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We need more girlslego! 

A case study on teachers work to counter traditional gender 

patterns in the leisure center 

 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate how teachers at the leisure center work with gender equality 

and the requirements of the governing documents to counter traditional gender patterns. A struggle for 

gender equality has been going on for a long time. Recently, the social debate about equality between 

women and men has gained an increasing media interest. Now the debate about equality is no longer just 

about gender, even discrimination on ethnicity, sexual orientation, class, age and functional capacity is 

relevant. With current debate as a starting point, an intersectional approach has been used in the analysis 

of the material. Intersectionality is about how different structures of power interact with each other to 

maintain standards.  

 

The survey was a case study in which I used observations to investigate how leisure time teachers work 

to counter traditional gender patterns.  

 

The study's findings demonstrate teachers lack of knowledge about gender, norms, equality and the 

work to counter traditional gender patterns. This lack of knowledge leads to the fact that gender patterns 

are strengthened rather than counteracted. 

  

For the pupils, every day at the leisure center starts with the teachers calling for them boys and girls 

individually, thus consolidating a gender identity already in the attendance call. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger på fritidshemmet arbetar med jämställdhet och 

styrdokumentens krav på att motverka traditionella könsmönster. En kamp efter jämställdhet har pågått 

under lång tid. På senare tid har samhällsdebatten kring jämställdhet mellan kvinnor och män fått ett 

alltmer medialt intresse. Nu rör debatten om jämställdhet och jämlikhet inte längre bara kön, även 

diskriminering som rör etnicitet, sexuell läggning, klass, ålder och funktionsförmåga är aktuell. Med 

rådande debatt som utgångspunkt har en intersektionell ansats använts i analysen av materialet. 

Intersektionalitet handlar om hur olika maktordningar samverkar med varandra i upprätthållandet av 

normer.  

 

Undersökningen var en fallstudie där jag använde mig av observationer för att undersöka hur pedagoger 

på fritidshemmet arbetar med att motverka traditionella könsmönster. 

  

Studiens resultat påvisar pedagogers brist på kunskap kring genus, normer, jämställdhet och arbetet med 

att motverka traditionella könsmönster. Denna brist på kunskap leder till att könsmönster snarare 

förstärks än motverkas.  

 

För eleverna börjar varje dag på fritidshemmet med att pedagogerna ropar upp dem, pojkar och flickor 

för sig och således befästs en könstillhörighet redan i uppropet. 

 

Nyckelord: fritidshem, könsmönster, genus, jämställdhet, intersektionalitet 
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Inledning 

Under mina snart tio år som arbetande inom skola och fritidshem har jag haft en föreställning om 

personalens arbete med jämställdhet och likabehandling. Föreställningar om att vi ser till elevers bästa 

och allas lika värde. Johansson, Lindgren och Hellman (2013) skriver att fritidshemmet är en viktig plats 

att undersöka för att förstå elevers uppväxtvillkor då de flesta elever är inskrivna på fritidshem. På 

fritidshemmet betonas vikten av att arbeta för jämställdhet och demokrati. Inom skola och fritidshem, 

precis som i samhället i stort, omges elever av normer som visar på en uppdelning mellan könen. Under 

mina studier på högskolan har mitt intresse för genus och jämställdhet ökat markant och en nyfikenhet 

på hur personalens arbete med dessa frågor verkligen ser ut på fritidshemmet.  

 

Människors strävan efter jämställdhet är en kamp som pågått under lång tid. På senare tid, med den 

kraftigt ökade tillgången till information och kunskap, har samhällsdebatten kring jämställdhet mellan 

kvinnor och män fått ett alltmer medialt intresse. Nu rör debatten om jämställdhet och jämlikhet inte 

längre bara kön, även diskriminering som rör etnicitet, sexuell läggning, klass, ålder och 

funktionsförmåga är aktuell. 

 

Trycket på skolan som förmedlare av kunskap kring dessa frågor har ökat på sista tiden. Mycket fokus i 

samhällsdebatten riktas mot skolan och pedagogers brist på kunskap i dessa frågor. Utbildningen har 

förändrats och genuskurser finns nu inom lärarutbildningen. Men på fritidshemmet är en stor del av 

personalen outbildade. I Skolverkets senaste rapport skriver de att endast 42 % av personalen i 

fritidshem har en pedagogisk högskoleexamen (Skolverket 2017a). Hur står det egentligen till med 

personalens kunskap om jämställdhets- och genusfrågor? Vilka krav ställer styrdokumenten på 

personalen i fritidshemmet och är personalen medveten om dessa krav och har de kunskap att omsätta 

dem i praktiken. I läroplanen står det: 

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

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

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

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

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

intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011, s. 8). 
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I min undersökning är jag nyfiken på att se hur personalen arbetar med jämställdhet och vad de 

egentligen gör för att motverka traditionella könsmönster. Jag kommer i min undersökning angripa 

dessa frågor med ett intersektionellt perspektiv i förhållande till genusaspekter.  

Allmänna råden för fritidshemmet skriver att en medveten jämställdhetspedagogik är viktig i arbetet 

med eleverna då de i unga åldrar påverkas av vuxna i sin omgivning. Elever ska ges utrymme att pröva 

och utveckla förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet. Vidare skriver de att det är viktigt 

att ge utrymme för både flickor och pojkars intressen men även att medvetet motverka traditionella 

könsmönster (Skolverket 2007). Personalen på fritidshemmet styrs av läroplanenens första, andra och 

fjärde kapitel. Läroplanens första kapitel beskriver skolans värdegrund och uppdrag, i den står det att: 

”Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning. Sådana tendenser ska aktivt motverkas” (Skolverket, 2011, s. 7). Här kommer det 

intersektionella perspektivet in i handlingen.  

 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger på fritidshemmet arbetar med jämställdhet och 

styrdokumentens krav på att motverka traditionella könsmönster. Jag är även intresserad av att se hur 

pedagogerna bemöter elever beroende på olika maktordningar som kön, ålder, etnicitet och hudfärg. Hur 

påverkar de olika maktordningarna varandra i det normkritiska arbetet och vilken roll har rådande 

maktordningar i likabehandlingsplaner och arbetet med att motverka kränkande behandling och 

diskriminering. 

Min uppsats är en observationsstudie där jag utgår från ett antal frågeställningar. 

 

Frågeställningar 

Som utgångspunkt för mina observationer har jag använt mig av dessa frågeställningar. 

1. Hur arbetar pedagogerna med normkritik och uppdraget att motverka traditionella könsmönster? 

2. Jämlikhet och jämställdhet är en central del i styrdokumenten, hur syns det i arbetet? 
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna del presenteras undersökningens teoretiska utgångspunkter. Vidare presenteras tidigare 

forskning kring genus och könsmönster. 

 

Teoretiskt perspektiv 

Här presenteras intersektionalitet som är undersökningens teoretiska perspektiv och definitionen av 

genus som könsteoretiskt begrepp. 

 

Intersektionalitet 

Som utgångspunkt i observationerna används en intersektionell ansats för att belysa pedagogernas 

faktiska arbete med jämställdhet och att motverka traditionella könsmönster. 

 

Begreppet intersektionalitet har enligt Nina Lykke (2003) sitt ursprung i poststrukturalistisk feministisk 

teori, black feminism och queer-teori och det är ett mångfaldstänkande som handlar om hur olika 

maktordningar samverkar med varandra i upprätthållandet av normer. Lykke skriver att 

intersektionalitetsbegreppet kan användas som ett redskap för att analysera och förstå de villkor som 

råder i samhället. Intersektionalitet förhåller sig till dagens föränderliga samhälle, där vi har 

globalisering, migration och nya livsstilar och belyser hur maktordningar som genus, etnicitet, ålder, 

sexuell läggning, klass och funktionsförmåga samverkar med varandra på nya och föränderliga vis och 

på olika sätt leder till diskriminering och kränkande behandling. Normen på fritidshemmet som är 

objektet för studien utgörs av vita elever, födda i Sverige och som känner till de sociala spelregler som 

råder på fritidshemmet. Med hjälp av en intersektionell analys ska jag se hur pedagogerna på 

fritidshemmet arbetar för att förebygga diskriminering och kränkande behandling som sker på grund av 

rådande maktordningar.  

 

Lykke (2003) menar att intersektionalitet möjliggör förståelsen för att se sambanden de olika 

maktordningarna har i görandet av rådande normer och diskrimineringar. Det centrala är att 

intersektionalitet belyser maktstrukturerna. Lykke anser att det är av stor vikt att belysa 

intersektionalitetsanalyser efter vissa grundprinciper. Dessa principer handlar om att analysen måste 

baseras på ett val av vissa maktstrukturer. Vilka maktstrukturer som är mest avgörande i det aktuella 

sammanhanget bör argumenteras för och genus ska inte ses som en överordnad maktstruktur. Lykke 

betonar vikten av att forskaren i sin analys reflekterar över val och bortval av maktstrukturer.  
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Avslutningsvis menar Lykke (2003) att det är av stor vikt att i det nuvarande könsmaktsbaserade 

samhället ha ett genusperspektiv som grund i analyserna. Har man detta som utgångspunkt i analysen 

ger en intersektionell ansats genusperspektivet betydelse i ett samhälle som styrs av en 

könsmaktsordning. 

 

Lykke sammankopplar även intersektionalitet med poststrukturalism och dess syn på genus, ålder och 

etnicitet som något som konstrueras i ett socialt och kulturellt sammanhang. Hillevi Lenz Taguchi 

(2013) menar att det poststrukturella subjektet görs, exempelvis definieras eleverna i skolan först som 

flicka eller pojke, och sen som duktig, lugn, aktiv eller störande. Vidare menar hon att det finns 

förskjutningar i betydelserna beroende på om vi menar att en pojke är duktig eller störande eller om en 

flicka är det. Dessa förskjutningar i betydelser beroende på biologiskt kön är en maktstruktur som ligger 

till grund i observationerna. Bronwyn Davies (2003) menar att poststrukturalismen hjälper oss att se 

bortom uppdelningen i manligt och kvinnligt. Den hjälper oss genom att rikta in sig på de processer som 

gör att vi positionerar oss som män eller kvinnor. Hon menar att poststrukturalistisk teori kan vara en 

begreppsapparat som skapar mening i den insamlade datan. Den är även till hjälp i besvarandet av 

frågeställningarna inom jämställdhet- och genusarbetet. 

 

I boken ”Normkritisk pedagogik” funderar författarna kring hur intersektionella perspektiv kan omsättas 

i praktiken. Intersektionalitet ska användas för att analysera normen och se hur den påverkar och 

utesluter olika människor. Normer handlar om makt och intersektionalitet är ett sätt att kolla på makt. 

Författarna myntade begreppet normkritisk pedagogik som ett sätt att belysa den intersektionella 

pedagogiken. Syftet med begreppet var att plantera ett specifikt sätt att tänka på social förändring genom 

lärande och utbildning. Begreppet används som ett redskap i arbetet med att synliggöra normer som 

leder till diskriminering och kränkande behandling (Bromseth och Darj 2009).  

 

Definition av genusbegreppet 

Maria Hedlin (2006) skriver att genus som könsteoretiskt begrepp kommer från engelskans gender och 

betecknar det sociala och kulturella kön en människa formas till. Begreppet genus markerar att man inte 

avser det biologiska könet, utan att man syftar på sådant som är föränderligt, det vill säga uppfattningar 

om vad som ska anses som manligt respektive kvinnligt. Ett genusperspektiv lyfter således fram idéer 

och föreställningar om manligt och kvinnligt. Vidare skriver Hedlin (2006) att vi ofta blir bemötta och 

bedömda utifrån olika förväntningar och oskrivna regler. 
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Klara Dolk (2013) skriver att genus infördes på 1970-talet för att skilja det sociala och kulturella könet 

från det biologiska. Dolk skriver dock att det är vanskligt att skilja dem åt då den sociala konstruktionen 

påverkar biologins förändringar och vice versa. Således menar hon att det aldrig kan vara antingen kön 

eller genus utan i så fall både och.  

 

Begreppsdefinitioner 

Jämställdhet: 

Nationalencyklopedin (NE, 2017) skriver att jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.  

 

Jämlikhet: 

Jämlikhet definieras i Nationalencyklopedin (NE, 2017) som alla individers lika värde. Hedlin (2006) 

tillägger att jämlikhet handlar om förhållandet mellan generationer, klass och etniciteter och att 

jämlikhet innebär att alla elever oavsett ursprung eller funktionsförmåga ska få en god utbildning.  

 

Könsroll/Könsmönster:  

Könsroll är enligt Nationalencyklopedin (NE, 2017) en sammanfattande term för socialt och kulturellt 

betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, 

och makt. Hedlin (2006) skriver att samhället ordnas enligt speciella könsmönster. Hon menar att det 

beror på att samhällets ramar, traditioner, förväntningar och normer sätter gränser för vad som anses 

normalt och acceptabelt. Människor rättar sig efter de sociala och kulturella normer som råder i det egna 

samhället. 

 

Pedagog:  

I denna uppsats står begreppet pedagog för all personal som arbetar på fritidshemmet oavsett utbildning 

eller yrkestitel. 
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Tidigare forskning 

I denna del presenteras forskning som tidigare genomförts om genus och könsmönster. I sökandet efter 

forskning rörande ämnet har jag använt specifika sökord för att hitta material på biblioteket och i 

databaser. Då forskning gällande genus och könsmönster på fritidshemmet är begränsad har jag 

fokuserat på forskning genomförd på förskolan då de åldersmässigt ligger närmare än forskning 

genomförd exempelvis på gymnasiet. 

 

Genusforskning 

Jag inleder denna del med att citera genusforskaren Britt-Marie Thurén som skriver: 

”Genusforskare förnekar inte det materiella, det biologiska, men vi problematiserar allt som har med 

kön att göra, inklusive det som i vår kultur brukar ses som givet”  

(Vetenskapsrådet, 2003, s. 11) 

 

Hedlin (2006) skriver att genusforskningen undersöker föreställningar om manligt och kvinnligt, hur 

olika villkor för män och kvinnor återskapas och vilka hinder eller möjligheter dessa föreställningar 

skapar. Resultaten från undersökningar används för att förstå hur förändringar mot ökad jämställdhet 

kan ske. Genusforskaren intresserar sig för de kulturella tolkningar och uppfattningar som är bundna till 

det biologiska könet. Davies har genom barns lekar och samtal studerat hur kön konstrueras. Hon 

skriver om en obalans i maktstrukturer, där pojkar blir förmedlade en kunskap om att de ska vara aktiva 

och utveckla förmågor som gör dem till handlingskraftiga människor med makt. Flickor förmedlas en 

kunskap om att de är objekt för andras blickar (Davies 2003). Davies skriver att genom att barn lär sig 

språket så lär de sig också att de står i relation till andra och anammar könskoder. Vuxna begär att barn 

ska ta till sig deras sätt att använda språket och på detta sätt så förmedlar vi till barnen att de vuxnas 

uppfattning är den enda rätta. Således påverkas barnen tidigt av de normer och värderingar vi förmedlar. 

Davies menar vidare att vuxna förmedlar att man antingen är man eller kvinna. Barn får således tidigt 

lära sig hur man positionerar sig och vad som anses manligt respektive kvinnligt. Vilken frisyr man ska 

ha, vilka färger, kläder och aktiviteter som passar att ha och utföra. Davies slår också fast att barn blir 

definierade som ”de andra” i förhållande till vuxna ungefär som kvinnor blir definierade som ”de andra” 

i förhållande till män (Davies 2003). Johansson, Lindgren och Hellman (2013) skriver att även ålder 

konstrueras socialt och kulturellt och att man inom skolan knyter normer om ålder till mognad. Alltså 

man förväntar sig att elever ska kunna diverse saker vid en viss ålder. De menar dock att det som en elev 

förväntas kunna vid en specifik ålder skiljer sig mellan pojkar och flickar. Vidare menar de att ålder är 

en avgörande faktor för positionering bland elever. 
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Stereotypa könsmönster 

Christian Eidevald har undersökt hur barn får vara flicka respektive pojke genom att studera vilka 

handlingar som accepteras eller möter motstånd hos personalen på förskolan. I styrdokument som 

skollag och läroplan står det tydligt att personalen ska arbeta med jämställdhet genom att aktivt 

motverka traditionella könsmönster. Hur man ska arbeta med detta är dock inte formulerat menar 

Eidevald. Detta öppnar upp för olika tolkningar och tillvägagångssätt i undervisningen. Det är således 

viktigt att personalen gemensamt har definierat de olika begreppen och tillsammans kommit fram till ett 

gemensamt förhållningssätt i detta arbete. Personalens egna värderingar och syn på kön och genus får 

inte lysa igenom utan ett aktivt arbete där alla drar åt samma håll är av stor vikt för att säkerställa att inte 

traditionella könsmönster snarare förstärks än motverkas. Djupt sittande föreställningar om vad som 

anses kvinnligt och manligt är det som påverkar hur vi bemöter barn. Det finns även stora skillnader i 

hur vi pratar med flickor respektive pojkar och vilka olika leksaker och aktiviteter vi erbjuder dem 

(Eidevald 2009). 

 

Eidevald (2009) menar att flickor bemöts hårdare än pojkar och med större krav. Han menar att en flicka 

som bryter mot regler och är utåtagerande stoppas av personalen för att ”hon ju faktiskt inte behöver 

bete sig så”. Eidevald skriver att vuxnas bemötande av barn inte utgår från individen utan från vilket kön 

ett barn har. Slutsatsen Eidevald drar av sin studie är att förskolan är en ojämnställd plats där flickor och 

pojkar omedvetet bemöts olika. Han betonar i sin studie att flickor ofta straffas hårdare när de bryter mot 

regler.  

 

Anette Hellman (2010) skriver om möjligheter att förändra stereotypa könsmönster. Hon menar att barn 

prövar markörer för kön utan att kategorisera dem som pojkar eller flickor. Barn prövar, upprepar och 

ifrågasätter de normer som återkommande presenteras för den. Barn förändrar och ifrågasätter ofta 

etablerade könsnormer när de använder och prövar markörer och därmed skapas nya möjligheter. Det är 

därför viktigt att ta vara på den möjlighet till förändring som barnens sätt att pröva kön bär med sig. 

 

Enligt Hedlin (2011) konstrueras kön i en process genom tre interagerande nivåer. Dessa tre nivåer är 

komplext sammanbundna, men kan skiljas åt analytiskt. Första nivån är en symbolisk nivå där kvinnor 

och män traditionellt kopplas till olika karaktärsdrag och egenskaper. Andra nivån handlar om en 

strukturell nivå, vilket betyder att sysslor och arbeten är socialt könade. Den tredje nivån är den 

individuella nivån där pojkar och flickor konstruerar maskulinitet och femininitet när de relaterar till den 

symboliska och strukturella nivån. Hur flickor och pojkar gör kön i skolan förhåller sig till hur de 
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relaterar till den symboliska och strukturella nivån och de val eleverna gör får konsekvenser beroende på 

kamraternas godkännande eller fördömanden. Det finns möjligheter men även begränsningar. Hon 

skriver även att den identitetsskapande processen påverkar vad elever tycker om att göra. Exempelvis att 

teknik ses som maskulint gör det svårare för flickor att ta till sig det. 

  

Karin Widerberg (2003) skriver att kön är en social konstruktion och att alla samhällen gör kön, men 

även att samhällen således är könade genom att samhällets struktur och kontext färgas av normer. 

Widerberg skriver att detta är en enkel sociologisk logik. I skolan och hemmen har kunskapen om kön 

och könsrelationer genomgått en förändring som även genomsyrar nya sociala ordningar, regler och 

lagar. I denna process har könssociologin spelat en viktig roll och dess perspektiv och kunskaper hjälper 

kvinnor och män att medverka till förändring. Widerberg menar att dessa förändringar sker i linje med 

kvinnans intressen. Hon menar att det idag är flickor som favoriseras och inte pojkar. Flickorna går ut ur 

skolan med de högsta betygen vilket leder till att de är överrepresenterade på universiteten tack vare 

bättre betyg. Idag definierar sig kvinnor inte som ett kön utan som individer. Möjligheterna för de unga 

kvinnorna är idag stora och det är upp till dem att ta för sig och skapa sig själva de liv de vill leva. Även 

Mary-Anne Holfve-Sabel (2011) är inne på denna linje. Hon skriver att när båda könen presterar 

likvärdigt belönas flickor med något högre betyg och att helhetsintrycket visar att pojkar får kämpa 

aktivt för att synas i klassrummet. Hur de olika könen agerar i klassrummet skiljer sig åt. Pojkar orsakar 

störningar medan flickor engagerar sig i skoluppgifter. Holfve-Sabel skriver att i den moderna skolan 

har man trott att pojkar favoriseras, men enligt hennes studier syns inga sådana signaler. Vidare skriver 

hon att hennes utredning bekräftar att båda könen önskar och söker acceptans från sina kamrater. 

Utredningen visar också på att stabila könsordningar gällande att flickor har ett större intresse för skolan 

kvarstår. Elisabet Öhrn (2002) ger en liknande bild och skriver att flickor idag inte längre framstår som 

underordnade pojkar. Vidare menar hon att vi på senare tid ser förändringar i skolans könsmönster som 

visar på att flickor tar för sig mer, presterar bättre och har en starkare ställning än pojkar i skolan. 
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Metod  

I denna del beskrivs undersökningens metodval och genomförande. Vidare förklaras urvalsprocessen 

och de forskningsetiska aspekterna som beaktas i undersökningen. 

 

Metodval 

Undersökningen är en fallstudie, fallstudier innebär att man ingående studerar en enda arbetsplats. 

Staffan Stukát (2011) skriver att det är själva forskningsproblemet som ska styra metodvalet och att man 

genom en fallstudie centrerar sin forskning på en institution och försöker få fram kunskap och djupare 

förståelse. Syftet med min undersökning var att se vad pedagogerna gör i praktiken. Stukát skriver att 

observationer är det mest lämpliga valet av metod när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, 

inte bara vad de säger att de gör. Således blev metodvalet för studien att genom observationer undersöka 

vad pedagogerna gör för att motverka traditionella könsmönster.  

 

En stor fördel jämfört med intervjuer och enkäter är att man får kunskap som är direkt hämtad från sitt 

sammanhang. En annan fördel är att när man observerar ser man det som verkligen händer, men i 

intervjuer och enkäter kan man inte med säkerhet garantera sanningsenliga svar från respondenten. En 

fördel är även att man genom observation inte bara får veta det som sägs utan man får även tillgång till 

kunskap som kan vara outtalad och enbart kroppslig, så som kroppsspråk, reaktioner, ansiktsuttryck och 

stämningar. Resultatet av en observationsundersökning är ofta lätthanterligt och arbetet med att tolka 

och kategorisera materialet är smidigt vilket gör det till ett bra underlag för analyser och diskussioner 

(Stukát 2011). 

 

Genomförande 

Studien genomfördes på ett fritidshem i en mellanstor kommun på ostkusten. Skolan är en kommunal F-

6 skola med ungefär 400 elever. Antalet legitimerade lärare på skolan är 90 % och på fritidshemmet är 

antalet högskoleutbildad personal 15 %.  

 

Observationerna av pedagogerna pågick under en vecka. Observationernas fokus låg på fritidstiden 

mellan 13:30-17:00 men även vid matsituationer och raster där fritidspersonalen ansvarar för eleverna. 

Jag förde kontinuerliga anteckningar med block och penna alternativt röstmemo på telefonen när det var 

mer lämpligt. Vid dagens slut skrev jag ner observationerna i detalj. Veckan efter observationerna 

analyserade jag mitt material och sorterade och kategoriserade materialet. Allt detta är enligt Rennstam 

och Wästerfors (2015) ett tolkningsarbete. Vidare menar de att valet av teori är avgörande för att veta 
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vilka frågor som är relevanta att fokusera på och vilka frågor som är oviktiga. Jag angrep 

tolkningsarbetet med en hermeneutisk ansats och analyserade mitt material med ett intersektionellt 

perspektiv. 

 

Hermeneutisk ansats  

I arbetet med mina observationer använde jag mig av en hermeneutisk ansats där jag använde min 

förförståelse för att tolka det jag såg och upplevde. Stukát (2011) skriver att de kvalitativa ansatserna har 

sitt ursprung i humanistisk vetenskap med hermeneutik som grund. Med en kvalitativ ansats menar 

forskaren inte att generalisera, förklara, och förutsäga utan att tolka och förstå de resultat som 

framkommer. Materialet bearbetas genom olika former av kvalitativ analys där forskarens förförståelse 

spelar stor roll och ses som en tillgång för tolkningen. Stukát skriver att förförståelse är forskarens egna 

tankar, känslor och erfarenheter. 

 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) skriver att i en hermeneutisk ansats använder man sig av 

kvalitativa metoder. Dessa kvalitativa metoder använder man för att tolka och förstå sammanhanget. 

Den hermeneutiske forskaren tolkar med bakgrund i sin egen förförståelse. Förförståelsen är den 

erfarenhet och kunskap som forskaren bär med sig i analysen av observationerna. Förförståelsen är 

individuell och hermeneutiken är därför noga med att forskaren redovisar sin förförståelse eftersom den 

ligger till grund för tolkning av materialet och den kunskap som texten landar i. 

Hermeneutiken fokuserar på att försöka förstå olika fenomen och skapa förståelse för hur människor 

upplever sin situation. Med det menas att man tolkar mänskligt beteende genom exempelvis språket.  

 

Förförståelse 

Min förförståelse grundar sig i erfarenheter jag tillägnat mig i mitt arbete på skola och fritidshem i 

nästan tio år. Jag är väl införstådd med styrdokumentens krav på personalen men har även kunskap och 

förståelse om de pedagogiska begränsningar som styr pedagogernas arbete i relation till förutsättningar 

som har med personaltäthet, arbetsmiljö, barngruppernas storlek och brist på satsningar inom 

fritidshemmet när det kommer till kompetensutveckling. Vidare handlar min förförståelse om mina 

kunskaper inom ämnet som grundar sig i min pågående pedagogiska högskoleutbildning där jag 

genomgått en genuskurs och har ett brinnande intresse för det jämställdhetsarbetet som pågår, inte bara i 

skolans värld utan även i ett större globalt sammanhang. 
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Metodkritik 

Kvalitativa metoder kritiseras i allmänhet ofta för att vara för subjektiva. Forskarens personliga 

egenskaper och förförståelse påverkar resultaten i för stor utsträckning menar kritikerna. 

Undersökningens reliabilitet ifrågasätts och även möjligheterna till generalisering ifrågasätts kraftigt. 

Observationsstudier i synnerhet kritiseras i första hand för att det är yttre beteenden som studeras. Med 

metoden når man inte individernas tankar och känslor. En annan kritik som riktas mot metoden är att de 

observerade individerna kan agera annorlunda när de känner sig iakttagna och vara föremål för en 

undersökning (Stukat 2011). Fanny Ambjörnsson (2004) skriver att en observatör aldrig är helt 

distanserad. Observatören påverkar situationen bara genom så lite som sin närvaro. Observatören 

påverkar således både insamlingen av materialet och analysen. Således påverkar forskarens förförståelse 

och erfarenheter de resultat analysen ger. Just denna kritik mot observationsmetoden är en av 

anledningarna till att jag har angripit min undersökning med en hermeneutisk ansats. Då jag ser min 

förförståelse som en tillgång i tolkningen av observationer och i arbetet med analysen.  

 

Urval 

Skolan där undersökningen är genomförd har fyra fritidshemsavdelningar. I min undersökning gjorde 

jag ett urval av logistiska skäl då avdelningarna ligger i olika byggnader. Patel och Davidsson (2009) 

skriver att när man gör ett urval så studerar man inte hela populationen. Vidare skriver de att det finns 

flera sätt att göra detta urval på och mitt val föll på den största avdelningen med flest 

fritidshemspersonal för att få så stor population som möjligt att observera och maximera mängden data 

att utgå ifrån i analysarbetet. På just denna avdelning arbetar det sex pedagoger på fritidshemmet varav 

en har pedagogisk högskoleutbildning. Fem av pedagogerna är kvinnor och en är man. 

 

Forskningsetiska aspekter 

När man forskar måste man ta hänsyn till vissa forskningsetiska aspekter. I den humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningen finns fyra övergripande etiska regler. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla dessa etiska regler tog jag i 

beaktande i min undersökning. Informationskravet handlar om att de som är berörda av forskningen 

måste informeras om syftet med undersökningen. De ska även informeras om att medverkan är frivillig 

och kan avbrytas om de så önskar. Jag tog kontakt med skolans ledning och berörda individer i god tid 

före observationerna. I enlighet med samtyckeskravet som handlar om att deltagarna i undersökningen 

själva avgör om de vill delta så fick all personal på fritidshemmet godkänna att de ville medverka. Jag 

tog sedan personalen till hjälp med att få vårdnadshavarnas samtycke för min närvaro på skolan då 
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eleverna är under 15 år. Konfidentialitetskravet handlar om att inga personuppgifter får lämnas ut och 

alla personer i min undersökning är anonyma och materialet skrivs om så att ingen utomstående kan 

identifiera deltagarna. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter insamlade om enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamål (Patel & Davidson 2011).  

 

 

 

 

Resultat och analys 

I denna del redovisas och analyseras resultatet från studiens observationer. De resultat som presenteras 

är först ett urval av några generella iakttagelser och pedagogiska strategier pedagogerna använder sig av. 

Sedan redovisas tre observerade situationer mer i detalj.  En utgångspunkt i studien är att pedagogerna 

på den här arbetsplatsen ser fritidshemmet som en plats för fria aktiviteter. Vilket innebär att eleverna 

själva väljer mellan aktiviteter och om de vill delta.  

 

Observationerna genomfördes med en intersektionell ansats där olika maktstrukturer stod i fokus. Anna 

Lundberg och Ann Werner (2014) skriver att man använder en intersektionell ansats genom att belysa 

interagerande maktstrukturer. Vidare menar de att maktordningar innehåller mer hierarkiska system och 

sociala relationer än genus. Hur rådande normer och kategorier som kön, etnicitet, ålder och 

funktionsförmåga samspelar analyseras.  

 

Inledande observation 

Mitt första steg i observationen var att närvara vid en av fritidsamlingarna efter skoldagens slut. Vid 

skoldagens slut går pedagogerna till de fyra olika klassrummen deras elever spenderar sin skoltid i och 

tar över samlingen från klassläraren. Jag valde att följa med den enda utbildade pedagogen tillika 

avdelningsansvarig, (i fortsättning benämns denna person som AA) till klass 1A:s samling. AA börjar 

samlingen med att ropa upp eleverna och fylla i de som är närvarande. Det jag reagerade på direkt var 

att AA först ropade upp pojkarna i alfabetisk ordning och därefter flickorna. Jag tittade i fritidshemmets 

närvaropärm och noterade att eleverna stod uppdelade flickor och pojkar för sig. Att dela upp eleverna 

på detta vis känns som ett tydligt sätt att positionera elever som pojke, respektive flicka. Helt emot 

uppdraget enligt läroplanen. När en elev blivit uppropad fick hen resa sig och gå ut på skolgården. 
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Pedagogiska strategier 

Nedan presenteras en antal pedagogiska strategier och generella iakttagelser jag noterat under 

observationerna. 

 

Hjälpfröknar 

En tydlig strategi pedagogerna använder sig av är så kallade hjälpfröknar. Det jag noterar under mina 

observationer är att valet av hjälpfröknar verkar vara oberoende av kön. Snarare är valet 

situationsbundet och handlar om vilka svårigheter eleverna har. De elever som ses som ”duktiga” får 

hjälpa till när det handlar om att ta ansvar och vid städning. De ”bråkiga” eleverna får olika uppdrag vid 

exempelvis samlingar, övergångar från en aktivitet till en annan och när de går i led. Jag tolkar detta 

som ett tillvägagångssätt pedagogerna använder för att distrahera och hålla dessa elever sysselsatta för 

att förebygga och förekomma så att de inte hamnar i konflikter. Johansson, Lindgren och Hellman 

(2013) skriver att det generellt är flickor som får agera hjälpfröknar och att pojkar är de som ses som 

besvärliga och således får mer fokus och uppmärksamhet av personalen. Vidare ser de en risk i att 

flickor riskerar att glömmas bort om de anses självgående och kompetenta. På detta fritidshem använder 

pedagogerna en strategi där de tar hjälp av de elever som anses kompetenta. Ett exempel på detta är 

under en aktivitet där eleverna får pyssla och skapa med olika material. Pedagogerna nämner då ett antal 

elever vid namn och säger till de andra att fråga dem om hjälp. Detta stärker dessa elever och jag tolkar 

denna strategi som ett sätt att avlasta personalen och minska väntetiden för eleverna. 

 

Gå med vem man vill 

En eftermiddag hade fritidshemmet en planerad aktivitet där de skulle gå till skogen. Om eleverna ville 

gå till skogen skedde helt på frivillig basis. Jag noterade att ungefär en tredjedel av eleverna valde att gå 

till skogen och fördelningen av pojkar och flickor var ungefär likvärdig. Eftersom vägen till skogen är 

genom trafikerade gator fick eleverna instruktioner om att ställa sig i ett led. En pedagog gav 

instruktionen, ”ställ upp er två och två eller tre och tre”. Det gavs inga direktiv om vem man skulle gå 

med. Jag minns tillbaka till när jag var ung och pedagogerna gav instruktioner om att man skulle gå 

pojke och flicka. Det jag nu såg är en utveckling i tydlig linje med uppdraget. Denna strategi fortsatte 

sedan vid varje tillfälle eleverna skulle stå i led. Noterbart är även att pedagogerna instruerade eleverna 

om att de inte behövde hålla varandra i handen.  
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Befästa normer 

En intressant iakttagelse sker en eftermiddag när en elev från en annan avdelning kommer och frågar en 

pedagog vem Jens är. Pedagogen svarade att ”Jens är där borta på fotbollsplanen, du ser pojken med det 

långa håret. Dagen efter sitter samma pedagog vid mellanmålet och konverserar med några elever, varpå 

jag hör henne kommentera en flickas frisyr, ”jag ser att du har klippt dig kort, känns det bra?” Jag 

noterade först valet av att fråga om detta känns bra, snarare än att säga ”vad fint” eller något liknande. 

En strategi väl i linje med rekommendationerna. Senare vid transkriberingen av observationerna inser 

jag att hon refererade till Jens som den långhåriga pojken men sa till flickan att hon hade klippt sig kort. 

Det intressanta med detta är att flickan hade längre hår än vad Jens hade. Ett tydligt befästande av 

normen att pojkar har kort hår och flickor långt hår. Eidevald och Taguchi (2011) skriver om vikten av 

att bemöta elever lika. Att inte göra skillnad på kön eller lägga något värde i vad man har eller gör. De 

ger exempel på att när man iakttar att en elev har nya kläder så ska man inte värdera och säga ”vad fin 

du är” utan istället exempelvis säga ”jag ser att du har nya kläder, är dem sköna?” 

 

Stöd i kontaktskapande 

En generell observation är att pedagogerna försöker få de elever som är ensamma eller ledsna att komma 

in i leken igen och valet av kamrater är alltid de inom samma biologiska kön. Det har börjat en ny elev 

på skolan som inte behärskar det svenska språket. Med anledning av detta begränsas hennes sociala 

samspel. När pedagogerna observerar att flickan är ensam ber de systematiskt en grupp av flickor att 

”fråga eleven om hon vill vara med och leka”. 

 

Tydligt under observationerna var att pedagogerna inte gjorde några ansatser till att påverka elevernas 

val av sysselsättningen när alla elever var utomhus. Således gör pedagogerna inga ansatser att motverka 

de traditionellt könsbundna aktiviteterna. Den enda pedagogen som är man, är väldigt delaktig i 

aktiviteter. Han cirkulerar runt och finns närvarande bland eleverna. När han är med och spelar fotboll 

på elevernas initiativ ökar närvaron av flickor markant på fotbollsplanen. Noterbart är även att han har 

en helt annan jargong med pojkarna på fotbollsplan än med flickorna. Han har en utmanade attityd mot 

pojkarna och gestikulerar, utmanar och tillrättavisar deras agerande på planen. I kontakten med flickorna 

är han uppmuntrande och pushande. Han har även ett speciellt engagemang runt pojkarna med 

invandrarbakgrund. Jargongen är hårdare med tydligare kroppsspråk, tonläge och gester. Vid övergångar 

mellan aktiviteter och dessa elevers hemgång är han där och stöttar och ser till så att de har med sig allt 

de behöver. 
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Kompensatorisk pedagogik  

Ett generellt iakttagande jag gjorde under mina observationer var att pedagogerna arbetade efter en så 

kallad kompensatorisk pedagogik. Detta begrepp handlar enligt Eidevald (2009) om ett arbetssätt som 

befäster könsstrukturer som menar att flickor och pojkar är varandras motsatser. Vidare menar han att 

detta synsätt går ut på att skilja flickor och pojkar åt och utmanar eleverna att träna på det som inte 

förknippas med dess könstillhörighet. Eidevald menar att detta arbetssätt inte hjälper pedagogerna i 

arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Hedlin (2006) talar om kompensatorisk pedagogik i 

termer av att alla elever ska träna självständighet och samhörighet. Hedlin menar att elever traditionellt 

får träna det de redan kan. Pojkar uppmuntras till självständighet medan flickor tränas i att utveckla 

empatiska förmågor. Med en kompensatorisk pedagogik uppmuntrar man istället elever att träna upp de 

förmågor de behöver förbättra. Den kompensatoriska pedagogiken handlar således om att öka elevers 

kompetens och ge dem fler möjligheter i framtiden. Jag observerar hur pedagogerna aktivt och medvetet 

arbetar med denna strategi genom att pusha blyga elever att ta mer plats. De begränsar starka individers 

möjligheter att bestämma och kontrollera sina kamrater. Vidare möblerar de även lokaler och väljer 

placeringen av de olika materialen, spel och leksakerna efter vilka de riktas mot. De material och 

leksaker som traditionellt ses som riktade mot pojkar placeras i närhet till de platser där flest pedagoger 

vistas för att motverka traditioner av att pojkar håller sig undan vuxennärvaro.  

 

Dolk (2011) skriver att det genusarbete som sker för att motverka traditionella könsmönster via den 

kompensatoriska pedagogiken istället bör ses genom ett mer intersektionellt synsätt. Hur elever 

kategoriseras och vilka maktrelationer som råder i skolan har sitt ursprung i rådande maktordningar. En 

viktig utgångspunkt i arbetet är att vara medveten om vilka normer man själv förmedlar. 

 

Tre specifika observationer 

Nedan presenteras tre observerade situationer mer i detalj. 

 

Vi behöver mer tjejlego 

I en diskussion inom personalgruppen tar en av pedagogerna upp att det endast är pojkar som leker med 

lego. En diskussion tar fart och de kommer fram till att det mest är pojkar som leker med lego men att 

några flickor ibland är med och leker, ofta vid lov eller sent på dagen när det inte är så många barn kvar. 

Jag noterar att ingen av pedagogerna tar upp möjligheten att när elevantalet minskar vågar flickorna 

prova nya saker som traditionellt inte anses vara för flickor. Mina erfarenheter av arbetet på 

fritidshemmet säger mig att när elevantalet minskar, på exempelvis lov, vågar elever utmana 



18 

 

traditionella könsmönster mer, då risken för att bli kritiskt granskad av sina kamrater minskar. 

Pedagogen som tog upp diskussionen ger som förslag att ”för att få fler flickor att leka med lego 

behöver vi köpa in mer tjejlego”. En av pedagogerna tar då upp att det är viktigt att inte definiera 

leksaker som antingen flick- eller pojkleksaker. Gruppen kommer dock fram till att de förstår hur 

pedagogen tänker och att de i sak håller med om att det är tjejlego då det endast är flickorna som leker 

med det och att det hela riktas mot flickor i utformning av produkten och i reklam. Min egen tolkning av 

styrdokumenten är att det är just detta fenomen uppdraget säger att vi ska arbeta mot, medan denna 

personalgrupp kommer fram till att befästa detta i sitt arbete med att få fler flickor att leka med lego. 

Pedagogerna ämnar att, som de tolkar det, motverka traditionella könsmönster genom att få fler flickor 

att leka med något som anses vara för pojkar. Detta är ett intressant exempel på hur initiativet och 

tankegångarna är välmenande och välgrundade men att tillvägagångssättet blir fel och motverkar 

uppdraget. Om detta sker på grund om okunskap om uppdraget och begreppen eller om det handlar om 

inställning och värdering upplever jag varierar inom denna personalgrupp. Eidevald och Taguchi (2011) 

skriver att man inte ska behandla elever olika när det kommer till leksaker och material. Vidare menar 

de att pedagoger bör prata lika med flickor och pojkar och undvika att sätta kill- eller tjej framför ord 

som kläder och leksaker. 

 

Fritidsjympa 

På torsdagseftermiddagen har avdelningen fritidsjympa. Fritidsjympan leds av två av de kvinnliga 

pedagogerna. Denna dag är det elever i årskurs två som har tillgång till idrottshallen. Om man vill 

närvara på fritidsjympan eller inte avgör eleverna själva. Alla elever vill delta utom fyra pojkar som 

hellre vill gå in och leka. En av pedagogerna busvisslar och eleverna springer mot idrottshallen och 

ställer sig i ett led utanför dörren. En pedagog låser upp dörren och eleverna väller in i hallen. Min plan 

för denna observation var bland annat att se hur pedagogerna arbetar med elever rörande ombyte och 

omklädningsrumssituationen. Det visar sig dock att på fritidsjympan byter eleverna inte om. Några av 

eleverna lägger in sina jackor i omklädningsrummen. Noterbart är att pojkarna lägger in sina jackor i 

ena omklädningsrummet och flickorna i det andra. På fritidsjympan får eleverna, i demokratisk anda, 

rösta om vad de vill göra på lektionen. Elevernas önskemål är ”busungarna”, innebandy och parkour. En 

överväldigande majoritet vill att de ska göra en parkourbana.  Eleverna får tillsammans hjälpas åt att 

planera och iordningställa banan. Pedagogerna informerar om att ”man väljer själv om man vill göra de 

olika hindren, vill man avstå ett hinder går man bara till nästa”. Hela fritidsjympan genomsyras av en 

jämställd atmosfär där ingen av eleverna eller pedagogerna gör någon skillnad i vare sig regler, attityder 

eller uttryck som särskiljer könen åt. Förutom vid ett tillfälle där tre elever, en flicka och två pojkar, blir 
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otåliga och stressar en elev som försöker ta sig över ett hinder. Tillslut orkar de inte vänta längre och 

tränger sig fram, varpå en av pedagogerna skriker åt dem att vänta på sin tur. Här nämner pedagogen 

pojkarna vid namn men inte flickan. I planeringsarbetet under fritidsmötet framkommer det att de aktivt 

försöker bryta mot normer genom att all personal ansvarar för och medverkar i alla aktiviteter, såsom 

bakning, skogen, idrott och lekar.  

 

Ur ett intersektionellt perspektiv är det intressant att pedagogerna aktivt tar bort maktaspekterna som har 

med ålder att göra genom att ha åldershomogen idrott med endast elever i årskurs två. De låter även 

eleverna själva välja om de vill medverka och lektionerna styrs till stor del av elevernas vilja och 

önskemål. De tar även bort aspekten med funktionsförmåga genom att medvetet låta eleverna själva 

avgöra vilka hinder de vill prova.  

 

Likabehandlingsplan 

Under ett avdelningsmöte för pedagogerna på fritidshemmet framkommer det att skolan har fått nedslag 

på sin likabehandlingsplan. Diskussionen som följer bland pedagogerna har utgångspunkt i att det i 

skollagen står att varje skola årligen ska upprätta en likabehandlingsplan, dels för att säkerställa elevers 

rättigheter och möjligheter och för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Sedan den 1 

januari 2017 gäller nya regler om detta som pedagogerna inte verkar ha blivit informerade om. Nytt är, 

”en skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk. Det har också 

införts en skyldighet att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och 

sexuella trakasserier. Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig 

dokumentation” (Skolverket 2017b). 

 

En skola som inte fullgör sina skyldigheter att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder får föreläggas att 

fullgöra dem och riskerar en form av böter – ett vite. DO kan enligt 4 kap. 5 § i diskrimineringslagen 

begära att Nämnden mot diskriminering förelägger skolan att vid vite fullgöra sin skyldighet. 

Av diskussionen som följer förstår jag att AA under ett tidigare möte med ledningen och de andra 

ansvariga fritidspedagogerna på övriga avdelningar fått veta att skolans likabehandlingsplan har fått 

nedslag. AA informerar sina kollegor om att det stora problemet är att skolans likabehandlingsplan 

endast innehåller fem av diskrimineringsgrunderna som står listade i diskrimineringslagen. Den 

innehåller heller inga riktlinjer för uppföljningar, ingen ansvarsfördelning och ingen riskanalys för de 

olika områden som finns på skolan.  

 



20 

 

Diskrimineringslagen 2008:567 

”Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” 

I lagen står det även att ”skolan omfattas av en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, 

samt att förebygga eller förhindra trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna” 

(Arbetsmarknadsdepartementet).  

 

Fokus på mötet ligger på kränkande behandling och de rapporter personalen blivit ålagda att lämna in 

varje gång en elev känner sig kränkt. Pedagogerna upplever en komplexitet mellan instruktionerna att 

inte värdera, bara lyssna på eleverna. En pedagog tar upp att ”om vi ska skriva en rapport varje gång en 

elev känner sig kränkt är det allt vi kommer att spendera vår tid med”. De övriga pedagogerna 

instämmer. AA tar upp att på mötet framkom det att om personalen upplever att de löst situationen 

behövs ingen rapport skrivas, i enlighet med att elever ska tränas i att lösa konflikter. Här ser en annan 

av pedagogerna återigen ett problem, ”hur vet vi att situationen är löst? Många gånger kan elever välja 

att säga en sak för att få återgå till aktiviteten. De kan även av rädsla säga att allt är bra för att slippa 

undan en obekväm situation”. Jag tolkar här en stor frustration inom kollegiet och en uppgivenhet av att 

inte få tydliga direktiv om vad som egentligen gäller.  

 

Påtalande för mötet är att personalen saknar det normkritiska och intersektionella perspektivet. Man 

diskuterar knappt de olika diskrimineringsgrunderna och det är uppenbart att personalens låga 

utbildningsnivå påverkar likabehandlingsarbetet. Det centrala är dock att en rådande maktordning gäller 

där ålder går först. Personalen vet bäst anser de i beslutandet om vad som är en kränkande behandling 

eller inte.  

 

Personalen diskuterar punkten med att de endast har med fem diskrimineringsgrunder. Det framkommer 

att ingen i personalen är medveten om hur många det egentligen är. De diskuterar de fem 

diskrimineringsgrunderna de har och kommer fram till att ingen kränkande behandling sker på grund av 

kön, sexuell läggning eller hudfärg på skolan. Detta påstående tolkar jag som att personalen saknar 

kompetens att inse de rådande normer som gäller och att elever fogar sig för dessa snarare än att det är 

fakta. Begreppen normer och genus nämns inte en enda gång under mötet.  
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Maria Rosén (2009) skriver att ett normkritiskt likabehandlingsarbete har en intersektionell ansats 

genom att arbetet belyser orsakerna som leder till diskriminering och kränkande behandling. Analyser 

av de rapporter som skrivs ger information om vilka normer som råder och som behöver arbetas med för 

att förebygga kränkande behandling. Hon menar att likabehandlingsarbetet handlar om hur de olika 

normerna och maktordningarna samverkar med varandra och betonar vikten av en medvetenhet om att 

alla skapar, återskapar och utmanar normer. Dolk (2013) skriver att jämlikhet ska genomsyra 

likabehandlingsplanen och att jämlikhet handlar om att människor, oavsett kön, ålder, etnicitet, klass 

och sexualitet, ska ha samma möjligheter och rättigheter.  

 

AA ansvarar för mötet och likabehandlingsplanen var den första och enda punkten pedagogerna hann 

med under mötet. Mötet pågår under en timme och pedagogernas inställning under detta möte varierar 

betänkligt. Några av pedagogerna beklagar sig över att deras mötestid går åt till att diskutera detta 

istället för att planera upp verksamheten för fritidshemmet.   

 

 

Diskussion  

I denna del diskuteras resultaten och analysen av observationerna i förhållande till studiens syfte, 

tidigare forskning och de tolkningar jag gör med stöd i min förförståelse enligt en hermeneutisk ansats. 

 

Intersektionellt perspektiv 

Syftet med studien var att med ett intersektionellt perspektiv undersöka hur pedagoger på fritidshemmet 

arbetar med jämställdhet och styrdokumentens krav på att motverka traditionella könsmönster. Det 

intersektionella perspektivet belyser följande i pedagogernas arbete kring maktordningar och 

diskrimineringsgrunder.  

 

Skolan där observationerna genomfördes har delat upp fritidshemmen efter årskurser. Förskoleklassen 

på en avdelning, årskurs 1-2 på en avdelning, årskurs 3 på en avdelning och mellanstadieeleverna på en 

avdelning. Mina tolkningar är att denna indelning är gjord till största del av logistiska skäl då skolan 

består av flera olika byggnader. Men denna indelning påverkar även ålder som en maktstruktur. Genom 

att eleverna säras är diskriminering till följd av ålder inget stort problem på skolan enligt pedagogernas 

diskussioner och rapporter om kränkande behandling. Den tydligaste iakttagelsen under mina 

observationer där ålder hade betydelse var under fruktstunden då endast elever i årskurs 2 fick läsa högt 
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för de andra eleverna. En föreställning hos pedagogerna om att endast elever i årskurs två är mogna för 

denna uppgift månne? Johansson, Lindgren och Hellman (2013) skriver att man inom skolan knyter 

normer om ålder till mognad. Alltså att pedagogerna förväntar sig att elever ska kunna diverse saker vid 

en viss ålder.  

Pedagogernas syn på fritidshemmet som en plats för fria aktiviteter och där elever själva väljer om de 

vill närvara på aktiviteter påverkar utgången av diskriminering till följd av funktionsförmåga positivt. 

Elever kan i egen takt ta sig an de aktiviteter och hinder dess eventuella funktionshinder försvårar. 

Samtidigt utmanas elever inte i att prova på nya aktiviteter med detta tillvägagångssätt.  

 

Ur ett intersektionellt perspektiv var diskussionen under personalmötet om att inga elever på skolan 

diskrimineras på grund av klass, sexuell läggning eller hudfärg intressant. Om så är fallet är svårt att 

avgöra på en veckas observationer, men att pedagogerna kunde göra ett sådant påstående tolkar jag mer 

som ett bevis på okunskap rådande de normer som råder i skolan än att det bygger på faktiska 

erfarenheter. Antalet elever med invandrarbakgrund på skolan är i kraftig minoritet och enligt mina 

observationer anpassar de sig till de styrande normer och den kultur som råder på skolan. Elever som 

kommer från andra länder och inte behärskar svenska språket får inte det stöd de behöver och begränsas 

i samvaron med andra elever när de inte kan kommunicera.  

 

Pedagogerna anser att ingen på fritidshemmet diskrimineras eller kränks till följd av kön eller sexuell 

läggning. Ett problem jag ser i detta när jag tolkar deras arbete med elever, är att normer och traditioner 

sitter så djupt rotade på detta fritidshem att de elever som möjligen har funderingar och känslor kring sitt 

kön eller sexuella läggning inte har en plats eller möjlighet för att uttrycka detta. Hellman (2010) skriver 

att barn förändrar och ifrågasätter ofta etablerade könsnormer när de använder och prövar markörer och 

därmed skapas nya möjligheter. Hellman menar att det är viktigt att ta vara på den möjlighet till 

förändring som barnens sätt att pröva kön bär med sig. Bristen på ett normkritiskt arbete hos 

pedagogerna gör att de inte tar vara på möjligheterna till förändringar enligt mina observationer. 

Samtidigt skapas inget forum för elever att våga spela ut och finna tryggheten att vara sig själva, eller 

om så vill, att finna sig själva. 

 

Det var också tydligt hur pedagogerna gör skillnad i bemötandet av elever med olika etniciteter och 

religiösa övertygelser. Den manlige pedagogen som själv har invandrarbakgrund har en hårdare attityd 

och jargong mot pojkarna med invandrarbakgrund. Han visar även ett stort engagemang mot dessa 

elever och stöttar dem. De andra pedagogerna, alla kvinnor, visar snarare upp motsatsen där de har en 
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mjuk framtoning mot elever med invandrarbakgrund. De använder gärna andra elever till hjälp för att få 

in dessa elever i det sociala samspelet. 

 

Eidevalds (2009) slutsats i sin avhandling är att förskolan är en ojämnställd plats där flickor bemöts 

hårdare än pojkar och med större krav och att vuxnas bemötande av barn inte utgår från individen utan 

från vilket kön ett barn har. Han betonar i sin studie att flickor ofta straffas hårdare när de bryter mot 

regler. Denna slutsats skiljer sig mot observationerna i mina studier där pojkarna fick mer negativ 

uppmärksamhet av pedagogerna. Om ett antal elever bröt mot de regler som råder på skolan gick 

pedagogerna hårdare åt pojkar än flickor.  

 

Styrkor i pedagogernas arbete 

Styrkor personalgruppen på detta fritidshem uppvisar är att de medvetet i planeringen bryter mot 

föreställningar om traditionella könsmönster genom att alla pedagoger leder och deltar i alla aktiviteter 

så som fritidsjympa, bakning, skogsutflykter och lekar efter ett rullande schema. 

 

En annan styrka är att pedagogerna använder strategier för att förebygga och förhindra. De elever med 

svårigheter ges uppdrag för att hållas sysselsatta i situationer där de tidigare hamnat i konflikter. Positivt 

är även att detta sker efter individ och inte efter förutfattade meningar och normer om att det är pojkar 

som är bråkiga. De elever som används som ”hjälpfröknar” är de elever som personalen ser som 

självgående och ansvarsfulla oberoende av kön.  

 

Avslutande reflektioner och slutsatser 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid (Skolverket 2011). Min förförståelse säger mig att för att något ska vara meningsfullt 

måste verksamheten utgå från elevers intressen. Men de bör även utmanas att prova på nya aktiviteter 

där pedagogerna bör utgå från analyser av elevers förmågor och behov. För att elever ska kunna 

utvecklas måste de känna sig trygga nog att våga vara sig själva och samtidigt utmana sina egna 

föreställningar.  

 

Skolverket (2017a) kom i dagarna med en rapport om att antalet högskoleutbildad personal på 

fritidshemmet minskar. I landet är 42 % av personalen på fritidshemmet utbildade. På detta fritidshem är 

en av sex pedagoger högskoleutbildad inom pedagogik, således är andelen behöriga att undervisa på 

fritidshem under 17 %. Denna brist på kompetens påverkar utfallet av ett normkritiskt arbete. Det är 
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även en förklaring till hur verksamheten på fritidshemmet ser ut och elevers rådande situation. Det är 

ledningen ansvar att personalen får den kompetensutveckling som behövs. I läroplanen står det att 

rektorns ansvar är ”att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 

kunna utföra sina uppgifter” (Skolverket 2011). Om pedagogerna inte har den utbildning som krävs för 

uppdraget och inte har kunskap om begrepp som norm och genus påverkas naturligtvis arbetet i negativ 

bemärkelse. Påtagligt under veckan av observationer var pedagogernas uppgivenhet av bristen på stöd 

och styrning från ledningen. Vid personalfrånvaro var det svårt att få in vikarier vilket blev lidande för 

verksamheten. 

 

Mina tolkningar av observationerna i studien påvisar en stor brist på kunskap hos pedagogerna i arbetet 

med att motverka traditionella könsmönster. En stor avsaknad av ett normkritiskt perspektiv och samtal 

om begrepp som normer och genus genomsyrar hela fritidshemmet. Arbetet med jämställdhet och 

likabehandlingsplanen är så bristfälligt på skolan att den har fått nedslag av kommunen. Pedagogerna 

har inte kunskap eller medvetenhet om alla de sju diskrimineringsgrunderna som står skrivna i 

diskrimineringslagen. Arbetet med att motverka diskriminering och kränkande behandling saknar den 

kvalité som behövs och det blir extra tydligt när personalen inte är medvetna om vad de ska arbeta med 

och vad de bör förebygga och förhindra.  

 

Bromseth (2009) skriver att pedagogerna styr elevers sociala förändringsprocesser genom de normer de 

förmedlar. Hur andra skapas och vår egen roll i det är viktigt att reflektera över. Att ha ett normkritiskt 

perspektiv innebär även att kritiskt granska sig själv och sina handlingar. En medvetenhet om hur 

normer och hierarkiska maktstrukturer skapas är väsentligt för pedagoger i arbetet med elever och 

likabehandlingsplanen. 

 

En slutsats i studien är att personalen måste börja hos sig själva. Vilka normer förmedlar vi? En stor 

avsaknad av reflektion i personalgruppen och i arbetet med elever kring de normer som råder på skolan 

leder till att likabehandlingsplanen inte håller måttet. Konsekvenserna av detta och bristen på kunskap 

om genusfrågorna är att traditionella könsmönster förstärks.  

 

Pedagogerna talar i banor som att elever är starka och kompetenta nog att själva avgöra vad de vill göra 

och med vad de vill leka. En problematisering i detta som Marika Hämeenniemi (2011) skriver om 

handlar om de normer och föreställningar som råder. Flickor och pojkar blir inpräntade från födseln i 

vad som är korrekt beteende utifrån rådande könsnormer. Således ligger det i pedagogernas uppdrag att 
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assistera eleverna att motverka normer genom att erbjuda könsneutrala aktiviteter och leksaker. Om 

pedagogerna benämner leksaker som exempelvis tjejlego och särskiljer detta från annat lego och aktivt 

placerar detta och andra traditionellt könsbundna leksaker på olika platser så befäster de snarare än 

motverkar traditionella könsmönster.  

Pedagogerna handlar in material och leksaker efter traditionella mönster om vad pojkar- respektive 

flickor vill ha. För eleverna börjar varje dag på fritidshemmet med att pedagogerna ropar upp dem, 

pojkar och flickor för sig och således befästs en könstillhörighet redan i uppropet. 

 

Jag upplever att pedagogerna saknar insikten om vikten av att fastställa de normer som råder och att 

reflektera över vilka könsmönster som existerar på fritidshemmet och vad de behöver åtgärda men 

framförallt hur de ska göra detta. Samtidigt grundar sig en stor del av problematiken med detta arbete i 

bristen på stöd och styrning från ledningen och pedagogernas uppgivenhet över det. 

Förslag på vidare forskning 

Syftet med studien var att se vad pedagogerna egentligen gör för att motverka traditionella könsmönster. 

Således blev metodvalet att använda kvalitativa metoder och observationer som tillvägagångssätt ett 

naturligt val för mig. Under studiens gång blev jag mer och mer intresserad av att få kunskap om vad 

pedagogerna kan om begrepp som genus och normer och hur bra kunskap de har om styrdokumenten. 

En intressant undersökning på detta tema kan vara att intervjua pedagoger på fritidshemmen om hur de 

anser att de arbetar med genusfrågor och att motverka traditionella könsmönster. Hur stor kunskap har 

egentligen pedagogerna om begreppen och de krav styrdokumenten ställer på oss pedagoger i 

verksamheten?  

 

Mina observationer ger exempel på mönster om att pojkar får mer skäll av personalen än vad flickor får 

för liknande händelser. Christian Eidevald (2009) beskriver i sin avhandling ”det finns inga 

tjejbestämmare” motsatsen och menar att forskning visar på att flickor får mer skäll och att det ställs 

högre krav på dem. En större studie inom detta fenomen skulle vara intressant att göra för att se hur det 

verkligen ligger till med personalens bemötande av pojkar respektive flickor.  
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Bilaga 

 

Brev till rektor och fritidshem 

Hej!  

Jag heter Thomas Helgesson och läser sista terminen vid Södertörns högskola på Grundlärarprogrammet 

med inriktning mot Fritidshem. Jag undrar om jag får komma till er skola/fritidshem för att utföra 

observationer till mitt självständiga arbete. Det betyder att jag kommer att närvara på och observera era 

aktiviteter på fritidshemmet. 

Syftet med mitt självständiga arbete är att se hur pedagoger tolkar 

styrdokumentens krav på att skola/fritidshem ska motverka traditionella könsmönster och hur arbetet 

aktualiseras i verksamheten.  

 

I min uppsats kommer jag att vara noga med de forskningsetiska aspekterna och ingen kommer att 

kunna påvisa vem du är eller vilken skola du tillhör. Inga namn kommer att publiceras, det är helt 

frivilligt och du kan när du vill avbryta att delta i studien.  

 

Om ni önskar får ni gärna ta del av mina slutsatser och använda dessa i ert fortsatta arbete inom detta 

ämne. 

Hör av er om ni har några frågor. 

 

Hälsningar 

Thomas Helgesson 

Telefonnummer: 070X-XXXXXX 

Mail: thomas.xxxxxxxxx.xxx 

 


