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Abstract

The purpose of this study is to examine how teachers' gender equality work in the after-school 

center. The questions are: What are the objectives of the educators gender work? How does teacher 

work with the social behavior based on the gender in after- school center.? This is a qualitative 

study that would shed light on the concept of gender and its important role concerning gender 

equality. The study addresses three teachers' views and practices on gender equality and work-

school center. This is done through individual unstructured interviews. I interviewed three teachers 

who work in an after-school center in the outskirts of Stockholm. My results show that one of the 

teachers have a conscious ways and methods in their gender work. According to the teachers' 

responses in the interviews, there are no directives from management at the school the teachers will 

work with gender practice in the business. The study shows the need for greater awareness and 

understanding of gender work of educators. More education on the subject can help teachers 

become aware of what they have to approach and pedagogical activities affect girls and boys from a 

gender perspective on school center.
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Sammanfattning

Syftet med studien är att undersöka pedagogers genusarbete och jämställdhetsarbete i 

fritidshemmet. Frågeställningarna är: Vilka mål med genusarbetet har pedagogerna? Hur arbetar 

pedagogerna med det sociala beteendet utifrån könstillhörighet på fritidshemmet? Detta är en 

kvalitativ studie som vill belysa begreppet genus och dess viktiga betydelse kring 

jämställdhetsarbetet. Studien tar upp tre pedagogers syn och arbetssätt kring genus och 

jämställdhetsarbete på fritidshemmet, detta görs genom ostrukturerade enskilda intervjuer. Jag 

intervjuade tre pedagoger som arbetar på ett fritidshem i utkanten av Stockholm. Mitt resultat visar 

att en av pedagogerna har ett medvetet arbetsätt och metod i sitt genusarbete. Enligt pedagogernas 

svar i intervjuerna finns det inga direktiv från ledningen på skolan hur pedagogerna ska arbeta med 

genus praktiskt i verksamheten. Studien visar på behovet av mera medvetenhet och kunskap om 

genusarbete hos pedagogerna. Mer utbildning i ämnet kan hjälpa pedagogerna att bli medvetna om 

vad de själva har för förhållningssätt och hur den pedagogiska verksamheten påverkar flickor och 

pojkar ur ett genusperspektiv på fritidshemmet. 

Nyckelord: fritidspedagog, fritidshem, genus, kön, jämställdhet 
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1. Inledning och bakgrund
Vi fritidspedagoger har en viktig roll i skolan när det gäller att arbeta och utveckla genusarbetet  i 

skolan med barnen. Det är lätt att vi pedagoger använder oss av vårt eget tankemönster och inte 

prövar att gå utanför ramarna. Kajsa Svaleryd skriver att i människors föreställningar så är det ofta 

att flickor och pojkar leker olika lekar och med olika leksaker eftersom de har olika egenskaper. 

Flickor förväntas vara söta, duktiga, snälla och hjälpsamma, de ska vara mammas hjälpreda och 

hjälpfröken i skolan. Pojkarna förväntas vara aktiva, ta för sig, dominera och kräva och vill ha 

uppmärksamhet. Pojkar och flickor försöker hitta strategier att utforska ett sätt att handla, vara på 

och bete sig. Utifrån den respons och uppmärksamhet barnen får från oss vuxna skapas tysta 

överenskommelser om vilka positioner barnet kan inta och vilka roller som lämpar sig endast för 

pojkar respektive flickor (Svaleryd, 2007, s.15, 25). 

Jag tycker det är viktigt att vi börjar arbeta med genusfrågorna med barnen så att vi kan ändra på 

gamla förlegade könsmönster som finns nu och göra det bättre med tiden. Där vi kan göra 

förändringar i vårt samhälle, där flickor tillåts ha en Barbiedocka med mantel, superkrafter, muskler 

och rörliga delar precis som pojkarna har på sin Batmandocka. Barbiedockan är bara ett passivt 

subjekt som ska se fint ut medan Batman ska ut och rädda världen mot skurkar (Henkel & Tomičić, 

2001, s. 25). Jag tycker det är intressant hur vi ser på genus och vad vi får med oss från våra egna 

föräldrar och som vi sedan för med oss till våra barn, generation efter generation. Det gäller att vi 

blir medvetna och börjar göra skillnad, börjar göra egna aktiva val för att förändra det lilla, det som 

finns runt omkring just oss. Om alla skulle tänka så, så skulle så småningom den stora världen till 

slut också börja förändras. Jag har utifrån detta valt att undersöka hur pedagogerna på ett fritidshem 

arbetar med genus och jämställdhetsarbetet med barnen på fritidshemmet utifrån styrdokumentens 

direktiv. Jag tycker detta är viktigt och vill veta hur vi kan förbättra arbetet på fritidshemmet. 

1.1 Syfte
Syftet med undersökningen är att undersöka pedagogers genus- och jämställdhetsarbete på 

fritidshemmet.   

1.2 Frågeställningar
Vilka mål med genusarbetet har pedagogerna?
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Hur arbetar pedagogerna med det sociala beteendet utifrån könstillhörighet på fritidshemmet?

1.3 Begreppsdefinitioner
 Med begreppet pedagogerna menar jag fritidspedagoger och dramapedagoger. Jag har valt att kalla 

de intervjuade för informanter. Jag kommer att kalla mina informanter Pedagog 1, Pedagog 2 och 

Pedagog 3 så att de inte kan identifieras. Med begreppet fritidshem menar jag en pedagogisk 

gruppverksamhet för skolbarn från förskoleklass upp till årskurs 3 där barnen är inskrivna 

(Skolverket, 2010 s. 10).

1.4 Avgränsning
Jag har valt att begränsa mitt urval i studien till tre personer, två fritidspedagoger och en 

dramapedagog som har pedagogutbildning och arbetar på samma fritidshem. Pedagogerna har även 

en central roll i fritidshemmets verksamhet och jag vill se hur de arbetar med jämställdhetsarbete ur 

ett genusperspektiv på fritidshemmet. Jag har valt att ta med en dramapedagog i studien då jag ser 

henne som mycket skicklig i sitt genusarbete. 

2. Litteraturgenomgång
Jag har läst mycket litteratur som handlar om genus och jämställdhet och har begränsat mitt urval 

eftersom det finns mycket skrivet om genus i fritidshemmet, förskola och skola. 

2.1 Förankring i styrdokument 
Under denna rubrik kommer en redogörelse vad styrdokumenten säger om genus och jämställdhet i 

fritidshemmet, förskola och skola. 

I skollagen § 5 står att utbildningen ska formas i enlighet med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet, 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor                    

(SFS 2010:800). 

Kap 4 § I diskriminerings lagen avses med diskriminering

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 
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missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 

eller ålder (SFS 2008:567).

Allmänna råden för kvalitet i fritidshem utgivet av Skolverket baseras på bestämmelser i 

skollagen(SFS 2010:800), läroplanen för SKOLFS 2010;37 grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2007) och det barnperspektiv som finns i FN:s barnkonvention om barns 

rättigheter (Unicef, 1989).

I Allmänna råd för kvalitet i fritidshem står att det är viktigt att pedagogerna i fritidshem reflekterar 

över sitt eget förhållningssätt till manligt och kvinnligt. Pedagoger måste diskutera detta för att 

själva bli medvetna och sedan kunna stärka jämställdhetsarbetet och aktivt arbeta för jämställdhet 

integrerat mellan flickor och pojkar i verksamheten (Skolverket, 2007, s. 25).

Jämställdhet lyfts fram i läroplanen (SKOLFS 2010;37) som en viktig del i värdegrundsarbetet. Där 

handlar det om att motverka traditionella könsmönster och att flickor och pojkar ska ha lika stort 

inflytande och ta lika mycket plats i verksamheten. 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. 7).

I Lgr 11 står det tydligt att:

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 

som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö (Skolverket, 2011, s. 7).

I läroplanen Lgr 11 står att ingen elev som går i skolan får utsättas för diskriminering på grund av 
sitt kön (Skolverket, 2011, s. 8). 
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I Allmänna råd- kvalitet i fritidshem står det beskrivet att: 

° Fritidshemmets uppdrag är att pedagogerna på fritidshemmet utformar sin verksamhet så att den 

kompletterar skolan både tids - och innehållsmässigt. 

° Att vi erbjuder en varierad meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som utgår från 

barnens behov och intressen. 

° Att vi blandar omsorg och pedagogik som stödjer barnet i hans/hennes fysiska, intellektuella, 

sociala och emotionella utveckling (Skolverket, 2007, s. 22).

I samtliga dokument, skollagen, diskrimineringslagen, läroplanen Lgr 11, allmänna råd-kvalitet i 

fritidshem används begreppet kön, ingenstans i dokumenten används begreppet genus.

3. Tidigare forskning och genusteori
Här nedan kommer jag att kortfattat redogöra för olika uppfattningar och begrepp om kön/genus, 

och framställa de teoretiska perspektiv som är dominerande inom kön/genusforskningen. Innan jag 

förklarar närmare vad dessa olika uppfattningar och teorier betyder vill jag citera 

Nationalencyklopedin definition av genus och jämställdhet, så att läsaren får en förståelse för vad 

begreppen betyder.

Genus: begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning 
som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 
sammantagna formar människors sociala kön. Begreppet infördes i början av 1980-talet 
och har ersatt begreppet könsroll. Genus används som benämning på den kulturella process 
som tillskriver såväl människor som symboliska förhållanden och institutioner kollektiva 
s.k. köns egenskaper, d.v.s. manligt och maskulint respektive kvinnligt och feminint 

(Nationalencyklopedin, 2012).

Jämställdhet: innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn 

fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika 

villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till 

utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och 

barn samt slutligen frihet från könsrelaterat våld (Nationalencyklopedin, 2012).
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Gemzöe menar att könet ses på tre olika sätt. Essentialistisk uppfattning innebär att se skillnaden 

mellan könen som en inneboende egenskap hos könen. Konstruktivistisk syn innebär att könen är 

socialt och historiskt skapade. Det tredje synsättet är att det är biologiska skillnader som gör könet 

(Gemzöe, 2010, s.49). Svaleryd menar även hon att ”/.../ genus omfattar vårt kulturella, sociala och 

biologiska kön. Genus är vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss till” (Svaleryd, 

2002, s. 29). Josefsson menar att genus är en benämning på social organisation och kulturell 

kategorisering där vi ger kvinnor ”kvinnliga” egenskaper och män ”manliga” egenskaper. Just 

denna kategorisering är inte förutbestämd av naturen. Detta är något som vi människor har nyttjat 

för att fördela sysslor, beslutsmakt och resurser och detta påverkar i sin tur samhällets struktur 

(Josefsson, 2005, s. 87-88).

För att förstå samhällets könsstruktur kan vi använda historieforskaren Yvonne Hirdmans teori om 

genussystemet. Det består av två grund principer.

• Manligt och kvinnligt ses som varandras motsatser, de hålls isär. 

• Att det manliga under en lång tid varit normen. De har bestämt vilka villkor, regler som gäller 

och kvinnan har därför varit underordnad detta. Genom att mannen anses som normen så har 

de mera makt som grupp än vad kvinnor som grupp har. Detta brukar kallas den patriarkala 

ordningen (Hirdman, 2005, s. 5).

Sandra Hardings genusteori handlar om hur vi skapar genus/kön genom tre processer. Den första 

processen är den strukturella processen och handlar om hur arbetet är organiserat. Här råder en  

isärhållning och en hierarki mellan könen. Den kulturella processen handlar om normer för hur 

kvinnor och män bör vara och bete sig i olika sammanhang och kulturer, det kan gälla språk, 

beteende, utseende och egenskaper. Den individuella processen handlar om att könet skapas utifrån 

vår egen förståelse av det strukturella och det kulturella könets sanna betydelse, dess könsidentitet 

(Harding, 1986, s. 52-53).

Denna teori bygger på att det går att arbeta med genus på olika nivåer, utan att påverka de andra 

nivåerna. Arbetar vi med eleverna kring manligt och kvinnligt så sker detta på en kulturell nivå.  

Arbetar vi mot en jämställd verksamhet på fritidshemmet så sker detta på en strukturell nivå och på 
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individuell nivå så syftar arbetet till att få det mera jämställt hemma.

3.1 Att skapa kön
I rapporten Hur är det ställt? Tack, ojämt! som givits ut av Myndigheten för skolutveckling 2003 tar 

de upp huruvida det är normerna som bestämmer könet. De menar att det är en komplicerad process 

att skapa kön. Normen belönas och de som är avvikande förtrycks. Vi tar normen förgivet och det 

blir därför svårt att ifråga sätta den. Att uppträda korrekt är en viktig norm rent genusmässigt 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003, s.11).

Män och kvinnor kompletterar varandra på ett sätt så att de tillsammans kan prestera bra resultat, 

det gäller inte att utifrån en biologisk synvinkel sudda ut alla skillnader mellan könen för att få till 

jämställdhet. Vi kan vara olika men ändå stå bredvid varandra och vara jämställda varandra 

(Hirdman 2001, s.183-186).

Jag kommer att använda begreppet kön som synonymt med genus, distinktionen görs inte eftersom 

ingenstans i styrdokumenten används genus som begrepp. I styrdokumentet Lgr 11 står det tydligt 

att ”. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön/.../” (Skolverket, 2011, s.7).

3.2 Demokrati och jämställdhet
Alvesson och Due Billing menar att genusforskning är till för att utveckla tänkandet och 

reflektionen kring kön men även i samhället, organisationer och arbetsliv allmänt (Alvesson, Due 

Billing, 2009, s. 27). 

I rapporten Hur är det ställt? Tack, ojämt! som givits ut av Myndigheten för skolutveckling 2003 

diskuterar de skärpta krav på jämställdhet i skolan. Olika formuleringar kring jämställdhets 

formuleringar fanns i styrdokumenten redan på 1960-talet. 1955 reviderades skollagen och fick då 

jämställdhets frågor en mera betydande plats (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s.11).  

Regeringen vill påskynda utvecklingen med det skärpta jämställdhetsuppdraget. Det visade sig att 

det fanns erfarenheter av att förskolan och skolan möts av stereotypa föreställningar, förväntningar 

och reaktioner på hur man skall vara som kille respektive tjej. Detta begränsar möjligheterna att 

barnen får utvecklas efter deras egna förutsättningar och intressen. Jämställdhet är viktigt ur ett 

demokratiskt perspektiv och likaså i ett maktperspektiv och utbildning har väldigt stor betydelse för 

flickors och pojkars livskvalitet och fortsatta strävan att i framtiden hitta en kvalitativt arbete på 
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arbetsmarknaden. Skolpersonalens kunskap och kompetens har stor betydelse i 

jämställdhetsfrågorna för förskola och skola (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s.11).

Studier påvisar att många gånger är det forskare, förskollärare, föräldrar som snarare förstärker än 

utmanar det traditionella stereotypa bilden av hur flickor och pojkar ska vara. Pojkar beskrivs som 

aktiva, tar för sig, dominanta och flickor beskrivs som stillsamma, tysta, välanpassade och passiva. 

Studier från förskolan visar ofta hur pojkars lek ofta tar större ytor i anspråk än flickors, pojkarna 

beskrivs att de leker maktlekar och där ljudnivån även är hög medan flickors maktkamp sker genom 

uteslutning, att till exempel att någon inte får vara med och leka i leken. Eidevald studerar i sin 

forskning och utgår ifrån variationer istället för generellt samband. Vissa studier visar att om regler 

och rutiner följs, så väljer barn ofta lekkamrat efter kön. Pojkarna håller sig på längre avstånd från 

de vuxna än vad flickor gör. Flickor och pojkar väljer även speciella rum att leka i och speciella 

leksaker att leka med (Eidevald 2009, 25-28).

 I en magisteruppsats av Anna Ubysz Genus och jämställdhet i förskolan visas tydliga brister i 

förskolors arbete med genus och jämställdhet. Det behövs fortbildning för förskolans personal och 

chefer för att råda bot på sina bristande kunskaper i hur man arbetar med genusperspektiv. I 

diskussionsdelen menar hon att det är viktigt att börja arbeta med genus och jämställdhet i 

förskolan. I skolan är flickor och pojkar redan uppdelade. Resultatet i studien visar att pedagoger 

har olika förhållningssätt till flickor och pojkar. I studien uppger alla intervjuade att de inte tänker 

på genusperspektiv när de planerar sitt arbete. Många vill lära sig mera i själva ämnet och säger att 

de inte kan tillräckligt för att kunna planera in det i arbetet. Det svåraste är att upptäcka hur man 

bemöter barnen. Många förskollärare i undersökningen svarade att det måste vara på ett omedvetet 

plan som om de gör skillnad mellan könen i såfall. Anna Ubysz menar att om pedagoger inte med 

egna ord kan beskriva vad genusperspektiv är, kan de inte heller följa läroplanen. Hon menar att en 

enskild förskollärare inte kan göra så mycket, utan att det är en ledningsfråga att se till att 

personalen har tillräckliga kunskaper i ämnet (Ubysz, 2007).

Christian Eidevald diskuterar utifrån sin bok Tjejbestämmare att det endast är ett fåtal studier gjorda 

som analyserat bemötandet av flickor och pojkar på individnivå. Det vanligaste är att bemötandet av 

en grupp analyseras, utan att man funderar över om studien gäller alla i gruppen eller inte. Flickor 

och pojkar är aktivt med och upprätthåller dessa könsmönster hur flickor och pojkar förväntas vara. 

Men å andra sidan testar både flickor och pojkar maskulina och feminina positioner (Eidevald, 

2009, s. 24).
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Svaleryd menar att innan man börjar arbeta aktivt med barnen måste vi pedagoger börja se 

sambandet mellan samhällsstrukturer och våra egna medvetna och omedvetna handlingar tankar och 

värderingar. Det är först när vi själva vågar granska och blir medvetna som vi kan pröva att bryta 

mönster och stötta barnen i deras utveckling genom att synliggöra vad de kan vidga, se eller bryta i 

genusstrukturerna. Svaleryd vill poängtera att det är viktigt att vi vuxna ser oss som lärande 

individer precis som barnen gör (Svaleryd, 2003, s. 46).

I Ulrika Lorentzis rapport Har någon sett Matilda?- Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna 

vara, en rapport som Kommunal gett ut nu 2012 där de ser att allt fler barn går på fritidshem men 

där resurserna för fritidshemmet inte ökat i samma takt. Barngrupperna är dubbelt så stora nu som 

1980 och det är tre gånger så många barn per vuxen. Deras fråga är: vad har det betytt för 

verksamheten? Fritidshemmen når inte upp till sina mål, undersökningen bygger på intervjuer av 

barnskötare som arbetar på fritidshem och enkätundersökningar gjorda av Novus Opinion på 

uppdrag av Kommunal. Enkätundersökningen gjordes på 1000 föräldrar till barn i sex till nio år 

som är på fritidshem. Barnskötarnas svar och enkäternas svar bekräftar den bild som redan visats 

sedan tidigare i flertalet utvärderingar. Dessa nedskärningar drabbar i slutändan barnen och 

personalen men även föräldrarna och samhället i det stora hela. Deras förslag till förändringar är 

mindre barngrupper, högre personaltäthet, mera resurser för barn med speciella behov, anpassa 

lokalerna efter fritidshemmens behov, ge politiker och skolledare mer kunskap om fritidshemmens 

uppdrag och potential (Kommunal, 2012, s. 5).

4. Metod
I min empiriska studie tänker jag använda mig av den etnometodologiska metoden som är en 

kvalitativ metod där fokus i detta sammanhang riktas mot att undersöka människors 

vardagskunskap. Etnometodologisk forskning syftar inte till att nå en slutgiltig sanning eller teori 

om det studerade (Patel & Davidson, 2011, s. 33-34). Etnografin beskrivs som en serie möten och 

dialoger mellan människor där det gäller att ge och ta i båda riktningarna. Ser man ur detta 

perspektiv så är fältarbetet inte bara insamlad data utan även ett socialt samspel där forskaren är 

involverad (Ehn & Klein, 1994, s. 30). I kvalitativa undersökningar försöker forskaren upptäcka 

företeelser, att tolka och förstå innebörden av världen, uppfattningar eller kulturen. Människors 

vardagskunskap intresserar mig och därför har jag valt att intervjua tre pedagoger om deras syn på 

genus och genusarbete i fritidshemmet. Jag ville även göra en inledande observation med varje 

informant för att kunna se om pedagogerna arbetar utefter vad de säger i intervjun, detta för att 
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tränga in djupare i problemet och belysa det grundligare samt få in mera material till 

undersökningen som kan styrka validiteten och generaliserbarheten bättre. I en del studier kan en 

kombination av metoder vara lämpliga för genomförandet, genom att forskaren använder sig av 

flera källor för sin beskrivning kan vissa metoder komplettera varandra, detta kan vara ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att få ett område belyst på ett mera allsidigt sätt. (Stukát, 2005, s.36) men detta 

hanns inte med eftersom tiden var så knapp. Denna studie är en fallstudie vilket innebär att det görs 

en undersökning på en liten begränsad grupp där ett fall kan vara en situation, en person, en grupp 

personer eller en organisation (Patel & Davidson, 2011, s. 56).

4.1Urval
 Jag har valt att intervjua tre pedagoger som arbetar på ett fritidshem beläget i en norrort till 

Stockholm. Jag valde att intervjua kollegor på min arbetsplats eftersom tiden är begränsad. Två 

pedagoger är utbildade till fritidspedagoger och en pedagog är utbildad dramapedagog. Mina 

intervjupersoner har jag valt att kalla för informanter. Informanterna kallar jag för pedagog 1, 

pedagog 2 och pedagog 3 och förkorta till P 1, P2 och P3. 

De intervjuade är två män och en kvinna i åldrarna 25 år till 46 år. De har arbetat 4, respektive 6 och 

26 år inom fritidshem. Jag valde att intervjua dessa tre personer därför att de har en pedagogisk 

utbildning i grunden och att de arbetar och har en central roll på min arbetsplats. Skolan ligger i ett 

område där de flesta invånare är höginkomsttagare och bor i villa. 

4.2 Genomförande
Jag utgår från skollagen (2010:800), läroplanen (SKOLFS;37) Lgr 11, allmänna rådkvalitet i 

fritidshem om vad som står om genus och jämställdhetsarbetet i fritidshemmet. Jag har valt 

ostrukturerade intervjuer därför att jag vill få en djupare förståelse för hur pedagogerna tänker kring 

genus och jämställdhet. Med ostrukturerade intervjuer menas att forskaren gör en lista över 

speciella teman som ska beröras, men intervjupersonen har stor möjlighet att utforma sina egna svar 

(Patel & Davidson 2011, s. 82). Det som är positivt med ostrukturerade intervjuer är att de får stort 

utrymme att svara fritt med egna ord på frågorna och de kan fördjupa sig ordentligt i frågorna. 

Nackdelen kan vara att det blir svårare för mig som forskare att tolka intervjuerna än om det varit 

en strukturerad intervju med fasta frågor och svars alternativ, där hade det varit tämligen enkelt att 

sammanställa frågorna och få en överskådlig blick om hur resultatet ser ut. Vid intervjuerna 

kommer jag att spela in dem med en iPhone för att kunna koncentrera mig helt på informanterna 
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under intervjun och sedan kunna lyssna och analysera materialet. Intervjupersonerna kommer få 

mycket utrymme att svara på frågorna och jag kommer ställa följdfrågor utifrån deras svar för att få 

större förståelse för vad de menar och syftar till. Patel och Davidson menar att syftet med 

kvalitativa intervjuer är att upptäcka och urskilja egenskaper och karaktären hos något (Patel & 

Davidson, 2011, s. 82). Jag kommer att låta intervjupersonen intervjuas på hemmaplan, det vill säga 

i en miljö där personen känner sig trygg och avslappnad, det kan vara arbetsplatsen eller i hemmet. 

4.3 Bortfall
Mina tre intervjupersoner har deltagit i studien och inget bortfall finns.

4.4 Datainsamling
Jag har genomfört tre intervjuer med två fritidspedagoger och en dramapedagog på fritidshemmet. 

Intervjuerna varade mellan 15-25 minuter vardera. Transkriberingen av intervjuerna gjordes direkt 

efter varje genomförd intervju. Detta för att jag ville komma ihåg så mycket som möjligt av 

informantens kroppsliga uttryck som kan vara betydelsefullt för vissa formuleringar i svaren.

4.5 Tillvägagångssätt
Jag började med att göra en undersökningsplan hur jag skulle lägga upp tiden och arbetet med min 

studie. Jag utformade ett syfte med studien, vad ville jag undersöka. Jag tycker det är intressant med 

genusfrågor så jag ville undersöka något om det och jag ville göra ostrukturerade intervjuer. När 

syftet var klart gick jag till biblioteket och lånade och läste massor av litteratur i ämnet genus och 

jämställdhet. Sen gällde det att gallra bort det som inte var relevant för just min studie vilket inte 

varit lätt. Jag formulerade frågeställningar och intervjuteman och började fundera över vilka 

personer jag skulle intervjua. Jag valde att intervjua tre pedagogutbildade personer på min 

arbetsplats. Jag kontaktade mina informanter personligen och frågade dem om de ville ställa upp på 

en intervju. Jag valde tre pedagoger som arbetar centralt på fritidshemmet. Vi bestämde tid och plats 

för intervjuerna. En person ville att vi skulle vara hemma och intervjua så då gjorde jag det. De två 

andra ville göra intervjun på arbetsplatsen, allt för att informanterna skulle känna sig lugna och 

avspända. En informant var väldigt nervös inför intervjun. Direkt efter varje intervju gjorde jag 

transkriberingen, för att ha intervjun färskt i minnet. När alla transkriberingar var klara började jag 

dela upp intervjufrågorna i olika teman och började analysera mitt resultat. 
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4.6  Etiska överväganden
Under min studie har jag utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning (2003). Vetenskapsrådet har utformat fyra övergripande etikregler. 

Informationskravet- informanterna har informerats muntligt om vilka villkor som gäller vid studien 

och att det är frivilligt att deltaga och att informanterna när som helst kan avbryta sin medverkan.

Samtyckeskravet- forskaren har fått informanternas samtycke att deltaga i studien.

Konfidentialitetskravet-  alla uppgifterna från informanterna skall behandlas på ett sätt så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Jag som forskare kommer att informera mina informanter om att 

det bara är jag som kommer att lyssna på inspelningarna. Jag kommer noga att överväga vilket 

material jag kommer använda mig av från intervjuerna för att inte skada eller kränka någon enskild 

individ. Nyttjandekravet- Den information som jag får fram genom studien får bara användas för 

forskningsändamål. 

4.7 Validitet och reliabilitet
Kvalitativa studier kännetecknas ofta av stor variation, det vill säga gör det svårt att uppnå god 

kvalitet. Varje undersökning är unik i sitt eget sätt så är det viktigt att forskaren beskriver 

forskningsprocessen noga, så att de som läser resultaten kan bilda sig en egen uppfattning om vilka 

val forskaren gjort. Om den kvalitativa studien skrivs med detta i åtanke kan det stärka vad som 

menas med validitet i ett kvalitativt forskningssammanhang (Patel & Davidson, 2011, s. 109). 

Reliabiliteten (tillförlitligheten) i min undersökning är låg då jag endast använt mig av ett 

mätinstrument i undersökningen. Jag kan inte garantera att mina tolkningar från intervjuerna 

stämmer överens med informanternas avsikt. Jag som forskare kan även ha påverkat informanterna, 

eftersom vi har en personlig relation sedan tidigare och genom detta vill de ge mig svar som 

överensstämmer med styrdokumenten och de allmänna råden- kvalitet i fritidshem. 

Denna undersökning innehåller ett mindre antal intervjuer med olika pedagoger på ett fritidshem 

vilket medför begränsningar i generaliserbarheten. Resultatet blir begränsat till de enskilda 

pedagogernas uttryckta uppfattningar om genusarbetet i fritidshemmet. I en framtida studie skulle 

det vara intressant att komplettera dessa intervjuer med andra mätmetoder som observationer och 

enkäter. 
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5. Resultat och analys 
I denna del kommer jag att redovisa det empiriska materialet, tre intervjuer gjorda med pedagoger 

som arbetar i fritidshemmets verksamhet. För att tolka och analysera denna empirin kommer jag 

använda mig av teorier och tidigare forskning som jag skrivit om i uppsatsen. Utifrån detta har jag 

valt att dela upp resultatet i teman. Jag har intervjuat tre pedagoger på en skola i en kommun i 

Stockholmtrakten. Skolan ligger i ett område där många av innevånarna är höginkomsttagare och 

bor i villor.

5.1 Intervjusvaren sorterade efter teman:
Jag har valt att redovisa svaren från intervjuerna utifrån olika teman som jag anser har med genus 

att göra. Dessa teman är indelade enligt följande. 1. Syn på genus 2. Arbetssätt, jämställdhet  3. 

Skolledningens direktiv. Jag anser att dessa tre teman är en grundläggande del som påverkar 

informantens uppfattning kring arbetet med genus i fritidshemmets verksamhet. 

5.1.2 Syn på genus.
Min tolkning på de tre informanternas syn på genus skilde sig en del från varandra. P1 kunde se vad 

barnen har med sig hemifrån, ville förändra förlegade könsmönster, tyckte det var viktigt hur man 

fördelar ordet i klassrummet. P1 ville ej kategorisera pojkar och flickor och tyckte det var viktigt 

hur man styrde upp verksamheten så att alla barn fick en chans att vidga sina vyer när det gäller att 

få ett perspektiv på livet. P2:s syn på genus var på individnivå, hjälpa enskild individ. P3 tänker sig 

att genus är förknippat med det biologiska könet, pratar om att ”varför ska vi vara könlösa, det finns 

ju en mening med att vi har ett kön”(P3). P2 likaså P3 talar mycket om individen i fokus och kan 

även de ha en essentialistisk syn på genus, det vill säga att se skillnaden mellan könen som en 

inneboende egenskap hos könen.

P1: jag tycker väl att mycket som man har med sig hemifrån eller så vad man har för uppfattning om hur 
man ska bete sig om man är tjej, respektive kille får större utrymme i fritidsverksamheten som ofta är en 

mer frivillig verksamhet där eleverna själva bestämmer vad de ska leka, hamnar ibland i gamla och 
förlegade mönster om vad flickor brukar leka och vad pojkar brukar leka, därför så tycker jag att det är 

bra när man styr upp verksamheten, eftersom vi har ju förstärkt skoldag där jag eller den ansvariga 
pedagogen får på något sätt ha ansvar över vad vi gör så att alla på nåt sätt får vidga sin vy över vad man 

kan göra, eller får perspektiv på livet istället för att bara fortsätta med vad ens föräldrar gjorde eller vad 
ens grannar gör/.../ Och därför tycker jag att det har ännu större vikt hur man jobbar med genus i 

fritidshemmet än på vanliga traditionella lektioner även om det också har för betydelse så klart. Hur man 
fördelar ordet i klassrummet eller att man får olika betyg om man är tjej eller kille eller, men att återskapa 
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gamla förlegade könsmönster är ju typiskt stort tillfälle att göra det under fritidshemmets verksamhet som 
är friare former men jag tycker inte om att kategorisera till flickor eller pojkar, till fotbollskillar eller till 

pysseltjejer så där generellt, jag kan bara se mönster, att man lätt kan se att de har en bild av vad tjejer ska 
leka och vad killar ska leka och så sen gör man det om inte någon kommer och föreslår något annat eller 

uppmuntrar och gör något annat (P1). 

Enligt min tolkning så skulle P1 syn kunna liknas med delar av Gemzöe, Svaleryd och Hirdmans 

sätt att se, genom att vi inte bara är kroppar utan även ingår i den sociala kulturen runtomkring oss 

(Hirdman, 2010, s.49). Gemzöe menar att en av skillnaden mellan könen är social och historiskt 

skapad, en konstruktivistisk syn på könets natur (Gemzöe, 2010, s.49). Svaleryds syn på genus är 

vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss till” (Svaleryd, 2002, s. 29).

P2: jag har gått in väldigt mycket på det att lyfta upp de enskilda, jag tror mera där, många gånger tänker 

vi mycket på genus men man tänker inte att det finns svaga personer både killar och tjejer i en grupp och 
det är dem det gäller att se tror jag. (P2)

Min tolkning av P2:s sätt att se på genus är att det kan finnas individuella skillnader mellan tjejer 

och killar, och att man ska behandla alla lika oavsett kön. Han berättar inte så mycket om sin syn i 

intervjun, kanske för att han inte vet var han står i den frågan, han kanske helt enkelt inte är 

medveten om detta. Jag skulle kunna tänka mig att hans syn skulle kunna ha en essentialistisk 

inriktning där han ser att könen har inneboende egenskaper hos könet,(Gemzöe, 2010, s.49) 

eftersom han värnar om det individuella hos individen och att vi är olika som individer.

P3:o vilken fråga, jag är väl gammal traditionell där, jag tycker ju att genuspratet kan gå till överdrift 
ibland, jag tycker det känns som en modefluga ibland, jag tycker inte att självklart är det skillnad på tjejer 

och killar , det är ju en fysisk skillnad till att börja med. Jag tycker att det ska få vara det, sen att tjejer ska 
spela pingis självklart och killar ska leka med dockor absolut. Jag har inte sett något problem i det, jag har 

aldrig upplevt problemet någonsin med det i fritidsverksamheten att tjejer och killar är olika och att de 
ska få vara olika, vi jobbar i grupp hela tiden, gruppsamverkan och oftast är det grupper som är blandade 

med både tjejer och killar och då faller det sig naturligt att det fungerar på något sätt. Sen om det är någon 
som behöver extra stöttning och har något behov av att göra saker ihop med killar självklart ska de göra 

det, man får ju se till individen och inte till könet/.../ Jag tror ju att det är jättesvårt att lägga in någon i en 
mall för att man är tjej eller kille det känns inte som att man gör det. Det är personen det handlar om och 

då tycker jag att det här genusperspektivet blir kanske lite konstigt, allt prat som är nu som hen 
tillexempel, jag får ångest, jag får panik, jag tycker att det känns som... varför ska vi vara könlösa för? 

Det finns ingen anledning att vi ska vara könslösa. Det finns ju en anledning till att vi har ett kön. /.../Sen 
om det är genusperspektiv eller individanpassat. Kalla det vad du vill (P3).

Jag tolkar P3:s sätt att se på genus och väldigt inriktat på det biologiska könet. P3 värnar även till 
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individen och att vi alla är olika. P3 har en essentialistisk uppfattning som innebär att se skillnaden 

mellan könen som en inneboende egenskap hos könen. Men även en biologisk uppfattning, att det 

är biologiska skillnader som gör könet (Gemzöe, 2010, s.49).

5.1.5 Arbetssätt, genus, jämställdhet
När det gäller informanternas arbetssätt utifrån genusperspektiv är det P1 som arbetar med ett 

genomtänkt genusarbete, ett dramapedagogisk förhållningssätt som bygger på ett normkritiskt och 

demokratiskt inflytande medan P2 och P3 arbetar med jämställdhetsarbete utifrån individens behov, 

detta kan jämföras med den individuella processen i Sandra Hardings genusteori det vill säga att 

könet skapas utifrån vår egen förståelse av det strukturella och det kulturella könets betydelse 

(Harding, 1986, s. 52-53). P1 arbetar med olika saker hos eleverna för att förbättra det sociala 

beteendet, hon arbetar med bemötandet hos barnen, försöker bryta gamla förlegade könsmönster, 

undervisar om normer och värderingar. P2 och P3 arbetar inte så mycket med det sociala beteendet 

utifrån könstillhörighet utan utgår sitt arbete helt och hållet från individen, och där vi ska se varje 

individ för att vi alla är olika. Alla tre pedagogerna var eniga om att arbetet med jämställdhet är 

väldigt viktigt. P1 tyckte att det skulle vara bättre om vi kom överens om en gemensam arbetsmetod 

i genusarbetet, ett gemensamt mål att sträva efter för att komma fram till samma mål. P1 tyckte 

även att alla pedagoger på fritidshemmet skulle köra efter en röd tråd som genomsyrar hela 

fritidshemmet. P2 tyckte att vi lika gärna kunde arbeta individuellt med genusarbetet bara vi gör ett 

bra arbete.

 P1  om genusarbete:

hur man bemöter en kille med ny skjorta eller en tjej med ny klänning eller tjej med ny skjorta  men det 
kan även vara när man har gjort sig illa, när de är osams, hur man reder ut en konflikt om det är killar som 

är med, hur man reder ut en konflikt om det är tjejer som är med, hur man tröstar någon som är ledsen 
eller hur man uppmuntrar dem att göra olika saker, /.../ (P1)

 P1 tänker på vilka ord som hon bemöter det enskilda barnet med:

ofta förhåller jag mig ur ett ganska påtänkt genusperspektiv, och jag vill oftast inte säga flickorna eller 
tjena  tjejen vilket jag i sådant fall säger barnen bus vilket är könsneutrala ord/.../ jag vill gärna kalla dem 

elever eller barn eller barn i grupp om jag ska klumpa ihop dem annars säger jag namn eller brukar säga 
kompis det är ju könsneutrala begrepp/.../(P1)

P1brukar alltid säga om någon har gjort sig illa:

” vilken tur att det var dig det hände du har ju så starka ben eller sådär oavsett om de är tjej eller kille men också ge 
utrymme för att få vara ledsen, att få ha ont, att få vara arg oavsett vilket kön man tillhör/.../ ”(P1).

P1/.../” att jag lyfter sådana frågor det är ju oavsett hur mycket eller lite som vi jobbar med här och nu, så 

kommer inte Sverige eller världen bli jämställd men jag vill att alla elever som jag har och är nära, ska 
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både nu och när de är små och också sen när de är äldre gör aktiva val. /.../när de är nio eller tio eller åtta 
kan se och förstå och handla utefter även om de bara är små barn av ett stort samhälle/.../ att förändra den 

lilla världen iallafall det är mitt syfte att de ska känna sig införstådda och se orättvisor och inte bara det 
som handlar om genus egentligen utan normer generellt eller sociala kulturer, liksom stå på sig själva och 

vilja göra egna val utifrån vad som passar dem” (P1).

P1:s arbetsätt:
P1/.../ sen använder jag ju mig av rollspel, forumteater och jag har en speciell struktur för medling kring 

konflikthantering och så vidare, men ja om man säger drama som metod så är det väldigt brett och kan 
innebära väldigt många saker, så jag vet inte, jag har ett dramapedagogiskt förhållningsätt och det bygger 

på att normkritiskt och demokratiskt inflytande men om det är en metod eller inte, det kanske mer handlar 
om bemötande eller exakt ett, två, tre så här gör man liksom, jag vet inte,/.../ ja det skulle vara Olweus då 

som vi har i skolan det är en speciell metod och för mig praktiskt så innebär det att göra övningar och 
samspelsövningar och lekar och reflektion som handlar om mobbing och utanförskap, och att kränka 

varandra också vidare (P1).

Jag tolkar P1:s svar som att det är ett väldigt genomtänkt genusarbete. P1 har ett arbetsätt där genus 

är väldigt centralt och viktigt och har ett tydligt syfte vad som vill uppnås med arbetet. P1 

diskuterar om bemötandet av barnen och försöker bryta gamla förlegade könsmönster. Hon 

benämner barnen med könsneutrala begrepp. P1 diskuterar till det lilla som barnen kan vara med att 

påverka, att de kan göra individuella val, till det stora i samhället med normer, orättvisor i världen. 

P1 använder sig av olika metoder i sitt arbete med genus och har ett dramapedagogiskt 

förhållningssätt som bygger på ett normkritiskt och demokratiskt inflytande. Förstärkt skoldag är ett 

sätt att arbeta med genus i halvklass.  I Lgr 11 står tydligt att:

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).

P2: I en annan grupp kan det finnas mer killar än tjejer men det gäller väl att kunna lyfta minoriteten, och 

där gäller det att ha lite fingertoppskänsla i den gruppen man hamnar med./.../ sen kan det vara så att i en 

grupp så är tjejer och killar väldigt lika där kan viljan vara lika stor, i en grupp kan killarna ha mindre 
vilja och hörs mindre och i en grupp kan tjejer och där tycker jag att det är ännu viktigare att arbeta med 

det då, att de ska känna att de ska förstå målet utifrån hur man som barn beter sig på lektionen eller på 
fritids så ska de ha sett det tydligt och förstå budskapet att vi får komma till tals vi får tycka och tänka, det 

är väl det att de ska våga vara sig själva och bekväma. Så som de är hemma ska de våga vara på fritids 
vare sig det är killar eller tjejer (P2)

Intervjuaren: Jag tänker när du kör dina tjej- och killgrupper? Vad kör du? Är det 

kompissamtal eller?

Ja bland annat men det är samma upplägg, det är inte så att jag har tjejer och killar jätte ofta utan jag tror 
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mera på att mixa grupperna, någon gång kanske för att se vad som händer i gruppen./.../För mig spelar det 
inte någon roll vilket kön det är och sen vilken metod, hur man än använder sig av den, säg att vi gör en 

lek om man har någon som är kullare säg att det är kull, väldigt enkelt, är det många som vill vara så ena 
gången tar man en tjej andra gången en kille /.../ (P2)

 

Jag tolkar det som att P2 arbetar utifrån ett jämställdhetsarbete där individen är i fokus, Där Sandra 

Hardings genusteori handlar om hur vi skapar genus/kön genom tre processer.  Den individuella 

processen handlar om att könet skapas utifrån vår egen förståelse av det strukturella och det 

kulturella könets sanna betydelse, dess könsidentitet. (Harding, 1986, s. 52-53) och kan kopplas till 

P2:s arbetssätt. P2 tar inte upp något specifikt i intervjun om sitt genusarbete mer än att han säger 

att vid kullekar brukar han låta killar och tjejer få vara kullare varannan gång och att han brukar ha 

kompissamtal med killgrupper och tjejgrupper enskilt. P2 använder sig inte av någon speciell metod 

i sitt jämställdhetsarbete utan går mera på magkänslan. P2 följer delvis direktiven från 

styrdokument där han arbetar mot jämställdhet utifrån ett individuellt perspektiv. I allmänna 

rådkvalitet i fritidshem står: 

° Att vi blandar omsorg och pedagogik som stödjer barnet i dess fysiska, intellektuella, sociala och 

emotionella utveckling (Skolverket, 2010, s. 22). P2 arbetar inte med att motverka gamla förlegade 

könsmönster och följer då inte styrdokumentens direktiv till fullo. 

P3 arbetsätt med genusarbete är:
Vi jobbar inte olika om det är någon som kommer från ett annat land eller som har ett handikapp utan 

man måste anpassa efter den individen, vad den har för behov och vad det finns för möjligheter där, sen 
verksamheten vad den är baserad på vad man har för möjligheter i lokaler och personal och sånt, är det en 

stor grupp killar så blir verksamheten kanske på ett visst sätt eftersom det är mycket killar då måste man 
kanske koncentrera sig att ta hand om tjejerna i någon annan miljö när de inte är i stor grupp, /.../ sen 

måste man ha det i åtanke att folk mår bra men som sagt återigen så är det på individnivå tycker jag./.../ 
ofta har vi ju aktiviteter som är styrda genom val i många fall, vi erbjuder olika aktiviteter och så får de 

välja, det finns ju aktiviteter som ska passa alla typer av intresse egentligen. /.../ Matlagning om man nu 
ska kalla det för en tjejgrupp så är det ju väldigt många killar som är med där, det är femtio, femtio som är 

med där skulle jag vilja säga och teaterverksamheten likaså, lika många killar som tjejer som är med där 
tror jag ungefär, så att vi skapar aktiviteter där det finns möjligheter att välja. Sen om det är någon som 

skulle behöva en push mot det tjejiga eller killiga hållet får man väl se till att man gör det och hålla 
ögonen öppna men som sagt att det är individen /.../ Jag kan inte säga att jag går efter någon speciell 

metod, utan det är nog mera magkänsla och att försöka vara observant på hur alla mår/...Jag tror på 
likabehandling oavsett genusperspektiv. Man får ju se till individen och inte till könet /.../ (P3)

På tio till tolv års är vi åttio barn på två personal, sen är inte alla här men rent tekniskt så är det fyrtio barn 
på en personal och det är ju lögn i helvete, att ha en kontakt med, man kan säga hej givetvis men det finns 

ju ett fåtal, ett fåtal eller en stor grupp som man alltid har kontakt med. Kontaktsökande som pockar på 
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uppmärksamhet och tar mycket tid sen är det de här som sköter sig själv ute i periferin där man bara 
räknar att det flyter där för man har ingen möjlighet att göra något där utan hoppas att det flyter, skulle det 

krisa för alla fyrtio samtidigt då är det ju kört, det går ju inte./ Det är en verksamhet som är helt 
annorlunda, det har ju ändrats nåt enormt de senaste tjugo åren, sjukt mycket har det ändrats, då när jag 

började då hade vi ett tag tio eller elva barn som max per personal.../det har ju debatterats mycket nu i 
pressen senaste tiden att föräldrarna är rädda att skicka sina barn till fritidshem för de inte vet vad som 

sker men rädda kan jag tycka är en liten överdrift men det är ju väldigt säker verksamhet så. (P3)

Intervjuare ” hur många barn är det på en personal idag?
P3”Vad de hade räknat ut på det där så var det tjugoåtta barn tror jag.

Intervjuare ” är det det där Matilda projektet?

P 3 ” ja”

Jag tolkar P3:s redogörelse som att P3 försöker arbeta med jämställdhet ur ett individuellt 

perspektiv. P3 arbetar inte på något speciellt sätt med genus. P3 använder sig inte av någon speciell 

metod utan går oftast på magkänslan och försöka observera hur alla mår, vilket är svårt eftersom de 

är få personal på ett stort antal barn. Jag tolkar P3:s svar att det skulle vara mindre barngrupper att 

arbeta med, han tar upp Matilda projektet, en rapport som Ulrika Lorentzi gjort Har någon sett 

Matilda?- Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara, en rapport som Kommunal gett ut nu 

2012 där de ser att allt fler barn går på fritidshem men där resurserna för fritidshemmet inte ökat i 

samma takt. Barngrupperna är dubbelt så stora nu som 1980 och det är tre gånger så många barn per 

vuxen. Deras fråga är: vad har det betytt för verksamheten? Fritidshemmen når inte upp till sina 

mål, undersökningen bygger på intervjuer av barnskötare som arbetar på fritidshem och 

enkätundersökningar gjorda av Novus Opinion på uppdrag av Kommunal (Kommunal, 2012, s. 5).

P3 menar att grupperna är alldeles för stora. Jag tänker mig att om grupperna var mindre skulle P3 

kunna gruppera barnen i speciella grupper där tjejerna skulle kunna klättra i träd och där pojkarna 

skulle kunna pyssla för att bryta könsmönster och få prova på olika saker men detta kräver mindre 

grupper och mera personal som inte går att tillgodose just nu i verksamheten. 

5.1.4 Direktiv 
Min tolkning är att P1 saknar direktiv från ledningen, det vill säga att hur de ska arbeta rent 

praktiskt med genusarbetet. Ledningen borde ta sitt ansvar och göra pedagogerna mera samspelta i 

genusarbetet för att underlätta det praktiska arbetet. P1 menar att det är svårt att göra skillnad när 

inte alla pedagoger kör efter samma linje. P2 tycker inte heller det finns något utmärkande 

genusarbete på fritidshemmet. Samtliga informanter tar upp att det inte finns något speciellt uttalat 

arbetssätt från ledningen när det gäller genusarbetet. Informanterna P1 och P3 tar upp att det finns 

ett dokument om genus men inte hur vi ska arbeta med det praktiskt. Det finns ingen röd tråd som 
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genomsyrar arbetet på fritidshemmet utan var och en arbetar på efter sin egen förmåga. P2 tror att vi 

pedagoger arbetar med genus enskilt på fritidshemmet och ifrågasätter om det måste finnas någon 

röd tråd som genomsyrar arbetet om man jobbar enskilt på ett bra sätt. 

P1Jag tycker att det inte finns något uttalat genusarbete så på vårt fritidshem, tyvärr. Även om det står i 
läroplanen och det är vårt uppdrag och så vidare, så finns det inget som genomsyrar hela 

fritidshemmet./.../ om jag skulle tillägga något så är det väl ändå värdet om att vara samspelta som vi då 
inte är, men ja, jag vet inte vem det är som ska se till att det blir, om det står i läroplanen kanske det ska 

komma från ledningen egentligen och då gäller det som ledning att vara insatt i frågorna för annars så 
kanske det inte är så aktuellt eller så, jag vet inte vad det kan tillägga men det är ändå så som jag ser på 

det att det är något man måste jobba aktivt med, för det ska bli, det blir inte av sig självt bara för att man 
anställer femtio, femtio eller för att man har lika många tjejer som killar i gruppen eller så utan det 

handlar om att vara medveten som förebild också som ledning eller som skola. (P3)

Min tolkning är att P1 vill att ledningen tar sitt ansvar och gör pedagogerna samspelta, så de kan 

arbeta efter en röd tråd tillsammans som genomsyrar hela fritidshemmet. Det blir inte bara av sig 

självt utan måste arbeta aktivt med detta för att det ska bli en skillnad, det blir inte bara för att det är 

femtio, femtio, lika många av varje kön. Det gäller att vara en medveten förebild som skola, ledning 

och pedagog.

P2 talar om direktivkänner inte till direktiven

P2 ”Jag tycker inte det finns utmärkande genusarbete på fritids, vad jag vet iallafall /.../ men jag tror ändå att vi jobbar 
med det och frågan är om det behöver finnas om man jobbar på ett bra sätt?” (P2).

Jag tolkar att P2 inte riktigt vet vilka direktiv ledningen givit. P2 tror att de arbetar med genus 

enskilt, ingenting gemensamt vad han vet iallafall. Han undrar om de måste arbeta gemensamt om 

var och en arbetar på ett bra sätt enskilt. 

P3 talar om direktiv har svårt att se hur direktiven ska omsättas i praktiken

” Planerna har man ju som en övergripande sak och sen är det vardagen som styr vad som kan ske någonstans,/.../ Det 
finns ett dokument, rent tekniskt hur vi ska jobba” (P3).

Min tolkning är att P3 vet att det finns ett dokument men inte hur vi ska arbeta praktiskt med genus 

i verksamheten.

5.1.5 Sammanfattning
Huvudresultaten jag kommit fram till i resultatdelen är att de tre pedagogernas syn på genus skiljde 
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sig en del åt. P1 såg genus som något socialt. Där vi gör genus. P1:s synsätt kan liknas med Gemzöe  

konstruktivistisk syn innebär att könen är socialt och historiskt skapade (Gemzöe, 2010, s.49). P2 

och P3:s syn på genus var att de såg genus som biologiskt förknippat. När det gällde arbetsätt och 

metod så var det endast P1 som hade ett genomtänkt arbetssätt med genus. P1 använde sig av ett 

dramapedagogiskt förhållningssätt som bygger på ett normkritiskt och demokratiskt inflytande. 

P1brukar använda sig av forumspel och forumteater i sitt arbete. P1 arbetade med bemötande hos 

barnen, arbetar med normer, rättvisor, orättvisor, försöker bryta gamla förlegade könsmönster, hon 

benämner barnen med könsneutrala begrepp. P2 och P3 försöker arbeta med ett jämställdhetsarbete 

ur ett individuellt perspektiv. De arbetar inte efter någon speciell metod utan de går oftast på 

magkänslan. I P2:s arbete med barnen brukar han tänka på att det är rättvist att tjejer och killar får 

vara varannan gång i kullekar. P3 arbetar efter att de aktiviteter som erbjuds ska ha ett varierat 

utbud , där det ska finnas både saker för killar och tjejer. Vid tillexempel matlagning så ska alla vara 

välkomna och där är det väldigt många pojkar som är med. 

P1 saknade direktiv från ledningen, P1 vill att ledningen ska ta sitt ansvar och göra pedagogerna 

samspelta i genusarbetet för att underlätta det praktiska arbetet. P1 menar även att det är svårt att 

göra skillnad när inte alla pedagoger arbetar efter samma linje. P2 tycker inte heller att det finns 

något utmärkande genusarbete på fritidshemmet. P2 tror att vi alla pedagoger arbetar med genus 

enskilt på fritidshemmet och ifrågasätter om det måste finnas en röd tråd som genomsyrar 

genusarbetet om man arbetar enskilt på ett bra sätt. P3 tar upp att det finns ett dokument om genus 

men inte hur vi praktiskt ska arbeta med det. 

6. Diskussion
Syftet med studien var att se pedagogernas syn på genus- och jämställdhetsarbete på fritidshemmet.   

Frågeställningarna var: vilka mål med genusarbetet har pedagogerna och hur arbetar pedagogerna 

med det sociala beteendet utifrån könstillhörighet på fritidshemmet? De tre informanternas syn på 

genus skilde sig en del ifrån varandra. P1 ser genus som något socialt konstruerat medan P2 och P3 

ser genus som biologisk, jag citerar ”varför ska vi vara könlösa?, det finns ju en mening med att vi 

har ett kön”(P3). Jag tänker att om en pedagog ser genus som något biologiskt så kan det ha att göra 

med vilka föreställningar som den personen tycker är naturliga, vilka roller män och kvinnor har i 

samhället. Det kan vara att skaffa familj, sexualitet och moral eller så har det att göra med ens 

intresse kring genusfrågor, P2 och P3 har kanske aldrig haft ett intresse i frågan och aldrig funderat 

över att vi kan göra genus. Eftersom skolans ledning inte har visat intresse för genusarbetet så har 

kanske det nya rönen i genusforskningen inte lyfts upp, om har man då inte har ett intresse för 
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frågan och inte fördjupat sig enskilt så lever man kvar i tron att det är endast det biologiska sättet 

som gäller fortfarande. Styrdokumenten säger att:/.../ skolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för elever att pröva och utveckla sin förmåga 

och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011, s.7) Utifrån detta citat så är det 

ganska tydligt att vi ska motverka traditionella könsmönster och att varje individ ska få 

förutsättningar att prova på och testa sina intressen oberoende könstillhörighet. P3 uttrycker i 

intervjun att ”om det är någon som skulle behöva en push mot det tjejiga eller killiga hållet får man 

väl se till att man gör det och hålla ögonen öppna/.../(P3) jag tolkar det så att P3 arbetar med att 

bryta gamla förlegade könsmönster om det behövs. 

När det gäller genusarbetet på fritidshemmet så är det P1 som är den enda pedagogen som tänker 

utifrån ett medvetet och genomtänkt genusperspektiv. P2 och P3 arbetar med jämställdhetsarbetet 

utifrån individens behov men har ingen metod för arbetet. P3 har arbetat länge inom fritidshemmet 

och när han startade sin karriär för 26 år sedan var barnantalet 14 barn per pedagog och då hann han 

verkligen lära känna varje individ på ett djupare plan, detta saknar han och vill än idag att det skulle 

vara så men nu är grupperna så stora så att det är omöjligt att uppnå. Hans arbete under denna tid 

kan ha präglat honom som person och fortsätter att arbeta på det sätt han alltid har gjort. P1 får ses 

som en pionjär inom området på denna arbetsplats. Svaleryd menar att innan man börjar arbeta 

aktivt med barnen måste pedagoger börja se sambandet mellan samhällsstrukturer och våra egna 

medvetna och omedvetna handlingar tankar och värderingar. Det är först när pedagogerna själva 

vågar granska och blir medvetna som de kan pröva att bryta mönster. Att stötta barnen i deras 

utveckling genom att synligöra vad de kan vidga, se eller bryta i genusstrukturerna. Svaleryd vill 

poängtera att det är viktigt att vi vuxna ser oss som lärande individer precis som barnen gör 

(Svaleryd, 2003, s. 46). 

P1 följer styrdokumenten om vad som avser genusarbetet och jämställdhetsarbetet. I Lgr 11 står det 

tydligt att: 

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).

P1 arbetar aktivt med att förändra gamla förlegade könsmönster, P1 är intresserad i ämnet, läser 

senaste forskningen för att kunna veta och förmedla det nya som händer i ämnet till barnen P1 
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undervisar. P1 vill att ledningen ska vara mera intresserade och hjälpa arbetslaget att komma fram 

till ett gemensamt praktiskt arbete i gruppen för att sträva mot samma mål. P1 arbetar på med sitt 

arbete medan P2 och P3 arbetar med genus efter sitt synsätt och det blir inget gemensamt arbete i 

verksamheten. Utan de arbetar på enskilt och vet inte vad de andra pedagogerna lär ut. Jag tolkar 

det som om pedagogerna skulle arbeta efter en röd tråd som genomsyrar fritidshemmets verksamhet 

skulle genusarbetet bli mera tydligt och alla skulle kunna följa samma linje och sträva mot samma 

mål. P1 vill att alla ska arbeta efter samma mall för att kunna få en större påverkan hos barnen och 

deras föräldrar. P1 har en syn på genus i likhet med Svaleryds tänkande /.../” genus omfattar vårt 

kulturella, sociala och biologiska kön. Genus är vad det kulturella arvet och det sociala systemet 

format oss till” (Svaleryd, 2002, s. 29). 

I P1:s fall och i P2:s och P3:s fall finns det skilda uppfattningar om vad kön är. Pedagogerna själva 

har uttryckt att de vill ha mera kunskap på området och mera styrning från ledningen. Med andra 

ord tolkar jag det som att det behövs utbildning, kunskap för att medvetandegöra och förklara olika 

syn på genus och gå igenom vilka teorier det finns om genus och sedan utifrån detta börja diskutera 

i arbetslaget om genus och hur vi ska arbeta med det. Vi måste följa med i utvecklingen, 

forskningen och inte använda oss av allt för gammal förlegad tillexempel litteratur om genus utan 

att försöka hitta nya alternativ där könsmönster inte är förlegade utan är uppdaterade efter 

samhällets normer idag. Ska man kunna sätta sig in i begreppet genus ytterligare, se genus som 

något socialt konstruerat, att vi gör genus så anser jag att det måste finnas ett intresse för genus och 

en vilja att fortbilda sig i ämnet. De vuxnas föreställningar om könsmönster sitter djupt rotade. Det 

gäller att vi pedagoger är lyhörda på barnens signaler och bygger genusarbetet kring deras intressen. 

Barnen måste lära sig kunna hantera olikheter med respekt. Det gäller att se alla likas värde. I P3 

fall  som redan år 1986 börjat arbeta inom fritidshemmet med fem personal på 14 elever och med 

den utvecklingen som är idag är det en enorm skillnad att arbeta på fritidshem. Då kunde de göra 

skillnad och arbeta mera med varje individ mera enskilt och fördjupa sig i barnets relation, idag 

arbetar P3 med 40 barn per personal och där han på individnivå försöker se alla barnen i gruppen. 

Det är ett svårt arbete när situationen ser ut som den gör idag. Mindre grupper och fler personal 

skulle hjälpa pedagoger i fritidshemmet att kunna fokusera mera på varje enskild individ. P3 tar upp  

Matilda projektet i intervjun och i den rapporten har det kommit fram att medeltalet barn per 

personal idag är 28 barn vilket är tredubbel mer än när P3 själv började arbeta inom fritidshem. I 

Matilda projektet tar de upp att det behövs mera resurser för att fritidshemmet ska kunna uppfylla 

sina mål. Nedskärningarna drabbar barnen, personalen men även föräldrarna och samhället i stort. 

(Kommunal, 2012, s.5)
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jag tänker mig att P2 syn och arbetsätt kan ha att göra med interkulturalitet. Jag ska här försöka göra 

en ansats att förklara begreppet interkulturalitet:”Interkulturalitet beskriver ett utbyte (en 

interaktion) mellan människor med olika utgångspunkter och referensramar. Det här utbytet utgår 

från alla människors lika värde och rättighet oavsett social, etnisk eller religiös 

bakgrund” (Botkyrka kommun, 2012, s.4). P2 i denna studie har en annan etnisk bakgrund än 

svensk och detta kan ha betydelse i hans genusarbete. Han kanske har annan värdegrund hemma 

och ska då förhålla sig till en annan värdegrund i skolan och då kan det bli svårt att förhålla sig till 

den kristna tradition och västerländsk humanism som skolan följer. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet står tydligt att:” I överensstämmelse med den etik som förvaltats 

av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande ( Skolverket, 2011, s. 7) och detta kan vara en orsak varför 

han inte arbetar med att bryta gamla förlegade könsmönster. 

P2 och P3 sätter individen i fokus istället för könet. I läroplanen Lgr 11 står det tydligt att: Ingen 

elev som går i skolan får utsättas för diskriminering på grund av sitt eget kön (Skolverket, 2011, s.

8). P2 och P3 menar att vi alla är olika och måste få vara det. P2 arbetar inte med att bryta gamla 

förlegade könsmönster. P3 arbetar med att bryta gamla könsmönster när det behövs, jag citerar”/.../

sen om det är någon som skulle behöva en knuff åt det tjejiga eller killiga hållet så får man väl se 

till att man gör det och hålla ögonen öppna/.../”(P3). I dagens fritidshem handlar det  hela tiden om 

att arbeta i grupp med barnen att försöka få gruppen att fungera, att förhindra att konflikter uppstår 

och att ingen blir utanför, finns det barn med speciella behov i gruppen som ska försöka integreras 

in i det sociala nätverket blir det svårt och krävande att som ensam vuxen ha koll på alla barn. P2 

och P3 har uttryckt att det känns stressande, som att de inte riktigt räcker till i arbetet. 

Christian Eidevald anser att det inte finns något gemensamt genuspedagogiskt arbetsätt bland de 

förskolor som arbetar med genuspedagogik eller jämställdhet. Han menar att i debatter diskuteras 

sällan vad jämställdhet innebär i praktiken eller vad som anses vara ett genuspedagogiskt arbetsätt. 

De flesta likabehandlingsplanerna går ut på att förändra synliga beteenden genom olika 

formuleringar, men detta räcker inte enligt Eidevald för att förändra verksamheten. Om det saknas 

en medvetenhet om hur komplext detta jobb är, finns en risk att rektorer och skolledare i de fall de 

formulerar likabehandlingsplanerna, förlitar sig på att det som skrivs i likabehandlingsplanen. 

Eidevalds erfarenhet är att dessa formuleringar i likabehandlingsplaner minskar sannolikt att 

arbetslagen inte alls arbetar med dessa frågor eftersom de redan ses som jämställda. Eidevald menar 

att det står i planen att inte begränsa flickor och pojkar och att de har samma värde. För att på allvar 

kunna utmana dessa föreställningar måste förskollärare och pedagoger komma till insikt om att de 
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inte är så jämställda som de ser sig själva att de är. Men jämställdhetsarbetet är jättesvårt, även för 

dem som är medvetna om det som står i likabehandlingsplanen och brinner för dessa frågor. 

(Eidevald, 2010, s.179-180). Informanterna uttryckte att ledningen tog för litet ansvar i 

jämställdhets och genusarbetet på skolan. Hur arbetar skolledningen på skolan mot genus och 

jämställdhet på fritidshemmet? Kommer de med praktiska förslag, metoder, har de infört någon 

utbildning för arbetslaget för att främja arbetet med genus och att all personal är med och arbetar åt 

samma håll och mål i arbetet? Jag tar upp rapporten Hur är det ställt? Tack, ojämt! (Myndigheten 

för skolutveckling, 2003) i min studie för att det är ett bra material för skolor att arbeta vidare med 

för att få tips och praktiska arbetssätt att arbeta vidare i sitt genusarbete. Jag anser att det är oerhört 

viktigt som pedagog att arbeta med genus och jämställdhet i fritidshemmet för att kunna lära barnen 

att de kan bli självständiga individer och göra sina egna aktiva val i framtiden. 

7. Slutsats
Mina resultat i studien visar att genusarbetet och arbetet med jämställdhet inte är tillräckligt inom 

fritidshemmets verksamhet. Det är endast en pedagog som har ett genomtänkt genusarbete. Denna 

pedagog är dessutom väldigt medveten om genus, sitt eget förhållningssätt och brinner för 

genusfrågor. De två andra pedagogerna har inget genomtänkt arbetssätt eller metod i sitt 

genusarbete. Detta tror jag beror på att de helt enkelt saknar kunskap om hur genusarbetet praktiskt 

ska implementeras i verksamheten. Är man som pedagog inte medveten om sitt eget 

förhållningssätt kring genus kan det bli svårt att arbeta och förmedla detta till barnen på 

fritidshemmet. Jag anser att för att arbetet ska bli bättre krävs utbildning i frågorna kring genus, 

detta för att göra pedagogerna medvetna om sitt eget förhållningssätt kring genus och hur deras 

pedagogiska verksamhet påverkar flickor och pojkar ur ett genusperspektiv på fritidshemmet. De 

behöver få veta hur genus blir till och konkreta tips och metoder som de kan arbeta efter som grupp. 

För att få lite tips och idéer i sitt arbete. Det är ledningens ansvar att personalen arbetar åt samma 

riktning och mål. Ledningen skulle behöva gå en fortbildning i frågan för att kunna stötta och hjälpa 

sin personal i dessa frågor. Ledningen skulle kunna låta pedagogerna gå på en föreläsning om genus 

eller anlita någon kunnig person inom området som kan komma till arbetsplatsen och utbilda 

personalen om genus. Vi måste hjälpas åt alla i arbetslaget och ledningen och sträva mot samma 

mål för att lyckas och komma vidare och göra förändringar i detta viktiga arbete. 
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8.Vidare forskning
Hur ledningen på skolan intresserar sig för arbetet med genus, om de stöttar sin personal i arbetet?  

Och i så fall hur de gör det. Jag anser att genusarbetet är en ledningsfråga på skolorna. Om inte 

ledningen vet eller är insatt eller inte ens intresserade då är genusarbetet inte så prioriterat och 

viktigt eller? Detta är frågor som jag skulle vilja fortsätta forska med efter mina resultat i min 

studie. 
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Bilaga:

Intervjufrågor
1. Namn

2. Ålder

3. Hur länge har du arbetat inom fritidshemmets verksamhet?

4. Hur ser du på flickors och pojkars sociala beteende utifrån könstillhörighet på fritidshemmet? 

5. Finns det genusarbete på fritidshemmet? hur arbetar du med likabehandling utifrån ett 

genusperspektiv?

6. Vilket mål arbetar du efter och hur ser det ut.?

7. Vad vill du förmedla till barnen?

8. Vad anser du är ett bra lär-tillfälle för barnen?

9. Använder du dig av någon speciell metod?

10. Har du något mera som du vill tillägga till intervjun?
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