det verkar viktigt för en pojke att hålla en tydlig distans från det kvinnliga, beskriver 

forskare som ett tydligt exempel på hur den hegemoniska maskuliniteten är högst närvarande i 

skolan och i elevers genusskapande (Nordberg, 2008; Saar, 2008). Ett intressant exempel 

framkommer i Saars (2008) forskning, där elever tecknar självporträtt under en bildlektion. Till 

en början ser porträtten ganska neutrala ut, utan särskilt tydliga könsmarkörer. När porträtten 

hängts upp och eleverna ska ut på rast, går några pojkar fram till sina porträtt och ritar dit skägg. 

Som ett snabbt nödvändigt meddelande för att signalera att - jag är pojke, - jag skiljer mig från 

de andra. Den hegemoniska maskuliniteten spär på den snäva definition som beskriver hur en 

pojke eller man ska vara, och framförallt hur han inte ska vara. Det blir ett mycket begränsat 

område för pojkar att röra sig inom. Forskning visar att vuxna snabbt föser in pojkar i detta 

område igen, om de skulle börja leta sig ut mot traditionellt sett, feminina områden (Nordberg, 

2008; Ambjörnsson, 2011; Eidevald 2009).  Det att göra med det som Ambjörnsson (2011) tar 

upp om vad könsöverskridande uttryck kan riskera för en kille: förlorad status. Om en pojke 

kläs i flickors attribut, så är det nedvärderande och förlöjligande, det är icke önskvärt.  

När vi hittar Ken - dockorna på fritidshem 3 blir vi till en början ganska glada över att 

se deras rosa läppar och markerade ögon. Efter ännu en tankevända börjar vi dock fundera över 

vad sammanhanget de befinner sig i säger om vilka som är tänkta att leka med dessa dockor. 

Det är mitt i ett bad av femininitet vi hittar dessa representationer av män, vilket gör kontexten 

viktig i vår analys. Sammanhanget de befann sig i och uppdelandet i de benämnda lådorna tycks 

begränsa deras användningsområde. De var till för barbie-lek endast och representerar en slags 

manlighet gjord för flickor att leka med. Diskussionen handlar om på vilket sätt sammanhanget 

runt bilder och leksaker kan uppmuntra till lek för både pojkar och flickor. Kan kontexten bidra 

till att öppna upp fler möjligheter i hur man kan leka med en docka eller med en pirat?  Eller är 

det så att sammanhanget på fritidshemmen stänger dörrar för nya tankebanor och leder eleverna 

in i ett visst mönster?  Uppdelningen av leksaker i leklådor förutsätter vi baseras på en önskan 

att hålla ordning och reda på fritidshemmet. Vi menar dock att denna uppdelning riskerar att 

hålla den heterosexuella matrisens idé om manligt och kvinnligt som varandras motsatser, 

levande och närvarande. Risken finns att uppdelningen blir en understrykning av att ”dessa är 

helt olika” och att också leken styrs av vilka material som finns att hämta var. Om en låda är 

tydligt märkt prinsessor, så är det sett emot den hegemoniska maskulinitetens ramar, inte 

leksaker ”för pojkar” och en låda med riddare är inte främst tänkta ”för flickor”. Riddarlådan, 

som för övrigt var full av neutrala representationer, innehöll ett fåtal riddare med skägg men 

inte en enda med ögonfransar. Vi menar att sammanhanget och inramningen runt 

representationerna av genus kan understryka stereotypa föreställningar om kvinnligt och 
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manligt. Det kan markera en vilja att dela på könen kvinna och man. Vi menar också att 

sammanhanget kan erbjuda eleverna ett vidare perspektiv genom att blanda representationer 

och därigenom kanske locka till flera, olika tankar kring flicka och pojke. 

De visuella representationerna är i sig naturligtvis inte en ensam kvalitetsmarkör för 

fritidshemmets arbete med jämställdhet, normkritik och inkludering. Vi vet till exempel 

ingenting om verksamhetens upplägg, på vilket sätt leksaker och material används, eller hur 

lekar och aktiviteter initieras och pratas om på fritidshemmet. Vi vet heller inte hur mycket 

egentlig makt lärarna på fritidshemmen besitter över materialet och dess placering, då både 

skola, förskoleklass och rektor ofta har mycket att säga till om vad gäller utrymmet. Resurser 

som ekonomi och lokaler spelar också in i hur fritidshemmets material organiseras, likaså 

lärarnas personliga preferenser och erfarenheter. Därför är de visuella representationerna det 

enda vi kan säga något om. Ett argument i debatten skulle kunna vara: - ska det inte få finnas 

prinsessor, superhjältar och riddare med rustning? Är inte uppdraget att utgå ifrån barnens egna 

intressen och önskningar lika viktigt? Jo, menar vi, naturligtvis ska även de stereotypa 

representationerna få finnas. Det är inget ont i att uppskatta glittriga prinsessor, Spiderman eller 

My Little Pony. Det som däremot skulle vara värt att föra en diskussion kring, handlar om hur 

många av varje representation som erbjuds, hur varierade de är, hur de framställs och på vilket 

sätt de erbjuds. Till syvende och sist handlar det om att eleverna inte ska behöva fångas i snäva 

mönster på grund av sitt kön, som dessutom kan leda till att de mår dåligt eller hamna i socialt 

utanförskap. Genom en mångfald av representationer inom kön, kan de istället berikas i sitt 

identitetsskapande. 

För att kunna utmana de normer som finns och vidga stereotypa förställningar om kön 

behövs en medvetenhet i hur flickor och pojkar bemöts. Det krävs ett mod att diskutera 

föreställningar om kön med både elever, vårdnadshavare och kollegor i den verksamhet man 

arbetar i. Ska vi öppna upp elevernas tankevärld, så måste vi också vara beredda att öppna upp 

vår egen. Läroplanen (Skolverket, 2018, s.7) belyser skolans roll när det gäller könsnormer: 
Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet.  
I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion 
mellan eleverna oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna 
utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan 
påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna 
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa 
människors livsval och livsvillkor. 

 

En bild som tydligt bröt mot den heterosexuella matrisen var teckningen på fritidshem 4 med 

de två prinsessorna och regnbågshjärtat. Det skulle för oss vara svårt att tolka den som något 
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annat än en gestaltning av en lesbisk relation, med de två kvinnokodade prinsessorna och ett 

regnbågsfärgat hjärta emellan. Regler kring accepterad sexualitet och attraktion ingår i Butlers 

beskrivning av den heterosexuella matrisen (Butler, 1993) och det blir frestande att leka med 

tanken på hur fler visuella representationer som utmanar heteronormen skulle kunna föras in i 

fritidshemmet. Där har vi dessutom som lärare stöd i både skollagens (SFS 2010:800, 1 kap, 5 

§) och Läroplanens uppdrag om att förebygga diskriminering och lära ut ett kritiskt 

förhållningsätt till normer (Skolverket 2018). Som nästan färdigutbildade lärare i fritidshem 

har vi dock inte svårt att föreställa oss att det kan vara känsligt och konfliktfyllt att utmana 

heteronormen visuellt. Sexualitet, attraktion och familjesyn menar vi är ett känsligt ämne, där 

tradition, religion, normer och känslor verkligen riskerar att stöta in i varandra och orsaka 

konflikter. Detta till trots behöver vi hitta ett progressivt förhållningssätt till synen på kön och 

könsroller med elevernas bästa i åtanke.  

Leksaker och bilder kan vara ett starkt, pedagogiskt verktyg för att lyckas med detta 

uppdrag och en ingång till samtal om kön och genus. Det finns till exempel ett batteri med 

målarbilder av konstnären Linnea Johansson, kallad LimpAn, med sina ”supermjuka hjältar”, 

där stereotypa superhjältar såsom Spiderman och Batman bakar bullar och tar hand om en bebis. 

Där Elsa från Frozen nyttjar sina superkrafter, i stället för att bara glittra passivt mot kameran.  

Bilderna visar att både prinsessor och hjältar kan vara starka, svaga, snygga, fula, trötta eller 

kissnödiga. Karaktärerna är förmänskligade och kan bejaka elevernas intresse, samtidigt som 

de kan ge funderingar och ingångar till samtal kring kön ock könsroller (Stendahl, 2017). Det 

finns normutmanande barnböcker, bildstöd, dockor och andra leksaker som skulle kunna hjälpa 

ett fritidshem att skapa vidare och mer inkluderande representationer av kön. För att det ska 

kunna bli verklighet, krävs tid, medvetenhet och resurser hos både personal och arbetsledning. 

 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod har fungerat väl för att besvara studiens syfte, då den utgått ifrån tolkning 

av visuella representationer av genus. Det är med ett par genusteoretiska glasögon vi analyserat 

resultatet och använt oss av genusteoretiska begrepp för att förklara det vi sett eller inte sett 

under datainsamlingen. Observationsschemat gav oss tydliga riktlinjer om vad som skulle 

tolkas och vad som inte skulle finnas med i empirin. Det kan tänkas att schemat uppfattas som 

begränsande och att de kategoriseringar vi gjort kan ha lett till att vi missat sådant som annars 

kunnat komma fram, om observationerna varit mer öppna i sin karaktär. Dock menar vi att 

schemat gav oss det underlag som behövdes för att hålla oss till studiens område. 

Observationsschemat konstruerades även på så sätt att variationer och olikheter inom varje 
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könskategori skulle bli synliga och därmed inte riktas mot en förutfattad, subjektiv föreställning 

om kön eller visuell representation av genus. Vi upplever att observationerna innebar ett 

systematiserat och avgränsande angrepp på studiens område med utgångspunkt i kvalitativ 

forskningsmetod. 

Viktigt för denna studie är att påminna om de visuella tecknens förgänglighet. Med 

andra ord, att synen på genus och vilka tecken som associeras till feminint respektive maskulint 

förändras över tid. Feminina och maskulina tecken kan dessutom innebära olika saker för olika 

människor. Därmed har det varit av värde att konkret beskriva vilka tecken vi utgått ifrån och 

understryka att dessa är just våra egna tolkningar av feminina och maskulina markörer, dock 

med förankring i litteratur. En svårighet i tolkningen av representationerna har varit att koppla 

loss vår förförståelse från de tecken vi sett, vilket konfirmerar att forskarens egen identitet, 

bakgrund och övertygelser spelar roll i frambringandet av data och analys i kvalitativa metoder 

(Denscombe, 2009). Däremot, innefattar semiotisk metod just att betraktarens erfarenheter och 

förförståelse ingår i tolkningen av tecken och bilder. En viktig aspekt av meningsbildandet i 

tecken är att deras kontext kan vara lika betydelsefull som tecknen i sig. Studien är begränsad 

till den direkta visuella information på de deltagande fritidshemmen, och tar därför inte anspråk 

på att analysera på vilket sätt eleverna använder sig av de representationer vi hittat, eller vilken 

syn på genus och kön som lärarna har.  

 

6.3 Slutsats och vidare forskning 

Studien visar att eleverna möter olika kategorier av genus i fritidshemmet genom dess leksaker 

och bilder. Kategorierna feminint och maskulint genus framställs på ett stereotypt sätt och 

innehåller mycket sällan könsöverskridande uttryck. Detta kan medföra en begränsning för 

elevernas möjlighet att utforska genus i fritidshemmets verksamhet. Visuellt material kan vara 

ett pedagogiskt verktyg för att öppna upp för samtal kring kön och könsroller. 

Att endast studera just de representationer som finns i de fyra fritidshemmen har gett en 

intressant inblick i hur det ser ut idag. Däremot avslöjar studien inte något om tankarna bakom 

bilderna. Det vore otroligt spännande att lyfta på locket och studera hur lärarna tänker och 

resonerar runt fritidshemmets visuella miljö. Trivs de med den, eller finns det saker de vill 

förändra? Upplever de sig ha tid, medel och kunskap för att förändra? Hur ser de på 

jämställdhetsuppdraget i stort? En intervjustudie hade varit en givande väg framåt i forskningen 

om fritidshemmet och dess värld av representationer.  

Det skulle också vara intressant att titta djupare på de bilder som finns och vad de 

betyder i sitt sammanhang, genom att göra en kritisk diskursanalys. Analysmetoden består av 
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att titta på hur något kläs i språkdräkt, och vad det får för konsekvenser. Om vi ser bilder och 

representationer som ett sätt att berätta om något, som en typ av språk, så är en diskursanalys 

lämplig för att se vad bilderna i ett sammanhang egentligen säger om en företeelse. Studien 

snuddar redan vid det: vilken syn på genus och könsroller som förmedlas av fritidshemmets 

representationer. En mer djupgående diskursanalys av fler fritidshem skulle kunna berätta mer 

om teman och trender angående genus och vad det gör för elevernas syn på man, kvinna och 

jämställdhet.   
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Bilaga 2 – Kontakt med respondenter och missivbrev 

Mejl till respondenter: 

Hej! 

Vi heter Frida Eliasson och Ellen Svensson och går sista terminen på Jönköping University. Vi 

studerar till grundlärare med inriktning fritidshem och håller på med vår C-uppsats. Vår studie 

går ut på att undersöka vilka visuella representationer av genus eleverna möter i fritidshemmet. 

Vi vill alltså observera fritidslokalernas inomhusmiljö och materialet som finns i den. För att 

kunna göra detta på bästa sätt behöver vi tillgång till lokalerna när eleverna inte är där, det är 

också en fördel om lokalerna endast används av fritids och inte gemensamt med skolan. Studien 

inriktar sig mot fritidshem för årskurserna F-3. Därför undrar vi om ert fritidshem vill delta i 

vår undersökning. Alla fritidshem som deltar kommer återges konfidentiellt och vi vill också 

poängtera att inga elever eller personal kommer att nämnas eller observeras i studien.  

Vi hoppas att ni vill hjälpa oss med vår studie.  

Med vänliga hälsningar Frida & Ellen.  
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Missivbrev: 

 

Examensarbete för grundlärare fritidshem LEGP17 - V18 
Frida Eliasson och Ellen Svensson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

grundlärare med inriktning mot fritidshem vid Jönköping University.  

Övergripande fokus i studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande fritidshemmets 

policy och praktik. Mer specifikt handlar denna studie om att undersöka vilka visuella representationer 

av genus eleverna möter i fritidshemmet, samt vilka möjligheter och begränsningar dessa innebär för 

elevernas utforskande av könsidentitet och könsnormer. Observationerna i studien omfattar det visuella 

materialet i fritidshemmets inomhusmiljö. Observationerna sker i lokaler utan elevernas närvaro.  

Frida Eliasson och Ellen Svensson genomför denna studie i syfte att: 

 (a) bidra till kunskap om fritidshemmet och dess verksamhet;  

(b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; och 

 (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem på 

Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Carin Falkner (carin.falkner@ju.se) eller examinator, Ann Ludvigsson 

(ann.ludvigsson@ju.se) 

Genom underskrift av detta dokument, intygar jag att jag tagit del av informationen och godkänner att 

studenterna genomför observation på fritidshemmet.  

Datum 

__________________ 

 

________________________________                      _______________________________________ 

Underskrift signatur                                   Namnförtydligande 

 

Kontaktinformation, telefon och/eller email till ansvarig personal: 

 

 

 

________________________________                               ________________________________ 

Studenternas signatur                                                                      Studenternas namnförtydligande 

 

 

  

mailto:ann.ludvigsson@ju.se
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Bilaga 3 - Observationsschema 

                

 

Representation 
av Genus  
 Fem

inint kodat 

M
arkörer (Tecken) – beskrivning 

Inslag av m
askulina 

m
arkörer? 

Sam
m

anhanget, övriga noteringar. 

 
 

      Ja                             Nej  
 

 

 
 

      Ja                             Nej 
 

 
 

       Ja                             N
ej 

 

 
 

      Ja                             Nej  
 

 
 

    Ja                             N
ej  

 

 
 

     Ja                             N
ej 

 

 
 

      Ja                             Nej 
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Representation 
av Genus 
O

bestäm
t, 

neutralt kodat 

M
arkörer (Tecken) – beskrivning 

Inslag av fem
inina/m

askulina  
m

arkörer? 
Sam

m
anhanget, övriga noteringar. 

 
 

      Ja                             Nej  
 

 

 
 

      Ja                             Nej  
 

 
 

       Ja                             N
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      Ja                             Nej 
 

 
 

    Ja                             N
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     Ja                             N
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