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Abstract 
The purpose of this study is to illustrate how educators relate to gender in after-school 

programs and how school culture affects educators and students. Our questions also deal with 

gender order in school and how cultural factors affect the gender perspective in after-school 

programs. As empirical basis for our study we did four qualitative interviews with educators at 

two multicultural schools in Stockholm and one Swedish school in a Spanish-speaking country. 

The results of the study show that the educators at the after-school programs relate different to 

the students in school from a gender perspective. We have seen examples of educators 

maintaining stereotyped gender definitions by talking about girls and boys as two different 

uniform groups. The results also show how educators can create possibilities for students to 

find different identities by not making any differences between the students based on gender. It 

has also emerged that there are different cultures at each school and common to all three 

schools in the survey is that the school culture affects how educators think about and work with 

gender.  
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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att belysa hur pedagoger tänker kring och arbetar med genus 

på fritidshemmet. Frågeställningarna behandlar även hur genusordningen på skolan och 

skolkulturen påverkar verksamheten ur ett genusperspektiv. Som empirisk grund för arbetet har 

vi gjort fyra kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar på fritidshemmet på två 

mångkulturella skolor i Stockholm samt på en svensk skola i ett spansktalande land. Med hjälp 

av genusteoretiska perspektiv visar resultatet av studien att pedagoger på fritidshemmet tänker 

och arbetar olika med genus i verksamheten. Vi har sett exempel på att pedagoger bidrar till 

upprätthållandet av stereotypa könsdefinitioner genom att till exempel tala om flickor och 

pojkar som två olika enhetliga grupper. I resultatet har vi även sett hur pedagoger kan 

möjliggöra elevers identitetsskapande genom att inte göra skillnad på elever grundat på 

föreställningar om kön. Det har också framgått att det råder olika kulturer på varje skola och 

gemensamt för alla tre skolor i undersökningen är att skolkulturen påverkar hur pedagoger 

tänker kring och arbetar med genus i verksamheten.  

 

Nyckelord: fritidshem, skolkultur, genus, normer, interkulturalitet, normkritisk pedagogik
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Inledning 
Under arbetet med vår B-uppsats upptäckte vi att många av pedagogerna på de skolor vi 

undersökte upprätthöll könsnormerna på fritidshemmet (se bilaga 1). Pedagogerna bemötte 

många gånger eleverna olika på grund av deras könstillhörighet och bidrog därmed till att 

förstärka traditionella könsmönster. De gav vid flera tillfällen inte utrymme för eleverna att 

utveckla sina förmågor oberoende av könstillhörighet då de förutsatte att till exempel flickorna 

inte ville spela fotboll samtidigt som pojkarna uppmuntrades att spela fotboll. Detta ledde till 

att vi diskuterade vad som ligger bakom pedagogernas bemötande. Förutom okunskap och 

ovilja kan det även bero på vilka förutsättningar skolan har samt vad det råder för skolkultur 

och hur det påverkar pedagogernas arbete. Vi såg att det kan uppstå svårigheter när elever och 

pedagoger från olika sociala och kulturella miljöer möts. Som Anna Sofia Lundgren beskriver 

är skolan en mötesplats för många unga människor som ska vistas där samtidigt vilket gör att 

skolan blir en arena för produktion av genus men där även viktiga normförändringar kan ske 

(Lundgren 2013, s. 53).  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det bland annat att 

ingen i skolan ska diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion, kön, 

könsöverskridande identitet eller sexuell läggning. Främlingsfientlighet och intolerans ska 

bemötas med kunskap och öppen diskussion. Förutom kunskap om det gemensamma 

kulturarvet är det viktigt att förstå samt leva sig in i andras villkor och värderingar (Skolverket 

2011, s. 7). Det står även att det ska vara en likvärdig utbildning för alla: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 

är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella köns-

mönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga 

och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolverket 2011, s. 8).  

I läroplanens kapitel för fritidshem står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla och pröva 

identiteter i samspel med andra. Undervisningen ska lyfta olikheter och mångfald och ge 

eleverna möjligheter att utveckla sin förståelse för olika sätt att tänka och vara (Skolverket 

2016, s. 24). Samtidigt som elever och pedagoger ska samspela påverkar även vårdnadshavares 
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engagemang respektive brist på engagemang skolans och fritidshemmets verksamhet 

(Arvastson & Ehn 2013, s. 8). I en skola med många olika nationaliteter ser verkligheten 

annorlunda ut jämfört med en skola där de flesta elever har en etniskt svensk bakgrund (Ibid, s. 

73). Samtidigt som mångfald kan gynna kommunikation och samhällsutveckling kan det även 

öka risken för konflikter då det blir stora skillnader kring normer och kulturmönster (Jönhill 

2012, s. 140-141). Gösta Arvastson och Billy Ehn framhäver att det ofta pratas om att det är 

kulturella orsaker såsom språk, traditioner och normer som gör att barn i mångkulturella 

områden uppfattas som annorlunda och att det påstås vara problematiskt. De förklarar också att 

det snarare kan vara samhällets intolerans, diskriminering och segregering som är orsakerna till 

problematiken. I denna konfliktfyllda process där skolan är en central arena, spelar även 

individernas könstillhörighet en avgörande roll. Oavsett vad som dominerar i fråga om 

ursprung, kön och klass så har varje skola sina traditioner, synsätt och värderingar som i sin tur 

bidrar till skolans kultur (Arvastson & Ehn 2013, s. 7-8).  

Eftersom vi har upplevt att det kan vara problematiskt att inta ett genusperspektiv på 

fritidshemmet där elever, pedagoger och vårdnadshavare möts med skilda bakgrunder och 

värderingar, vill vi nu undersöka hur pedagoger tänker kring genus i verksamheten. Vad som 

även är intressant för undersökningen är hur varje skolas kultur påverkar elever och pedagoger 

ur ett genusperspektiv.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger inom fritidshem tänker kring och arbetar 

med genus samt på vilka sätt olika kulturella faktorer har betydelse för möjligheterna att arbeta 

med ett genusperspektiv i verksamheten. Vi kommer att utgå från följande frågeställningar:  

 

Hur arbetar och förhåller sig pedagoger till genus på fritidshemmet? 

Hur ser pedagogerna på skolans genusordning?  

Hur ser pedagogerna på skolkulturens betydelse för ett genusarbete? 
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Tidigare forskning  
För att belysa aspekter som är relevanta för vår studie och analys har vi använt tidigare 

forskning som behandlar genus och mångkulturalitet i pedagogiska verksamheter. Vi 

presenterar även internationell forskning i ämnet.  

 

Christian Eidevald utgår från en feministisk poststrukturalistisk utgångspunkt i sin avhandling 

Det finns inga tjejbestämmare – att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek 

där han ifrågasätter de föreställningar som finns om kön som en biologisk och självklar 

kategorisering då det maskulina ses som norm (Eidevald 2009, s. 53-54). Genom observationer 

på en förskola upptäckte Eidevald att pedagogernas föreställning om att flickor kan vänta och 

pojkar inte kan vänta bidrog till att pojkarna fick mer uppmärksamhet och tilläts bryta fler 

regler än flickorna. Detta ledde till att pojkarna tränades i att ta för sig medan flickorna tränades 

i att vänta på sin tur (Ibid, s. 129–130). Pedagogerna i Eidevalds studie uttalade sig om att både 

flickorna och pojkarna verkade anse att det inte var lika bra att vara tjej som det var att vara 

kille (Ibid, s. 143). Pedagogerna berättade även att föräldrar till pojkar på förskolan hade 

uttryckt en oro över att pojkarna skulle ”göras till flickor” eller att de skulle bli ”feminina” 

(Ibid, s. 166).  

I Caroline Ljungbergs avhandling Den svenska skolan och den mångkulturella – en paradox 

beskrivs mångkulturalism som ett begrepp där det råder otydlighet. Det betraktas även med 

negativa associationer och många gånger med fördomar. En av rektorerna i studien uttrycker att 

elever med utländsk bakgrund utmärker sig negativt samt att deras vårdnadshavare inte är 

engagerade i barnens skolgång. Rektorn förklarar också att det råder en stark 

främlingsfientlighet i området där skolan ligger vilket skapar många konflikter. Detta försvårar 

arbetssituationen då rektorn behöver hantera situationerna som uppstår (Ljungberg 2005, s. 

103). Ljungberg skriver om en mångkulturell undervisning där målet är att skaffa större insikt 

om sig själv genom att inta andras kulturella perspektiv (Ibid, s. 110).  

Eva Gannerud undersöker i sin rapport Lärararbetets relationella praktiker – ett 

genusperspektiv på lärares arbete vilken betydelse genus har i skolan som organisation samt 

hur genusordningen har betydelse för arbetets innehåll och normer. I rapporten framkommer 

det av de kvinnliga lärarna som intervjuats att det är en tydlig koppling mellan män och 

auktoritet och pondus. Detta leder till fördelar för manliga lärare i relation till såväl elever som 

föräldrar. De kvinnliga lärarna möter lägre förväntningar på att upprätthålla ordning i klassen 
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både från föräldrar och kollegor. Detta gäller även i direkt kontakt med föräldrarna. Det är 

lättare för manliga lärare att bli lyssnade på medan de kvinnliga lärarna måste vara envisare och 

mer viljestarka för att bli tagna på allvar. Sådana förhållningssätt var speciellt tydliga i möten 

med elever och föräldrar från andra kulturer där de ansåg att det finns ett tydligare mönster av  

manlig överordning (Gannerud 2003, s. 52).  

Marie Nordberg och Tomas Saar har publicerat artikeln Att göras till ”riktig” pojke - 

Maskulinitetsskapande i skolans praktik där de belyser att pojkar ofta framställs som 

underpresterande samt att de stör ordningen och tar tid från lärarens undervisning och andra 

elever. Med hjälp av kritisk diskursteori och queerteori nyanseras den stereotypa bilden av 

pojkar som ingår i en maskulin kultur där det råder styrka, rangordning och motstånd och pekar 

på hur könsnormer upprepas och omvandlas i årskurserna 4-5 på två skolor (Nordberg & Saar 

2016, s. 5-6). Författarna belyser att vissa områden och handlingar pekas ut som viktiga för 

pojkar att delta i vilket leder till att de pojkar som inte deltar exkluderas. Detta leder vidare till 

ett vi-skapande som formar maskulinitet, normalitet och hierarkier. Det är således hegemoniska 

diskurser som pekar ut vad som är möjligt, vad som kan sägas och göras och vilka aktiviteter 

som man kan engagera sig i (Ibid, s. 15-17). Nordberg och Saar upplyser om att det finns olika 

sätt för pojkar att vara som inte överensstämmer med den stereotypa bilden av dem men att 

dessa sätt och pojkar som frångår normen riskerar att osynliggöras och inte personifieras som 

”riktig” manlighet (Ibid, s. 5).  

I Kalle Jonassons artikel Klungfotbollens kön undersöks hur genus konstrueras i flickors och 

pojkars organisering av rastfotboll. Jonasson påpekar att både flickor och pojkar deltog på 

fotbollsplanen under hans observationer och att elevernas kön inte var avgörande för 

”fotbollsdugligheten”. Dock var det fler pojkar som deltog samt att flickor vid upprepade 

tillfällen exkluderas från spelet. Detta skedde med hänvisning till deras kön – ”inga tjejer”. 

Resultatet i studien bekräftas av tidigare forskning på ämnet rastfotboll; att den har en stark 

genusordning samt att pojkar alltid är starkt överrepresenterade i denna aktivitet. Jonasson 

menar därmed att studien kan bidra till kunskapen om genuskonstruktion i stort (Jonasson 

2011).  

 

Internationell forskning 
I Ylva Odenbrings och Sirpa Lappalainens artikel In ‘the Educational Twilight Zone’ – 

Gendered Pedagogy and Constructions of the Ideal pupil in the Transition from Pre-Primary 
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Education to Compulsory Schooling in Finland and Sweden undersöker författarna hur kön 

konstrueras i två förskoleklasser i Sverige och Finland. Författarna klarlägger att den svenska 

läroplanen har en tydligare beskrivning av jämställdhetsarbete inom skolan jämfört med vad 

som är beskrivet i den finska läroplanen (Lappalainen & Odenbring 2013, s. 339-340). I 

undersökningen konstaterar Odenbring och Lappalainen att lärarna i den finska skolan 

konstruerade könsskillnader i barnens intressen där pojkar förväntades vara intresserade av 

maskulina kodade saker medan flickorna förväntades vara intresserade av traditionella feminint 

kodade föremål. Trots att den svenska läroplanen uttrycker ett tydligare uppdrag när det gäller 

att motverka könsuppdelningar bland eleverna än vad den finska läroplanen formulerar, 

upplevde forskarna att lärarnas förväntningar på traditionella könsmönster var starkare i den 

svenska skolan som undersöktes. Odenbring och Lappalainen beskriver också hur lärarna i den 

svenska förskoleklassen har högre förväntningar på flickorna än vad de har på pojkarna vilket 

forskarna ifrågasätter då den svenska läroplanen uttalar att alla barn ska ges samma möjligheter 

att utveckla sina kunskaper och intressen (Ibid, s. 338-339). Författarna belyser att lärarna både 

i Sverige och Finland i studien delade upp flickor och pojkar vilket gör att elevernas 

prestationer och färdigheter behandlades olika beroende på kön. Odenbring och Lappalainen 

menar att det bör vara en holistisk och kritisk diskussion om genus i skolan för att lärarna ska 

kunna bedriva ett jämställt arbete (Ibid, s. 340).  

Teoretiska perspektiv och begrepp 
För att analysera på vilka sätt genusordningen påverkar det pedagogiska arbetet på 

fritidshemmen samt hur pedagogerna förhåller sig till traditionella könsmönster kommer vi att 

utgå från genusteori. Här presenterar vi också begreppen interkulturalitet, mångkulturalitet, 

etnicitet, normer och skolkultur som används i analysen för att synliggöra hur olika kulturer 

samspelar i skolan.  

 

Kön som konstruktion och genuskontrakt 
Vi har utgått från ett konstruktivistiskt genusperspektiv där kön ses som en social och kulturell 

konstruktion. I genusteori använder man begreppen femininitet och maskulinitet för att påvisa 

att egenskaper hos människor ofta är socialt och kulturellt inlärda och inte biologiskt bestämda. 

Pojkar uppmuntras till att vara starka, aktiva och initiativrika medan flickor uppmuntras till 

motsatsen. Yvonne Hirdman förklarar genussystemet som en ordningsstruktur av kön där de 

två grundläggande logikerna är isärhållandet av könen samt att det manliga ses som norm. 
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Hirdman myntade begreppet genuskontrakt som synliggör att både män och kvinnor kan 

upprätthålla denna genusordning på olika sätt och menar att genuskontraktet belyser det 

strukturella tvång som båda könen tyngs under (Fagerström & Nilson 2008, s. 7-9).  
 

Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika 

nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet – vilka 

redskap som hör till vem, i kärleken – vem som ska förföra vem, i språket – hur de 

ska prata, vilka ord de får använda, – i gestalten/den yttre formen, vilka kläder som 

är de tillåtna, hur långt håret ska vara, etc etc, i all otrolig detaljrikedom. (Hirdman 

1988, s. 54).  

 

Heteronormen 
Judith Butler förklarar att det man kallar för manlighet och kvinnlighet endast existerar och 

uppkommer genom de upprepade iscensättningarna av könsindelningen. Butler introducerade 

tanken om att kön är performativt och att vi lär oss att agera vårt kön. Samhället har definierat 

vad det är att vara kvinna respektive vad det är att vara man, vilket vi sedan kopierar i vårt 

agerande. Redan vid födseln när ett barn kallas flicka eller pojke startar denna konstruktion 

(Fagerström & Nilson 2008, s. 16-17). Butler menar även att den polariserade könsindelningen, 

där män och kvinnor ses som varandras motsatser, är en följd av heteronormativitet (Nordberg 

2013, s. 30). Butler kallar detta för den heteronormativa matrisen; som definierar och pekar ut 

hur män och kvinnor ska åtskiljas, åtrå och komplettera varandra (Nordberg & Saar 2016, s. 

10). Med heteronormativitet menar man att det är heterosexualitet som ses som det normala och 

sätter därför upp gränser för vad som accepteras och vad som är tillåtet. Heteronormens följd är 

därmed att den utesluter andra möjliga sätt att vara eller handla på (Arvastson & Ehn 2013, s. 

24-25).  

 

Hegemonisk maskulinitet 
Maskulinitetsforskning undersöker hur kulturella, geografiska och historiska förändringar 

påverkar konstruktionen av maskuliniteter på olika platser och tidsepoker. Precis som det finns 

olika femininiteter finns det olika maskuliniteter. Raewyn Connell menar att den ideala och 

mest eftertraktade maskuliniteten förändras vid olika tidpunkter och i olika samhällen. Den som 

för tillfället är den ideala är den hegemoniska maskuliniteten. Det innebär alltså den 

maskulinitet som är den allmänt accepterade och önskvärda; som män förväntas leva upp till 



7 

 

7 

och som kvinnor förväntas uppskatta. I det västerländska samhället kan man se idealet som en 

vit, rik, medelålders, heterosexuell man. Även om den hegemoniska maskuliniteten är  

ombytlig och ser olika ut över tid och på olika platser är den en garanti för genusordningen, att 

män som grupp är överordnade kvinnor som grupp (Fagerström & Nilson 2008, s. 18-20).   

 

Mångkulturalitet och interkulturalitet 
I boken Interkulturella perspektiv – pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer definieras 

begreppet mångkultur som ett tillstånd eller en situation. Ett exempel på ett sådant tillstånd är 

en mångkulturell skola där eleverna har skilda kulturer, etniciteter eller nationaliteter. Till 

skillnad från mångkultur står begreppet interkulturell för handling och rörelser mellan 

individer. Inter- står för en interaktionsprocess där människor från olika kulturella bakgrunder 

för en ömsesidig kommunikation. Hans Lorentz och Bosse Bergstedt beskriver interkulturalitet 

som ett begrepp som står för möten mellan kulturer, mångkultur samt skillnader och likheter i 

pedagogiska kontexter. De hänvisar till hur Södertörns högskola förklarar begreppet 

interkulturalitet: ”Med interkulturalitet menar vi att utveckla ett förhållningssätt som omfattar 

ömsesidig nyfikenhet och ökad förståelse för egna och andras kunskapssyn, tankesätt, 

värdegrunder, livsformer och maktbefogenheter” (Lorentz & Bergstedt 2016, s. 16-17). Med 

det sagt kan man med hjälp av ett interkulturellt förhållningssätt skapa ömsesidig respekt 

istället för att bevara kulturella skillnader. Maria Borgström och Ana Graviz förklarar att 

begreppet kultur i interkulturalitet innefattar både nationella och etniska kulturer men även 

åsikter och erfarenheter baserade på kön, ålder, sexuell läggning och klass (Borgström & 

Graviz 2016, s.190-191). Interkulturellt lärande definieras som ett lärande där olika kulturella 

beteenden, normer och värderingar hos individer med skild etnisk eller kulturell bakgrund kan 

påverka personliga föreställningar genom social interaktion och interkulturell kommunikation 

(Lorentz & Bergstedt 2016, s. 31).  

 

I boken Inklusion och exklusion – En distinktion som gör skillnad i det mångkulturella 

samhället exemplifieras att kulturell mångfald inte måste men kan vara problemfylld. Frågor 

om individers etnicitet eller ursprung kan många gånger kopplas till diskriminering eller 

orättvis behandling. Den etablerade etniska gruppen i ett land utgörs ofta av dem som sitter på 

makt och status i samhället vilket kan leda till att andra etniska grupper underordnas. Detta är 

exempel på vad ursprung eller bakgrund kan spela för roll för individers identitet och 

möjligheter i samhället (Jönhill 2012 s. 140-143). Begreppet etnicitet beskrivs som en 
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identifiering som sker i hänvisning till individens ursprung. Människor som definierar sig 

själva i förhållande till andra med hjälp av föreställningar om att de har gemensamt ursprung 

och kultur bildar en etnisk grupp eller kategori. Arvastson och Ehn beskriver att det råder etnisk 

komplexitet när det finns flera olika etniska grupper inom samma område (Arvastson & Ehn 

2013, s. 151).  

 

Normer och skolkultur 
Att prata om normer blir extra viktigt i vår studie då vi undersöker hur skolor arbetar med 

genus. Normer beskrivs som oskrivna regler om hur människor bör vara och uppföra sig. 

Genom att handla på ett visst sätt konstaterar man vad som anses vara normalt (Arvastson & 

Ehn 2013, s. 157).  I forskningsprogrammet Skolkultur – en framgångsfaktor? definieras 

begreppet skolkultur som den uppsättning idéer, värderingar, normer och institutioner som 

utmärker en skola och dess klimat. Skolkulturen fastställer ideal och riktlinjer för förståelse och 

handlande i skolan och påverkar även beslutsfattande, kommunikation och gemenskap. Boken 

Skolkulturer upplyser även om att föräldrakulturen har betydelse för skolan. Olika skolkulturer 

varierar därmed beroende på vilka normer som uppmuntras på skolan, vilka traditioner som 

lever där, vilket klimat som råder samt hur skolan anpassar sig till sin omgivning (Andersson, 

Bennich-Björkman, Johansson & Persson 2003, s. 11-19). Skolan är normproducerande och 

bidrar till att upprätthålla stereotypa könsdefinitioner samtidigt som den kan hjälpa till att 

förändra dem (Arvastson & Ehn, 2013, s. 68). Det blir därför relevant för vår studie att prata 

om normer och skolkultur som två begrepp som påverkar varandra.  

 

Normkritisk pedagogik 
 I boken Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring förklaras 

begreppet normkritisk pedagogik som ett arbetsredskap för att se hur olika normer samverkar 

och skapar obalans inom pedagogiska sammanhang. Man kan även använda sig av normkritisk 

pedagogik för att utmana normerna. Bokens redaktörer ifrågasätter om man inte borde kalla det 

för normmedveten pedagogik istället för normkritisk pedagogik då man först och främst vill 

synliggöra normer (Bromseth & Darj 2010, s. 13). Lotta Björkman menar att den normkritiska 

pedagogiken inte syftar till att upplösa normer, de behövs för att människor ska kunna 

samexistera, men att den kan belysa konsekvenserna av normerna och deras makt. Hon menar 

att en normkritisk pedagogik möjliggör val gällande sig själv och andra i lärande och social 
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interaktion både för elever och lärare (Björkman 2010, s. 56).  

Material och metod 
Undersökningen är av etnografisk karaktär där vi söker få syn på pedagogers perspektiv på 

genusarbetet i verksamheten. Handbok i kvalitativa metoder beskriver en etnografisk studie 

som en studie som gör ett försök att närma sig den andres perspektiv på varandet (Lalander 

2016, s. 93). I Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning beskriver författarna att man i en etnografisk studie med hjälp av de studerades 

perspektiv kan få en bredare kunskap om hur vardagskunskapen formas i den aktuella kulturen 

(Davidson & Patel 2015, s. 33-34). Eftersom vi bland annat vill ta reda på hur skolornas olika 

kulturer påverkar genusarbetet menar vi att denna inriktning passar vår undersökning.  

 

För att ta reda på hur skolornas genusarbete ser ut har vi använt oss av kvalitativa intervjuer 

med pedagoger på fritidshemmet. Bo Davidson och Runa Patel beskriver kvalitativa intervjuer 

som intervjuer där både intervjuare och intervjuperson är medskapare i samtalet. Intervjuerna 

hade en låg grad av standardisering där vi hade förberedda intervjufrågor (se bilaga 4) men 

samtidigt var beredda på att nya frågor kunde dyka upp under intervjuns gång. Intervjuerna 

hade även en låg grad av strukturering där det fanns utrymme för intervjupersonerna att svara 

med egna ord (Davidson & Patel 2015, s. 75-83). I Handbok för kvalitativa metoder beskrivs 

intervjuer som ett sätt att ta del av intervjupersonens språkbruk, normer och känslor. 

Författarna skriver även om att intervjusituationen kan ses som ett tillfälle för 

identitetsskapande. Då man som intervjuperson berättar om sig själv får man också möjlighet 

att välja vad man vill berätta och därmed skapa sin identitet (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 

2016, s. 53-54). Detta är något vi är medvetna om och som vi tog i beaktning under vår analys. 

Vi har använt oss av ljudinspelning och vi båda deltog under intervjuerna. På detta sätt kunde 

den ena av oss ställa frågor samtidigt som den andra kunde anteckna saker som inte hördes på 

inspelningen, såsom gester och miner (se bilaga 2).   

 

Vi har refererat till eleverna som flickor och pojkar i studien och är medvetna om att vi därmed 

bidrar till förstärkningen av kön. Dock anser vi att detta är nödvändigt för vår undersökning då 

vi återberättar materialet från intervjuerna och vill synliggöra pedagogernas syn på genus i 

verksamheten.  

 



10 

 

10 

Etiska överväganden 
Vi har tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter då vi samlat in material till undersökningen. 

De fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet har tagits i beaktning. Informationskravet innebär att alla berörda informeras 

om undersökningens syfte. Vi skickade först ut ett mail med information om studien till 

pedagoger (se bilaga 3) och när de svarade på det mailade vi även ut intervjufrågorna (se bilaga 

4). Detta för att intervjupersonerna skulle få en tydligare bild av vad vi ville undersöka. Med 

samtyckeskravet menas att alla deltagare i undersökningen har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Alla personer vi har intervjuat har gett oss tillåtelse att använda det inspelade 

materialet till vår undersökning. Konfidentialitetskravet innebär att all information hålls i 

sekretess samt att obehöriga inte kan ta del av t.ex. personuppgifter. Därmed kommer vi inte att 

benämna skolor eller namn på personer i uppsatsen. Vi har även följt nyttjandekravet där 

uppgifterna om personer endast har använts för undersökningen (Davidson & Patel 2015, s. 62-

63).  

 

Urval 
Vi ville undersöka hur olika kulturella faktorer påverkar pedagogerna och verksamheten ur ett 

genusperspektiv och valde att samla vårt empiriska material på två mångkulturella skolor i 

Stockholm och på en svensk skola i ett spansktalande land. Vi önskade intervjua både kvinnliga 

och manliga pedagoger men det var bara de kvinnliga pedagogerna som ställde upp vilket 

resulterade i fyra intervjuer. En av de manliga pedagogerna vi hade kontakt med är anställd 

som socialpedagog och ansvarar för genusarbetet på skolan men valde att tacka nej till 

intervjun efter att ha sett frågorna. Vi har intervjuat pedagoger i olika åldrar och med olika 

erfarenheter samt utbildningar och kommer att benämna dem både som pedagoger och lärare. 

Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att redovisa och analysera empirin från de kvalitativa intervjuerna. Vi 

kommer att presentera och analysera en skola i taget och rubrikerna nedan representerar de 

teman vi fann i materialet. Avslutningsvis sammanfattar vi material och analys.  
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Skola 1 
Den första skolan vi besökte ligger i ett socioekonomiskt svagt område där det enligt 

pedagogerna råder ett tufft klimat. Det är ett mångkulturellt område där få individer har 

svenska som förstaspråk. I denna skola pratade vi med två kvinnliga pedagoger som vi här 

refererar till som pedagog 1 och pedagog 2. Pedagog 1 är 30 år och utbildad musiklärare samt 

fritidsledare och har arbetat på skolan i ett och ett halvt år. Pedagog 2 är 27 år och har en 

fritidsledarutbildning och har varit anställd på skolan i två år. Tillsammans med fem manliga 

kollegor, varav en är arbetslagsledare, driver de skolans fritidshemsklubb med åldrarna 10-12. 

Vi besökte skolan under sportlovet och fick möjlighet att träffa alla pedagoger som arbetar där. 

Pedagog 2 visade oss klubbens lokaler och förklarade lite kort om verksamheten. Klubbens 

arbetslagsledare kommer fram och presenterar sig och frågar om det är vi som är 

”genustjejerna” för att i nästa sekund skratta och säga ”jag går och släpper in barnen nu, det är 

väl genus?”.  

 

Vems ansvar? 
Vi går iväg med pedagogerna till ett annat rum för att börja intervjun. Inledningsvis frågade vi 

hur de arbetar med genus i verksamheten och pedagog 1 förklarar att de som enhet inte arbetar 

med genus men att enskilda pedagoger gör det på olika sätt. Hon berättar att vissa lärare på 

skolan är medvetna medan andra inte är det och menar att det är ett problem då de inte får stöd 

från ledningen. Hon förklarar att det handlar om en själv och hur man tänker, att man som 

lärare är en förebild och någon som eleverna ser upp till och därför krävs det att alltid ha ett 

genusperspektiv i allt man gör. När vi frågar vad pedagogerna skulle vilja få för slags stöd från 

ledningens håll svarar pedagog 1 att hon någon gång skulle vilja se ledningen i verksamheten. 

Hon menar att de inte vet vilka barn de har att arbeta med eller hur de fungerar. Pedagog 1 

förklarar: ”Att situationen ser ut som den gör i det här området är inte barnens fel. Det skulle så 

lätt kunna gå att vända om alla jobbade för det. Det finns fantastiska pedagoger som gör det 

men vi har inget stöd från ledningen där”.  

 

Pedagog 2 håller med om att de inte får stöd från ledningen. Hon menar att de måste få tid att 

reflektera och prata i arbetslaget för att kunna bedriva en fungerande verksamhet med ett 

genusperspektiv. Hon uttrycker även att man inte kan göra allt ensam och att hon upplever att 

det finns pedagoger på skolan som inte tycker det här är viktigt. Båda pedagogerna uttrycker en 

besvikelse då de upplever att rektorn sopar detta ämne under mattan för att hon redan har 
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bestämt sig för att skolan är och fungerar på ett visst sätt vilket begränsar pedagogernas arbete. 

Arvastson och Ehn beskriver att föreställningarna om ”bra” och ”dåliga” skolor påverkar 

arbetsklimatet vilket i sin tur påverkar miljön för både pedagoger och elever. Skolor som 

förmedlar framtidshopp till elever och pedagoger ställs mot skolor där det råder en viss 

hopplöshet (Arvastson & Ehn 2013, s. 102). Vi menar att rektorns inställning kan påverka 

föreställningarna hos pedagogerna om skolan som bra eller dålig. Pedagog 1 tillägger att de 

gånger hon har efterfrågat fortbildning eller föreläsningar om genus har hon fått till svar att det 

inte är något skolan prioriterar. Hon upplever att ledningen, framförallt rektorerna, bidrar till 

hur man ser på genus på skolan. Hon berättar: 

 

Man kan se det i bemötandet från ledningens håll. Hur vår kvinnliga huvudrektor 

bemöter kvinnliga pedagoger i jämförelse med manliga pedagoger, det är inte ok. 

Och det är där någonstans det börjar tänker jag. Rektorn pratar inte med mig som 

hon pratar med en manlig pedagog i 40-årsåldern. Hon pratar med mig som om jag 

vore så här: (visar förminskande gest genom att hålla handen ner mot golvet).  

 

Om rektorn bemöter kvinnliga och manliga pedagoger olika är detta något som bidrar till 

isärhållandet av könen och påverkar pedagogernas inställning och förhållningssätt till varandra 

och eleverna. Det är också ett förhållningssätt som bidrar till genuskontraktet där både kvinnor 

och män upprätthåller den struktur där mannen är överordnad kvinnan (Fagerström & Nilson 

2014, s. 9). 

 

Heteronormen i skolan 
Pedagogerna är överens om övertygelsen att många av skolans problem skulle försvinna om de 

arbetade mer genusmedvetet och normkritiskt. När vi frågar om vårdnadshavarnas synpunkter 

påverkar hur de kan arbeta genusmedvetet eller inte berättar pedagog 2 att hon blir lite försiktig 

på grund av att det finns vårdnadshavare som inte uppskattar en normkritisk pedagogik. Hon 

säger att hon inte vågar arbeta så genusmedvetet som hon skulle vilja.  

 

…jag har varit med om att en förälder har ringt till skolverket och frågat om varför 

vi har pratat om homosexualitet. Det hade kommit upp en diskussion kring en 

manlig artist som hade smink och eleverna frågade varför han hade det och då kom 

vi in på en diskussion om det. Sedan ringde en förälder och frågade varför vi pratade 

om det här hemska. När något sådant nyligen har hänt med en förälder så är man ju 
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lite försiktig de kommande veckorna. Jag skulle nog säga att jag skräms lite av det 

faktiskt. 

 

Hon förklarar vidare att pappan i familjen inte kunde förstå hur vi kunde utsätta hans barn för 

detta och att han upplevde det som en diskriminering. Även i Eidevalds avhandling uttryckte  

föräldrarna en oro över att pojkarna skulle bli feminina (Eidevald 2009, s. 166). Detta kan 

förklaras som ett exempel på den könshierarki som underordnar det feminint kodade och som 

länkar samman femininitet med homosexualitet. Denna hierarki bidrar till att det är mer  

problematiskt för pojkar att närma sig det feminint kodade än vad det är för flickor att agera 

enligt vad som anses vara maskulint kodat (Nordberg 2013, s. 33-35).  

 

Pedagog 1 fortsätter: ”och här i en mångkulturell skola så förväntas det ju att alla killar ska 

tycka att homosexualitet och bögar är äckligt. De vet inte varför, men det är så man pratar här 

varje dag”. Hon uttrycker däremot att hon har slutat bry sig om vårdnadshavarnas åsikter. Hon 

menar att man inte kan tippa på tå kring viktiga ämnen samtidigt som det är otäckt att inte få 

stöd från ledningen. Hon berättar om hur hon till exempel kunde lyfta frågor som hur det är att 

vara homosexuell och kvinnlig rappare med eleverna med hjälp av att analysera Silvana Imams 

låttexter i sin musikundervisning. Det framkommer även att eleverna sitter varannan tjej och 

varannan kille under hennes musikundervisning. När vi frågar varför hon väljer att placera dem 

så förklarar hon att eleverna jobbar mycket bättre och att hon upplever att det blir ett annat 

klimat. Även eleverna har ifrågasatt denna placering och hon motiverar sitt val genom att 

förklara att vi alla existerar tillsammans i samhället och menar att det bara är att börja jobba 

ihop. Trots pedagogens motivering ser vi hur detta skulle kunna bidra till den polariserade 

könsindelningen där kvinnor och män ses som varandras motsatser och hur pedagogen därmed 

upprätthåller heteronormativitet (Nordberg 2013, s. 30).  

 

Hegemonisk maskulinitet  
Av intervjun att döma är det den starka mannen som spelar fotboll som värderas högt av de 

manliga pedagogerna på skolan. Pedagog 1 berättar om ett exempel på fritidshemsklubben då 

eleverna bad de manliga pedagogerna vara med på en danstävling varpå pedagogerna svarade: 

”Nej, vi spelar bara fotboll”. Hon fortsätter med att säga att det är okej att vi alla tycker olika 

men menar att man inom skolans väggar behöver tänka en extra gång kring vad man som 

pedagog uttrycker till eleverna. Hon förklarar att hennes manliga kollegor inte ser något 
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problem i sitt agerande och bemötande medan hon gör det. I Kulturnavigering i skolan 

beskriver Rebecka Lennartsson att hegemonisk maskulinitet är beroende av omgivningen och 

därför är situationsbunden, de egenskaper som har hög status i en kontext kan ha lägre status i 

en annan (Lennartsson 2013, s 42). För många av eleverna på skolan är det fysik, styrka och 

auktoritet som räknas, vilket oftast förknippas med maskulinitet. Så som pedagog 1 och 2 

uttrycker det kan det tolkas som en rädsla hos de manliga pedagogerna att överge sin position 

då det kan medföra att de uppfattas som svaga, mesiga eller feminina (Eidevald 2009, s. 99-

100). Den hegemoniska maskuliniteten bidrar även till att män som grupp är överordnade 

kvinnor som grupp (Fagerström & Nilson 2008, s. 20). Vi kan se ett exempel på detta när 

pedagogerna talar om kontakten med eleverna och pedagog 1 uttrycker att eleverna värderar de 

manliga pedagogernas åsikter högre än hennes åsikter. Hon säger: 

 

Jag har bäst kontakt med eleverna men tror du de lyssnar på den manliga pedagogen 

som är fotbollsspelare och har samma uppfattningar om hur killar borde vara, eller 

tror ni de lyssnar på mig? Där förlorar man ju alla dagar i veckan, tyvärr. Jag kan se 

hur mycket pondus jag förlorar när jag klär mig väldigt feminint. Ju mindre feminin 

jag är, desto mer lyssnar de på mig.  
 

Även i Ganneruds rapport uttryckte informanterna att det var lättare för de manliga lärarna att 

bli lyssnade på och att de kvinnliga lärarna behövde vara envisare för att bli tagna på allvar 

(Gannerud 2003, s. 52). Pedagog 1 fortsätter med att berätta hur hon själv upplever att hon 

behöver hävda sig när eleverna uttrycker att hon inte kan spela fotboll på grund av att hon är 

kvinna. Båda pedagogerna upplever att det krävs mer från dem än vad det gör från de manliga 

kollegorna för att vinna elevernas respekt. Pedagog 1 utbrister: ”Jag måste vara allting! Jag 

måste vara jättesnuttig, jättesnäll, jättearg och jättekaxig. Allt måste vara maxat. Ingen 

förväntar sig det av de manliga pedagogerna, det räcker med att de är män”. Pedagogen 

upplever även detta som problematiskt och menar att alla pedagoger behöver se över sin roll 

som förebild i skolan. Tidigare uttryckte pedagogen att det är viktigt att tänka på vad man 

förmedlar till eleverna, oavsett vad man har för åsikter privat. Arvastson och Ehn lägger också 

vikt vid hur lärares yrkesroll samspelar med den personliga identiteten. De menar att lärare 

behöver vara medvetna om hur de fungerar som förebilder samt hur de bidrar till att förstärka 

eller förändra könsnormer genom sitt sätt att tala och handla (Arvastson & Ehn 2013, s. 69).   
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Förväntningar på eleven 
Pedagogerna berättar att de ser en tydlig uppdelning mellan tjejerna och killarna på 

fritidshemmet och att tjejerna har fått ”ta mycket skit” medan killarna har fått ta mycket plats. 

Pedagog 1 uttrycker att lärarna har lättare att säga till tjejer då de inte får lika stort mothugg 

som de får när de säger till killar. Eidevald skriver i sin avhandling att det av pedagogerna 

förväntas att flickor och pojkar ska bete sig olika. Han menar att flickor förväntas uppfylla 

regler bättre än pojkar samt att pojkar förväntas vara mer aggressiva (Eidevald 2009, s. 182-

183). Pedagog 1 upplever att lärarna ofta tar den lätta vägen ut och väljer bort krävande men 

viktiga diskussioner med eleverna.  

 

Det kan vara att när killar slåss i ett klassrum så får de det för att killar inte vet 

bättre, men om tjejer gör samma sak så åker de ut och man ringer hem till föräldrar 

och de får sitta hos rektorn och det blir värsta stora grejen. Jag vill inte att man gör 

så, det är ju att dumförklara killar, som att de inte vet bättre. Jag förväntar mig 

samma sak av alla barn. 

 

Däremot upplever hon inte denna problematik på fritidsklubben där hon berättar att de är 

konsekventa med att säga till alla elever om de gör något tokigt, oavsett könstillhörighet. 

Pedagogerna svarar nej när vi frågar om de delar in elevgruppen i tjej- och killgrupper och 

berättar istället om andra samarbetsövningar. Eleverna delas in i smågrupper oberoende av kön 

där de får ett ämne att diskutera och möjlighet att lyssna på varandras åsikter. Något som ofta 

kommer upp i diskussionsgrupperna är att tjejer inte kan spela fotboll. Pedagog 1 berättar att 

både tjejer och killar står för detta uttalande och menar att den enda anledningen till att tjejer 

håller med är för att det är vad de alltid har fått höra. Hon uttrycker, precis som Jansson i sin 

artikel Klungfotbollens kön, att kön inte är avgörande för ”fotbollsdugligheten” men att flickor 

ofta exkluderas från fotbollsplanen med tillsägelse från pojkarna (Jansson 2011, s. 18).  

 

Hon pratar även om förväntningarna på pojkarna i skolan. De förväntas vara jättekorkade, att 

de inte skulle klara av att låta bli att tafsa på tjejer. Hon fortsätter: ”Sedan så pratar ju många 

lärare om ’de här stökiga killarna’. Och vilka är de? Är det någon slags enhetlig grupp då 

eller?”. Nordberg beskriver att pedagoger ofta lägger märke till könsskillnader istället för 

likheter. Pojkar som personifierar eller närmar sig den hegemoniska maskuliniteten 

uppmärksammas därmed i högre grad än de pojkar som inte gör det. Hon menar att den 

stereotypa maskulinitetspositionen gör att en viss grupp pojkar och deras handlingar ses som 
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maskulint och att det skapar våra föreställningar om hur pojkar är (Nordberg 2005, s. 136-137). 

Vi ser pedagogens uttalanden om förväntningarna på skolans pojkar som ett exempel på detta 

och hur man tillskriver pojkarna i en homogen grupp; ”de här stökiga killarna”.  

Skolkultur 
I Ljungbergs avhandling uttryckte rektorn att främlingsfientligheten som rådde i skolans 

område skapade konflikter bland eleverna (Ljungberg 2005, s. 103). Skolan vi besökte ligger i 

ett område som är väldigt segregerat och pedagogerna berättar att det ligger ytterligare en 

grundskola i området. Det framgår att barnen som bor i villaområdet har etniskt svensk 

bakgrund och går i den ena skolan medan barnen som bor i det gamla miljonområdet har olika 

etniciteter och går i den andra. Pedagog 1 förklarar att eleverna är medvetna om uppdelningen 

mellan skolorna och att det har skapat ett behov hos eleverna att förhålla sig till detta som ”vi 

och dem”. Pedagog 2 håller med: ”Ja, fastän de alla är tjejer så ska de hitta något annat som 

skiljer dem åt. Det blir helt plötsligt viktigt att identifiera sig som svensk eller icke-svensk”. 

Detta leder oss in på ett samtal om skolkultur varpå pedagogerna förklarar att alla bidrar till 

kulturen som råder på skolan. Pedagog 1 upplever att killarna på skolan inte kan visa när de är 

ledsna. Pedagog 2 fyller i: 

 

Fast på klubben får de det, där kan de vara ledsna, det är deras trygga zon. Och för 

ett tag sedan, han har slutat nu men vi hade en manlig pedagog som var väldigt mjuk 

och kunde ha på sig rosa skor och sådär och han var ju jättebra. Barnen gillade 

honom, och så var han duktig på sport samtidigt som han kunde vara mjuk. Han 

kunde ha nagellack på sig ibland men det gick ändå hem hos barnen.  

 

Hon fortsätter med att säga att det är deras förtjänst att eleverna kan vara ledsna på 

fritidsklubben men uttrycker också att hon känner en osäkerhet kring hur en ny manlig pedagog 

med ovan nämnda egenskaper skulle tas emot av eleverna. Som Lundgren påpekar i kapitlet 

Vad kan du bli? skapas hierarkier mellan olika identiteter i de flesta kulturella gemenskaper och 

här talar vi om skolan som en kulturell gemenskap. Denna kulturella gemenskap präglas av 

normer för vad som är ett accepterat beteende både bland lärare och elever, som flicka, pojke, 

kvinna och man. Normerna kan dock skifta mellan olika sammanhang och vad en kommer 

undan med kan någon annan bli kritiserad för (Lundgren 2013, s. 52). Pedagog 1 uttrycker att 

det hade varit bra om även de resterande manliga pedagogerna kunde visa att det är okej som 

kille att vara ledsen eller mjuk, att de också kunde visa båda sidorna. Vi upplever att båda 

pedagogerna lägger vikt vid att de vuxnas bemötande på skolan påverkar hur eleverna 
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uppträder. Arvastson och Ehn framhäver att det är viktigt för pedagoger att granska sitt eget 

uppträdande och bemötande för att bli medvetna om hur de bidrar till skolans normproduktion 

när det gäller kön (Arvastson & Ehn 2013, s. 24).  

Skola 2  
Den andra skolan vi besökte ligger också i ett område som är socioekonomiskt svagt och 

pedagogen förklarar att det råder ett hårt klimat både i och utanför skolan. Vi fick möjlighet att 

intervjua en kvinnlig pedagog med examen i grundlärarprogrammet med inriktning mot 

fritidshem. Hon är 60 år och ansvarar för fritidshemsverksamheten. Hon har arbetat på skolan i 

fyra år och arbetslaget på fritidshemmet består av fyra kvinnor som arbetar heltid och två män 

som arbetar som resurser.  

 
Vi inledde intervjun med fritidshemläraren genom att fråga hur de arbetar med genus i 

verksamheten och om de får stöd från ledningen. Pedagogen svarar att de inte har något tydligt 

mål som de strävar efter men att det tas upp och diskuteras på möten. Hon upplever stöd från 

ledningen då de bland annat har fått två föreläsningar inom normkritisk pedagogik som hon 

tyckte var bra. Föreläsningarna väckte frågor och tankar och hon förklarar att det bidrog till en 

självkritisk reflektion. 

 

Interkulturellt förhållningssätt 
När vi frågar hur de tillämpar genus i verksamheten förklarar pedagogen att de aktiviteter som 

erbjuds är till för alla elever. Hon är snabb med att tillägga att detta är en mångkulturell skola 

och att det viktigaste därför blir det interkulturella förhållningssättet där man tittar på varje barn 

för sig. Hon förklarar: ”Vi måste komma ihåg att ett interkulturellt förhållningssätt är att tänka 

och acceptera deras bakgrund. Vi måste se deras ryggsäckar och ta hänsyn till vad de bär med 

sig”. Pedagogen tycks vara mycket medveten om vikten av att förhålla sig interkulturellt till 

eleverna och det blir tydligt att hon dagligen reflekterar kring betydelsen av att se den enskilda 

eleven.   

 

Ljungberg belyser att målet med mångkulturell undervisning är att skaffa större insikt om sig 

själv genom att se utifrån andras kulturella perspektiv. Hon menar att denna insikt måste 

baseras på självreflektion och en analys och diskussion kring jaget i relation till andra 

(Ljungberg 2005, s. 110). Lorentz och Bergstedt skriver att man behöver uppmärksamma 
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heterogeniteten i en mångkulturell lärandemiljö och att det är en nödvändighet för att kunna 

skapa social interaktion och interkulturell kommunikation. De menar att det är när vi upptäcker 

att vi både är lika och helt olika samtidigt som vi kan se varandra som likvärdiga och samtidigt 

annorlunda. En insikt om varandras likhet och olikhet kan bidra till att vi blir medvetna om 

varandras olika sätt att uppfatta kunskap, lärande och livets mening (Lorentz & Bergstedt 2016, 

s. 31). Vi frågar om pedagogen upplever det svårt att förhålla sig till ett interkulturellt 

perspektiv och hon svarar snabbt nej. Hon förklarar att det är var och en av pedagogerna som 

måste ha ett sådant perspektiv och hon känner inte att det är svårt. Hon menar att det börjar hos 

en själv. Vi kommer in på hur skolans mångkulturalitet påverkar verksamheten och hon 

förklarar denna skola som varm och hetsig och berättar hur fantastiskt det är att eleverna hittar 

varandra över kulturgränser. Hon fortsätter med att återigen påpeka vikten av ett interkulturellt 

förhållningssätt och att möta elever och vårdnadshavare där de är. Som pedagog upplever hon 

att många av familjerna har tydliga och självklara könsroller och menar att det kan vara en 

trygghet för föräldrar och barn. Hon förtydligar att vi måste förstå, respektera och acceptera att 

personer bär på olika värderingar och att det finns olika sätt att se på samhället. Hon säger: ”vi 

behöver respektera deras sätt att tänka, världen går inte att förändra på en minut!”. Pedagogen 

verkar ha en god vilja av att förstå människor och deras bakgrund och anpassar sitt 

förhållningssätt efter andras villkor och värderingar.  

 

Femininitet och maskulinitet i skolan 
Vi frågar om pedagogen upplever att lärarnas uppdrag: att motverka traditionella könsmönster, 

överensstämmer med vårdnadshavares önskemål och hon berättar att vårdnadshavare ofta 

behandlar flickor och pojkar olika. Hon förklarar att de som pedagoger behöver lirka och vara 

goda förebilder och att skolan kan komplettera hemmet. Hon menar att hon som kvinnlig 

pedagog behöver visa att hon kan springa och att hon kan spela fotboll. Däremot strävar 

pedagogerna efter att behandla alla elever lika. Hon säger: 

 

Det är hela tiden en balansgång och vi måste jobba på så många olika plan, men det 

är viktigt att inte förstärka det här med tjej- och killgrejer. Det är okej att delta i alla 

aktiviteter oavsett kön. Vi försöker se flickor och pojkar lika om jag säger så. Men 

såklart, det är svårt.  
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Genom att pedagogen refererar till ”tjej- och killgrejer” finns det en risk att hon upprätthåller 

föreställningarna om att flickor och pojkar har olika intressen. Som Nordberg och Saar 

framhäver är det pedagogers sätt att tala om flickor och pojkar som kan upprepa vissa normer 

samt skapa hierarkier mellan eleverna (Nordberg & Saar 2016, s. 9). Vi kan se ytterligare ett 

exempel på detta då pedagogen uttrycker: 

 

Sedan tar ju pojkarna större plats genom att de testar oss mer. Nittio procent av de 

som testar och behöver enormt utrymme är ju killar, killar i affekt. Och varifrån det 

kommer vet man ju inte, men de tar betydligt mycket större plats medan då flickorna 

backar.  

 

Nordberg och Saar påpekar att genus- och skolforskningen ofta framställer de elever som 

kategoriserar sig som pojkar som ett problem, hur de tar plats i klassrummet, lägger beslag på 

pedagogers uppmärksamhet samt begränsar flickors möjligheter. Författarna belyser att man i 

själva verket kan se skolan som en maskulinitetsfabrik där vissa sätt att vara pojke tränas och 

uppmuntras medan andra dämpas (Nordberg & Saar 2016, s. 6-7). Vi frågar hur pedagogerna 

bemöter ”pojkarna som behöver enormt utrymme” varpå hon berättar att hon jobbar i en klass 

där väldigt många pojkar tar stor plats. Pedagogen förklarar att de behöver ta hand om pojkarna 

för att överhuvudtaget få någon arbetsro. Hon berättar att hon är medveten om att detta bidrar 

till att pojkarna tillåts ta större plats men menar att det skulle bli kaos om hon hanterade 

situationen annorlunda. Hon uttrycker att en lyckad dag skulle vara om hon har hunnit 

tillgodose alla elevers behov och då även flickornas. Detta överensstämmer med Nordberg och 

Saars exempel på hur flickorna under deras observation befann sig i klassrummet men 

samtidigt långt borta från händelsernas centrum. De beskrevs som osynliggjorda där de inte tog 

några initiativ till att delta och att de lämnade över konversationen till läraren och de aktiva 

pojkarna (Nordberg & Saar 2016, s. 13). Fritidshemsläraren ger ytterligare exempel på detta när 

hon beskriver klassrumssituationen:  

 

De [flickorna] är där och är tysta och accepterar och balanserar på ett annat sätt. 

Medan killar roffar åt sig tid och uppmärksamhet. Och de växer ju in i den rollen, i 

maktrollen. Så det är lite moment 22 ibland skulle jag säga. Sedan tänker man ju 

annorlunda men det finns inga medel.  

 

Till skillnad från vad pedagogen uttrycker beskriver Lundgren att det finns flera sätt att agera 

”pojke” men att normer och föreställningar begränsar möjligheterna att performativt agera och 
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bli till på vilket sätt som helst (Lundgren 2013, s. 66). Pedagogen berättar att det blir mycket 

maktspel och hierarki mellan eleverna på rasterna och att pedagogerna försöker styra bort det. 

Hon uttrycker att maktspel alltid funnits på skolor men att hon upplever att det är extra mycket 

på denna skola och då även grupper som hotar varandra. Pedagogen förklarar att detta sker 

mellan alla elever men att det är tydligare mellan tjejer och killar i grupp. Hon beskriver att 

eleverna även är medvetna om pedagogernas positioner och att de respekterar henne mer än 

andra på grund av att hon är arbetslagsledare. Hon förklarar att man alltid måste ha en 

anknytning till barnen för att få deras respekt men att hon upplever att det kan vara lättare för 

de manliga pedagogerna som är ”långa, ståtliga och har mörk röst”. Även i Ganneruds rapport 

framkom det att lärarna upplevde en tydlig koppling mellan män, auktoritet och pondus och att 

detta ledde till fördelar för de manliga lärarna bland annat i deras relation till eleverna 

(Gannerud 2003, s. 52).  

 

Normer och förväntningar på eleven 
Trots att pedagogen upplever att det pågår maktspel mellan flickor och pojkar förklarar hon att 

det inte blir en lika tydlig uppdelning i elevernas val av aktiviteter. Hon fortsätter och trycker 

på att alla deras elever tycker om att sy och pärla: ”alla är pysselhungriga”. I nästa sekund 

uttrycker pedagogen att det ser annorlunda ut vid legobordet där majoriteten är pojkar och 

menar att det beror på att flickor möjligtvis inte är lika intresserade av att bygga lego. Här 

reagerar vi på de föreställningar som pedagogen har om att intressen skulle vara olika beroende 

på könstillhörighet. Som Nordberg och Saar beskriver kan flickors och pojkars handlingar i 

skolan ses som en följd av deras könstillhörighet och en konsekvens av detta är att identiteter 

blir givna. De menar att detta synsätt leder till att generella stereotyper om hur ”flickor är” och 

”pojkar är” upprepas och att skillnader inom pojkgruppen inte uppmärksammas (Nordberg & 

Saar 2016, s. 7-8). Pedagogen fortsätter: ”…men sådant märker man ju redan när barnen är 

små, tycker jag. Man får ju acceptera att de är som de är, vi får heller inte kategorisera med 

hjälp av vårt sätt att tänka”. 

 

Pedagogens uttalande om flickors och pojkars olika intresse av lego skulle kunna ses som en 

följd av normer och förväntningar. Som Lundgren förklarar får man stöd av normerna när man 

identifierar sig i enlighet med vad som förväntas och är normerande för en viss kategori 

människor (Lundgren 2013, s. 66). Man bör vara medveten om att normer och förväntningar 

begränsar elevernas identitetsskapande men det kan också vara svårt att inse hur man som 
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lärare bidrar till att reproducera normer. Det är dock viktigt som pedagog att se och förstå vad 

som händer bland eleverna i skolan och bli mer medveten om sin egen roll och hur den 

påverkar de rådande könsnormerna (Arvastson & Ehn 2013, s. 24).  

Normer och makt 
Pedagogen förklarar att de har mycket fri lek på fritidshemmet och att eleverna då väljer att gå 

till sina kompisar. Hon uttrycker i samma stund att det mesta sköter sig själv om man låter det 

vara och trycker igen på att det är viktigt att reflektera kring vem det är som får ta plats och hur 

makten fördelas. Hon berättar: ”Vi har tjejer som får, observera får, vara med och spela fotboll 

med killarna”. Med hjälp av pedagogens uttalande om hur det ser ut på fotbollsplanen blir det 

tydligt för oss hur makten i fotbollsspelet har fördelats. Kalle Jonasson som har gjort en 

undersökning om vad kön spelar för roll på fotbollsplanen skriver om hur det existerar en tydlig 

maktordning på fotbollsplanen i skolan där pojkar bestämmer om och hur flickor får delta i 

spelet. Han såg även hur denna exkludering motiverades med hänvisning till deras kön, alltså 

”inga tjejer” (Jonasson 2011, s. 20). Resultatet av hans studie överensstämmer med vad 

pedagogen vi intervjuade uttryckte kring makt på fotbollsplanen där genusordningen påverkar 

vem som får delta.  
 

Pedagogen avslutar med att berätta att det är tacksamt att arbeta på skolan, det är nyfikna och 

hungriga barn. Hon säger att hon sällan upplever problem i samverkan med hemmet och menar 

att vi som pedagoger också har mycket att lära.  

 

Skola 3 
Vi har även besökt en svensk skola i ett spansktalande land där vi fick möjlighet att intervjua en 

kvinnlig pedagog som ansvarar för genusfortbildningen på skolan. Hon är 36 år och har 

förskollärarexamen, grundlärarexamen och gymnasielärarexamen i svenska. Hon har arbetat på 

skolan i fyra år och ingår i ett arbetslag tillsammans med tre kvinnliga pedagoger som alla har 

utbildat sig i landet där skolan ligger. För att kommunicera med varandra använder de sig av 

spanska och engelska. Skolan bedriver en eftermiddagsverksamhet som motsvarar 

fritidshemmet i Sverige. Till skillnad från de andra skolorna vi besökte ligger denna i ett 

område som är starkare ur ett socioekonomiskt perspektiv.  
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Utmaningar och förändringsmöjligheter 
 
Vi började intervjun med att fråga hur de arbetar med genus på skolan. Hon berättar att 

arbetslaget alltid håller en levande diskussion kring ämnet, hon menar att det är nyckeln. 

Pedagogen förklarar att man som lärare aldrig kan vila från dessa saker, hon uttrycker att vi 

måste leva det tillsammans och att det är nödvändigt att diskutera det varje vecka vid möten. 

Hon förklarar också att det är viktigt att granska sig själv, vad man själv tror, var man som 

arbetslag står och vad nästa steg är. Pedagogen trycker på att man ska våga utmana sitt 

tankesätt. På möten för de ofta en diskussion om hur de bemöter barnen på skolan och är 

noggranna med att påminna varandra att hela tiden utgå från ett genusperspektiv. Hon berättar 

också hur de med hjälp av sociala medier kan vänja ögonen vid olika saker. Hon menar att till 

exempel följa en transperson på instagram kan bidra till att man glömmer bort vem som bör ha 

på sig vad, vilket i sin tur påverkar bemötandet gentemot barnen. Pedagogen berättar att de har 

kommit långt i tanken om att det inte finns några skillnader. När det gäller miljön så menar hon 

att den alltid är till för alla barnen och lägger mer vikt vid att det är individstyrt snarare än 

något annat. Hon berättar om exempel hon har hört där skolor väljer att måla snickarbänken 

rosa för att man vill att fler tjejer ska vara där. Pedagogen förklarar att hon tycker man börjar i 

fel ände då och att man vid sådana exempel redan har förutsatt vad flickor respektive pojkar 

tycker om. Hon uttrycker även att de aldrig delar in eleverna i tjej- och killgrupper av samma 

anledning som ovan, hon menar att det bidrar till föreställningar om att flickor skulle behöva 

något annat än pojkar och vice versa. Hon tillägger: ”Då har man ju redan bestämt sig”.  

 

Pedagogen berättar att genusarbetet fungerar väldigt bra hos dem men att det är en stor 

utmaning. Hon förklarar att det är jätteviktigt att utmana normerna då hon som pedagog har sett 

att de barn som inte passar in i könsnormen lätt hamnar i utanförskap. Hon menar att alla 

förlorar något i ett normstyrt samhälle. Pedagogen förklarar att man alltid måste utmana sig 

själv och ifrågasätta varför man gör och tänker som man gör.  

 

Kajsa Svaleryd skriver att man som pedagog behöver ha en vilja att förändras och förmågan att 

kunna se sin yrkesroll i ett nytt perspektiv för att kunna utöva ett jämställdhetsarbete. Hon 

menar att arbetslaget måste ha kunskap om genus och maktstrukturer för att hitta en gemensam 

plattform att utgå från (Svaleryd 2005, s. 195). Pedagogen förklarar: ”Om jag gör fel så måste 

jag vara mottaglig för att någon säger till mig, för alla gör fel. Läraryrket måste vara 



23 

 

23 

prestigelöst”. Pedagogen i vår intervju trycker på betydelsen av prestigelöshet inom läraryrket 

vilket går att relatera till Björkman som belyser vikten av att kunna se och lära av sina 

”misstag”. Björkman menar att det utan prestigelöshet inte är möjligt att bedriva ett 

normkritiskt pedagogiskt arbete (Björkman 2010, s. 10).  

 

Skolans uppdrag och kulturella faktorer  
 
Vi frågar hur skolkulturen påverkar verksamheten och om alla är införstådda på skolans 

uppdrag och pedagogen berättar att alla är medvetna om uppdraget och att de är överens men 

att det är svårt med de kulturella skillnaderna. Hon förklarar: ”De andra pedagogerna tänker 

inte på det här med genus, eller det gör de fast tvärtom, här förstärker man skillnaderna, det är 

mycket ’aha-upplevelser’ för dem”. Dock förstår vi det som att alla i arbetslaget är 

samarbetsvilliga och intresserade av att lära sig andra sätt att tänka på. Deras sätt att arbeta går 

att referera till en interkulturell pedagogik där olika kulturella beteenden hos individer med 

skild kulturell bakgrund samspelar och bidrar till ett gemensamt språk (Lorentz & Bergstedt 

2016, s. 31).  

 
Pedagogen fortsätter att förklara att de kulturella skillnaderna påverkar verksamheten då 

pedagoger, vårdnadshavare och barnen själva är delar av hur kön skapas. Hon menar att barnen 

är varandras könsnormerare och att skolkulturen påverkar hur eleverna samspelar. Barn måste 

hela tiden förhålla sig till den kultur som är rådande och hon säger att det går trender i vilken 

aktivitet man ska delta i på skolgården. Det skiftar även vilken känsla det är på fotbollsplanen; 

vilka som får lov att delta där. Pedagogen upplever att det ofta växlar kring vem som får vara 

på fotbollsplanen.  

 

Som Jonasson observerade i sin studie påverkar maktordningen vem som får vistas där 

(Jonasson 2011, s. 20). Pedagogen säger att det krävs att pedagogerna är närvarande för att bli 

medvetna om normer och vilken skolkultur som råder. Hon förklarar att man ofta arbetar i 

motvind och att man måste komma ihåg att många av barnens fokus alltid är att vara i toppen 

av hierarkin och att den styrs av olika faktorer hela tiden. Detta bidrar till att den som bryter 

normen blir den mest utsatta. Som Nordberg och Saar beskriver i sin artikel fungerar 

förväntningarna på hur man ska vara som flicka och pojke normerande och hierarkiserande. De 

menar även att det är hegemoniska diskurser som pekar ut vad som är möjligt och i vilka 

aktiviteter man ska delta för att inte bli exkluderad ur gruppen (Nordberg & Saar 2016, s. 64).  
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Vuxnas påverkan  
Vi frågar om de har stött på svårigheter i samspel med vårdnadshavare, och hon svarar att det 

kan vara svårt och att det kan uppstå krockar om deras värderingar inte överensstämmer med 

skolans uppdrag. Hon säger: 

 

Jag tänker såhär, man kan alltid kliva undan som privatperson och vila sig på 

uppdraget. Det är lagstiftat och det kan inte jag ändra på. Jag måste arbeta såhär. 

Men jag tänker att man gör vårdnadshavarna en tjänst om man vågar prata om 

sådana här saker.  

 

Björkman skriver om att en normkritisk pedagogik syftar till att på olika sätt utveckla och 

förändra tänkande och görande (Björkman 2010, s. 158). Pedagogen uttrycker vikten av att 

inkludera vårdnadshavarna för att även utveckla deras sätt att tänka och göra och menar att på 

så sätt har en reflekterande process påbörjats. Hon förklarar att det är stor skillnad på vad som 

förväntas av de olika könen och hur man bemöter flickor och pojkar i landet vi befinner oss. 

Hon upplever dock inte att kulturskillnaderna påverkar hennes sätt att arbeta men att man 

behöver ha vårdnadshavarna på sin sida. Hon menar att barn alltid vill leva upp till de vuxnas 

förväntningar och att det därför är viktigt att man har med sig vårdnadshavarna. Som Lundgren 

beskriver är skolan en plats som kan begränsa möjligt identitetsskapande och där eleverna blir 

bedömda för sitt sätt att vara (Lundgren 2013, s. 52). Pedagogen berättar om ett tillfälle då de 

fick gå in och säga stopp när en elev blev kramad av en annan elev mot sin vilja. När 

pedagogerna berättade om detta för elevens pappa svarade han ”men ibland när tjejer säger nej 

så menar de väl ja, eller?”. Ur ett genusteoretiskt perspektiv ser vi detta som ett exempel på hur 

vuxna i barnens omgivning är med och bidrar till genusordningen där pojkar uppmuntras till att 

vara aktiva och initiativrika medan flickor ska ta ett steg tillbaka och inte bli lyssnade på 

(Fagerström & Nilson 2008, s. 7-8). Vi tänker att alla vuxna, i detta fall lärare och 

vårdnadshavare, påverkar vad skolan blir för plats för eleverna. Återigen är det viktigt att lärare 

och vårdnadshavare granskar sitt eget uppträdande och blir medvetna om hur idéer om kön och 

genus får konsekvenser för elevernas självuppfattning och välbefinnande (Arvastson & Ehn 

2013, s. 24).  
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Sammanfattning av resultat och analys 
Resultaten av vår studie visar att det av olika anledningar är svårt att arbeta genusmedvetet i 

skolan då vårdnadshavare, elever och pedagoger bär på olika värderingar. Något som är 

gemensamt för de pedagoger vi har intervjuat är att de alla menar att det är viktigt att granska 

sig själv för att förstå hur man bidrar till skapandet av könsnormer. Vad som blev tydligt på alla 

tre skolor var hur mycket kulturella faktorer som värderingar, erfarenheter och uppfattningar 

påverkar genusarbetet på skolan. Vårdnadshavare och det tuffa klimatet som råder på skola 1 

blir många gånger ett motstånd i genusarbetet och båda pedagogerna är överens om att de 

behöver mer stöd från ledningen. Pedagogerna på skola 2 och 3 känner att de har stöd från 

ledningen men även där upplever de att skolans kultur påverkar hur de arbetar kring genus.  

 

Uppfattningarna om vad som anses vara feminint respektive maskulint påverkar både elever 

och pedagoger i verksamheten. På skola 2 pratar pedagogen om pojkarna som de som ”tar 

större plats och behöver enormt utrymme” när hon förklarar klassrumssituationen och berättar 

att flickorna hamnar i bakgrunden. Gemensamt för skola 1 och 2 är att det är lättare för de 

manliga pedagogerna att vinna elevernas respekt. Detta upplevde vi inte på skola 3 men där 

råder det ett mildare klimat och av resultatet att döma har skolan en fungerande verksamhet ur 

ett genusperspektiv trots att även de stöter på svårigheter i form av kulturella faktorer.  

Slutdiskussion 
Nedan kommer vi att diskutera vårt empiriska material i förhållande till våra frågeställningar 

och vårt syfte. Vi kommer även att besvara syftet med hjälp av teoretiska perspektiv och 

begrepp.  

 

Vårt syfte och våra frågeställningar berör hur pedagoger tänker och arbetar med genus samt hur 

pedagogerna ser på skolans genusordning. Syftet var även att undersöka hur skolkulturen 

påverkar deras arbete ur ett genusperspektiv. Med hjälp av ett konstruktivistiskt 

genusperspektiv där kön ses som socialt konstruerat har vi undersökt hur strukturer påverkar 

pedagoger och elever i sitt dagliga agerande. De genusteoretiska perspektiven har gjort det 

möjligt att inta ett kritiskt förhållningssätt för att på så vis ifrågasätta rådande normer och 

traditionella synsätt. De har även synliggjort vad kön och sexuell läggning har för betydelse i 

skolan. Vi har dock upplevt att idéer om jämställdhet och allas lika värde kan möta motstånd i 

form av olika traditioner och kulturer som isärhåller och har olika förväntningar på könen.  
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Efter våra intervjuer har vi fått en uppfattning om hur pedagoger i skolan och på fritidshemmet 

förhåller sig olika till verksamheten ur ett genusperspektiv. Vi har sett exempel på hur skolan är 

normproducerande och både bidrar till upprätthållandet av stereotypa könsdefinitioner samt att 

pedagogerna talar om flickor och pojkar som två olika enhetliga grupper. I vårt resultat framgår 

det även hur pedagogerna särskiljer eleverna genom att prata om flickors och pojkars olika 

intressen och egenskaper. Risken med isärhållandet av könen i skolan är att man bidrar till 

föreställningar om att flickor och pojkar skulle vara i behov av olika saker. Det framgår också 

hur pedagogerna normaliserar särskilda sätt att vara pojke, vilket leder till exkludering av 

pojkarna som inte överensstämmer med den stereotypa bilden (Nordberg & Saar 2016, s. 5). 

Något som vi uppmärksammade var att pedagogerna på skola 1 och 2 hela tiden pratade om 

eleverna som flickor och pojkar istället för elever. Vi tänker att detta kan försvåra 

pedagogernas arbete kring genus och att det kan vara enklare att inta en genusmedveten 

pedagogik om man inte ständigt benämner elevernas kön.  

 

Däremot verkar det enklare för vissa av pedagogerna att inta ett interkulturellt förhållningssätt. 

Vi fick en känsla av att pedagogen på skola 2 upplever det interkulturella förhållningssättet 

viktigare då det är en mångkulturell skola. Enligt skolans läroplan ska vi, lärare och elever, 

utveckla förmågan att förstå och leva oss in i andras villkor och värderingar (Skolverket 2011, 

s. 7-8). Skolan har både möjlighet och skyldighet att uppmuntra denna förmåga hos alla som 

arbetar där men när denna del av uppdraget hindrar motverkandet av traditionella könsmönster 

uppstår en tanke hos oss om att läroplanen kan uppfattas som motsägelsefull. Vi menar att ett 

interkulturellt förhållningssätt inte behöver utesluta ett arbete kring genus, utan att man snarare 

kan använda en interkulturell pedagogik för att synliggöra värdet i allas olikheter och på så sätt 

tillämpa öppenhet, gemenskap och jämställdhet.  

 

Vi har också sett exempel på hur förändring av normer kan ske och hur pedagoger möjliggör 

identitetsskapande som inte är baserat på rådande könsnormer. I en del av vårt resultat framgår 

det att vissa pedagoger väljer att aldrig dela in eleverna i tjej- och killgrupper. När pedagoger 

inte gör skillnad på elever grundat på kön öppnar de upp för fler identifikationsmöjligheter och 

kan på så vis inkludera alla elever. Genom att utnyttja den mångfald som finns och ge elever 

möjlighet att pröva olika sätt att vara flicka respektive pojke kan pedagogerna hindra att elever 

osynliggörs (Nordberg & Saar 2015, s. 221). Dock präglas ofta jämställdhetsarbete av 

utmaningar då sociala och kulturella föreställningar begränsar vad som är tillåtet och möjligt att 
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vara. Även då vi såg exempel på en verksamhet som arbetar för att förändra normer framgick 

det att en genusmedveten pedagogik alltid stöter på motstånd.  

 

Det har även blivit tydligt hur genusordningen på skolan påverkar pedagogerna samt hur 

skolkulturen, uppbyggd av en mängd olika värderingar och synsätt, styr den dagliga 

verksamheten. I intervjuerna framgick det att pedagogerna upplever att manliga pedagoger blir 

mer respekterade bland elever och att heteronormen är synlig i skolans verksamhet. Det 

framgick även hur rektorn på en av skolorna bidrog till genusordningen genom att bemöta 

kvinnliga och manliga pedagoger olika. Vi tänker att en grundläggande förutsättning för att 

arbeta genusmedvetet är att man som pedagog är medveten om sig själv och vilka normer som 

begränsar en (Björkman 2010, s. 175). Vi menar att pedagoger bör vara medvetna om sin roll 

och hur könsidentiteter sätter gränser respektive skapar möjligheter för individen. Det handlar 

alltså inte om att det inte ska få finnas femininiteter eller maskuliniteter men att man bör vara 

medveten om vad man förstärker och förmedlar till eleverna. Som Marie Nordberg beskriver 

handlar jämställdhet inte om antalet kvinnor respektive män på en arbetsplats utan om vilka 

könsmönster och vilka manliga och kvinnliga positioner som skapas, erbjuds och tillämpas där. 

Hon menar att man genom kritisk granskning av de relationer och positioner som finns bland 

pedagogerna kan utmana den rådande könsordningen och därmed även motverka traditionella 

könsmönster bland eleverna (Nordberg 2005, s. 91-92).  

 

Trots att motverkande av könsstereotyper och utmaning av traditionella könsmönster har 

skrivits in i skolans läroplan är det svårt att ta avstånd från rådande föreställningar. Därmed blir 

behovet av självreflektion och kulturförståelse stort. Läraryrket utsätts ständigt för 

omprövningar i form av elevgrupper, lärare och vårdnadshavare och ingen skola är den andra 

lik. Slutligen vill vi betona att man som pedagog bör känna ett behov av förändring för att 

kunna bedriva en reflekterande genuspedagogik. För att en förändring ska bli möjlig behöver 

man se sina misstag som en del av det genusmedvetna och normkritiska arbetet, det är därför 

viktigt att våga lära om och förhålla sig prestigelöst till läraryrket. Vi är medvetna om att 

förändring tar tid och därför behöver en genusmedveten pedagogik vara ständigt pågående och 

ske i skolans alla rum. Det krävs både kunskap, ödmjukhet och samverkan för att göra ett 

genusmedvetet förhållningssätt möjligt i det pedagogiska arbetet.  
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Uppslag till vidare forskning 
I en vidare undersökning vore det intressant att göra en liknande studie ur ett intersektionellt 

perspektiv för att belysa hur olika maktstrukturer påverkar arbetet på fritidshemmet. Det vore 

även intressant att intervjua manliga pedagoger då vi endast har kvinnliga informanter i denna 

undersökning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Förförståelse 
Vi har tidigare skrivit en B-uppsats tillsammans där vi undersökte pedagogers bemötande ur ett 

genusperspektiv på fritidshemmet. Med hjälp av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv 

som påvisar att människor har olika roller och att identiteten formas i samspel med andra 

människor och påverkas av olika sociala sammanhang analyserade vi pedagogers och elevers 

agerande (Goffman, Erving [2009]. Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. 

Stockholm: Nordsteds). Vi utgick även från ett genusperspektiv där kön ses som en social och 

kulturell konstruktion som belyser att människors egenskaper ofta är socialt och kulturellt 

inlärda och inte biologiska (Fagerström, Linda & Nilson, Maria [2008]. Genus, medier och 

masskultur. Malmö: Gleerups, s. 7-9). På de två skolorna vi observerade var det tydligt att 

pedagogerna bemötte eleverna olika beroende på deras könstillhörighet samt att det var en 

tydlig könsuppdelning i leken. Vi såg exempel på hur pedagoger upprätthöll könsnormer 

genom sitt sätt att tala till eleverna och vilka aktiviteter de uppmuntrade eleverna att delta i. 

Med denna vetskap som utgångspunkt började vi även diskutera om orsakerna till 

pedagogernas bemötande, beror det på okunskap eller ovilja? Vi kom fram till att det kan bero 

på både okunskap och ovilja men också på miljön och vilka förutsättningar pedagogen ges. 

Efter vår undersökning insåg vi att det är en ständig balansgång mellan att arbeta utefter 

läroplanens värdegrund, där man till exempel ska motverka traditionella könsmönster, och 

samtidigt ta hänsyn till elevens hemmiljö där det kan finnas andra åsikter och värderingar.  
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Bilaga 2 - Fördelning av arbetet 
 

Genom hela uppsatsarbetet har vi träffats ca fem dagar i veckan från kl. 9 på morgonen till 

15.30 på eftermiddagen för att arbeta med uppsatsen. Vi utförde planeringen och fältarbetet 

tillsammans både på skolorna i Stockholm samt på utlandsskolan. Intervjuerna hade en låg grad 

av strukturering och vi turades om att ställa frågor. Då vi letat efter tidigare forskning har vi 

delat upp arbetet men gått igenom materialet och textproduktionen tillsammans. Vi delade upp 

transkriberingen men valde gemensamt ut vilka delar som skulle presenteras och analyseras i 

uppsatsen. All textproduktion har vi genomfört tillsammans där vi turats om mellan att skriva 

på dator och gemensamt diskuterat fram analys och disposition.  
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Bilaga 3 - Informationsmail 
 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på Grundlärarprogrammet med interkulturell profil 

med inriktning mot fritidshem på Södertörns högskola. Det är dags för oss att skriva vårt 

självständiga arbete och tänkte höra om det är möjligt att göra en intervju med dig. I vår B-

uppsats undersökte vi hur pedagoger på fritidshem bemötte eleverna ur ett genusperspektiv. 

Vårt självständiga arbete kommer att bygga vidare på detta där vi vill undersöka hur pedagoger 

på fritidshemmet tänker kring och arbetar med genus samt hur kulturella faktorer påverkar 

verksamheten ur ett genusperspektiv. 

 

Vi kommer inte att benämna skolans eller personers namn i uppsatsen och materialet kommer 

endast användas för vår undersökning.  

 

Skulle det vara möjligt att vi kommer för en intervju v. X? 

 

 

MVH 

Amanda Becirovic & Lina Jegenstam Ott 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor 

 
Namn och ålder: 

 

Behörighet: 

 

Anställningstid: 

 

Arbetslag: 

 

Hur arbetar ni med genus i verksamheten: 

- varför arbetar ni på det sättet? 

- fungerar det bra? 

- är det lätt/svårt? 

 

Får ni stöd från ledningen i genusarbetet? 

- på vilket sätt? 

- skulle det kunna vara på något annat/bättre sätt? 

- får ni någon fortbildning i genus? 

 

Är ni överens i arbetslaget? 

- har ni ett gemensamt långsiktigt mål med arbetet? 

- är alla införstådda på skolans uppdrag? 

 

Upplever du att skolkulturen påverkar genusarbetet? 

- på vilket sätt?  

- har ni stött på svårigheter med eleverna i ämnet? 

 

Upplever du att skolans uppdrag överensstämmer med vårdnadshavares önskemål?  

- har ni stött på svårigheter i samverkan med föräldrar?  

- påverkar vårdnadshavares synpunkter erat genusarbete? 

 


