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Abstract  

 

The aim of this study is to investigate the professional role of male and female recreation instructors. For 

that purpose, we have studied what activities are planned and carried out in different recreation centers, how 

the male and female recreation instructors cooperate with each other and whether they treat the children 

from a gender awareness perspective throughout their work. Do recreation instructors follow the school’s 

policy to work against traditional gender patterns? This has been carried out through a qualitative study 

where we have conducted interviews with different recreation instructors to gather empirical material. The 

empirical material has been analyzed based on different theories and discussed using previous related 

research. The results we have obtained show clearly that there are differences in the planned activities 

carried out by male and female recreation instructors. Treatment of children has also been different and 

dependent on whether the child is a boy or a girl. Furthermore, it seems that recreation instructors have 

different views on gender and gender awareness. 

 

 



Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka de manliga och kvinnliga fritidspedagogernas yrkesroll. Vi har 

undersökt vilka aktiviteter det planeras och genomförs på olika fritidshem, hur de manliga och kvinnliga 

fritidspedagogerna samarbetar med varandra och om de bemöter barnen utifrån en genusmedvetenhet i sitt 

arbete. Följer fritidspedagogerna skolans styrdokument i arbete mot traditionella könsmönster? Detta har 

gjorts genom en kvalitativ studie, där vi har genomfört intervjuer med olika fritidspedagoger för att samla in 

ett empiriskt material. Det empiriska materialet har analyserats utifrån olika teorier och diskuterats utifrån 

de tidigare ämnesrelaterade forskning. Det resultat som vi har fått visar tydligt på att det finns skillnader när 

det gäller vilka aktiviteter det planeras och genomförs av manliga respektive kvinnliga fritidspedagoger. 

Bemötandet av barnen har även skiljt sig beroende på om det har varit en flicka eller en pojke. 

Fritidspedagogernas uppfattning av genus och deras genusmedvetenhet har även sett olika ut.   

 

 

Nyckelord: genus, fritidspedagoger, barn, bemötande, samarbete, aktiviteter.  
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1. Inledning och bakgrund 

Denna uppsats kommer att undersöka de kvinnliga och manliga fritidspedagogernas yrkesroll, och vilka 

aktiviteter det planeras och genomförs av pedagogerna samt deras genusmedvetenhet och bemötande av 

barnen. Anledningen till varför vi (författarna) har valt att undersöka detta ämne har att göra med att ämnet 

genus blir ett mer och mer aktuellt ämne i vårt samhälle. Frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor 

blir allmer vanligare. Många strävar idag efter att män och kvinnor skall ha det lika. Detta diskuteras oftare, 

och väldigt mycket i skolor. Men hur ser det ut i verkligheten?  

Under tiden på våra verksamhetsförlagda utbildningsplatser har vi fått en uppfattning av att de manliga och 

kvinnliga pedagogerna föredrar vissa typer av aktiviteter och uppgifter beroende på deras könstillhörighet. 

Aktiviteterna som genomförs på fritidshemmen har varit kategoriserade i två delar, tjejiga och killiga. Vi 

har aldrig till exempel sett en kvinnlig pedagog spela fotboll eller innebandy med barnen. Kvinnorna har 

oftast hållit i de lugna aktiviteterna, som att pyssla, baka och måla. Männen har vi aldrig heller sett baka 

med barnen eller måla. De har oftast spelat fotboll eller innebandy. Detta mönster har följt med under alla 

perioder på våra verksamhetsförlagda utbildningplatser.  

I och med att vi studerar till fritidshemslärare så vill vi utforska fritidshemslärarnas förhållningssätt till 

genus och detta genom att undersöka hur de kvinnliga och manliga fritidspedagoger samarbetar, vilka 

aktiviteter som planeras och genomförs med barnen och om dessa följer styrdokumenten. Hur bemöter 

fritidshemslärarna barnen beroende på om de är flickor eller pojkar? Skolan och fritidshemmet har i 

uppdrag att arbeta utifrån en genusmedvetenhet.  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 skrivs att skolan ska verka för att bryta 

de traditionella könsmönstren: 

”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). 

Det framgår inte i Skolverket på vilket sätt skolpersonalen skall arbeta för att motverka traditionella 

könsmönster, utan denna tolkning lämnas till att göras av personalen själva. Vi kommer därför att 

undersöka hur fritidshemslärarna jobbar för att uppnå dessa mål som nämns i styrdokumenten. 

I Skolverkets allmänna råd för fritidshem 2014 skrivs:  
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För att kunna möta och utmana varje elev i sin utveckling är det nödvändigt att personalen får 

en bild av hur eleverna väljer bland de aktiviteter som fritidshemmet erbjuder. Det innebär till 

exempel att observera vilka som väljer vad, om de väljer samma eller olika aktiviteter från 

gång till gång, om de är tillsammans med olika kamrater eller alltid med samma, om de väljer 

mot bakgrund av traditionella könsroller eller om någon aldrig väljer vissa aktiviteter. Det är 

viktigt att ge alla elever oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck lika stort 

utrymme i verksamheten samt att tillämpa ett normkritiskt arbetssätt när det gäller alla 

diskrimineringsgrunder. Det senare kan till exempel innebära att arbeta aktivt för att motverka 

att eleverna gör traditionella könsbundna val av aktiviteter. (Skolverket 2014, s.33-34). 

Enligt Barnkonventionen ska läroprocessen vara inriktad på utveckling av barnens kompetens med hänsyn 

till barnens förmågor och intressen. I utbildningen ska även ingå förberedelsen av barnen inför omvärlden, 

där det bland annat skall finnas utrymme för respekt, förståelse för andra människor och jämställdhet 

(Barnkonventionen, Artikel 29). 

Mot bakgrund av detta skall vi undersöka om fritidsverksamheten är utformad utifrån styrdokumentens 

uppdrag, samt om fritidshemmet erbjuder valmöjligheter för barn när det gäller aktiviteter. Genom att 

undersöka vad genus innebär för fritidspedagoger samt hur de samarbetar sinsemellan så skall vi försöka få 

en bättre uppfattning av hur det ser ut på olika skolor.  

 

2. Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte 

 

Under tiden på våra verksamhetsförlagda utbildningsplatser har vi fått ett intryck av att fritidspedagogernas 

egen syn på sin yrkesroll har sett olika ut utifrån deras kön. Aktiviteter som planerats och genomförts på 

fritidshemmen med barnen har sett annorlunda ut beroende på barngrupper och fritidspedagoger. Vi vill 

undersöka hur fritidsverksamheten leds av fritidspedagoger, hur de ser på deras yrkesroll samt vilka 

aktiviteter barnen får ta del av på fritidshemmet. Vi kommer genom att intervjua fritidspedagoger på olika 

skolor försöka besvara våra frågeställningar och på det sättet få en tydligare bild av hur det ser ut på olika 

fritidshem.  
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2.2 Frågeställningar 

• Vilka aktiviteter planeras och genomförs av manliga respektive kvinnliga fritidspedagoger? 

• Anser sig fritidspedagogerna ha en genusmedvetenhet i sitt bemötande av barn?  

• Hur ser samarbetet ut mellan manliga och kvinnliga fritidspedagoger?  

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer det att presenteras flera böcker, avhandlingar och en artikel som är relevanta för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Den tidigare forskningen som tas upp här har i sin helhet 

genusperspektiv som utgångspunkt och handlar om interaktionen mellan barn och vuxna, 

aktivitetsplaneringen och genomföranden, samt samarbetet och arbetsfördelningen mellan manliga och 

kvinnliga personal på skolor. Detta material kommer att användas i resultatdiskussionen i samband med 

intervjusvaren från informanterna i och med att det anses vara relevant för uppsatsen och dess 

frågeställningar.  

3.1 Aktiviteter på fritidshem  

Anne-Marie Helmadotters forskningbok, Pedagogik för flickor? Om flickors villkor och könsroller på 

fritidshem (1989) anser vi vara relevant och passande för uppsatsens frågeställning som handlar om olika 

aktiviteter på fritidshem. Hon har genom observationer undersökt vilka aktiviteter som genomförs på olika 

fritidshem samt hur deltagandet ser ut när det kommer till pojkar och flickor. Helmadotters beskrivningar av 

observationer skall jämföras och diskuteras i resultatdiskussionen med det empiriska materialet utifrån 

intervjuerna.  

På alla fyra fritidshemmen som Helmadotter hade genomfört intervjuer och observationer på hade man 

planerade aktiviteter som var inriktade till båda könen. Dock påstod all personal att de anser att flickor och 

pojkar är i behov av olika aktiviteter. Därför valde man att ha en kombination av aktiviteter som skulle vara 

lämpliga till båda könen. Exempel på dessa aktiviteter var badgrupper, akrobatik för flickor, träning till 

pingis, teknikgrupp för pojkar, musikverkstad, videogrupp, teatergrupp, akrobatik blandad och stormöte 

(Helmadotter 1989, s.80-81). 
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Enligt Helmadotter är det oftast pojkarna som tar initiativet till diskussion och dominerar konversationen 

kring matbordet. Flickorna är för det mesta tystlåtna. När det är fritidshemstid så håller sig flickorna i sina 

smågrupper, de går in till ett rum, ritar, målar, skriver, läser eller pratar med varandra. Pojkarna är 

högljudda, springer omkring, spelar pingis eller innebandy (Helmadotter 1989, s.72-73). 

Enligt en manlig personal så väljer man oftast att leda de aktiviteter som man själv är intresserad av. Han 

tror att man måste se till att först bryta dessa mönster inom sig. Man föds och växer upp med dessa 

värderingar, och därför måste man börja med att förändra sitt eget synsätt allra först. Det är svårt att bryta 

dessa mönster hos sig själv. Man måste ha tapperhet och medvetenhet för att lyckas. Man behöver också gå 

någon form av fortbildning som hjälp (Helmadotter 1989, s.104). 

”På de fritidshem där det arbetade fler än en man, var flickorna mer med i typiska pojkaktiviteter typ bandy 

och pingis. Att flickorna var med beror nog på att den manliga personalen ofta var med i aktiviteten. Det 

blev ett stöd för flickorna som annars blir trakasserade av killarna.” (Helmadotter 1989, s.91). 

3.2 Bemötande av barnen och genusmedvetenhet 

Här förklaras begreppet genus som är utgångspunkten i denna uppsats. Dessa forskare har undersökt 

genusmedvetenheten hos pedagoger, synen på det manliga och det kvinnliga. Samt interaktionen mellan 

pedagoger och barnen. De tidigare undersökningarna är aktuella för uppsatsens frågeställning, som handlar 

om fritidspedagogernas genusmedvetenhet samt bemötandet av barnen.  

Forskaren Christian Eidevald skriver i sin avhandling Det finns inga tjejbestämmare – att förstå kön som 

position i förskolans vardagsrutiner och lek (2009) att begreppet genus inom forskningsarbeten kommer 

ofta till användning för att understryka skillnader med begreppet kön. Därmed är könet en biologisk 

tillhörighet och genus handlar om omgivningens påverkan på könet. Andra forskningsarbeten menar att 

både kön och genus är socialt konstruerade. Där är det genus som innefattar uppfattningar om kvinnligt och 

manligt, och i följd av det sker en fördelning mellan kön (Eidevald 2009, s.18).  

I kapitlet som är skriven av Christian Eidevald och genusforskaren Hillevi Lenz Taguchi i boken En rosa 

pedagogik – jämställdhetspedagogiska utmaningar (2011), beskrivs kön eller genus som begrepp, som inte 

kan fastläggas. Därigenom kan det variera beroende på den sociala omgivningen. De menar att ifall kön 

eller genus är social konstruerade, då innebär det i sin tur att det finns utrymme för förändring, som gäller 

både vuxna och barn (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s.26-27). 
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Helmadotter hävdar att jobba med könsroller rör sig väldigt mycket om de normer och synsätten som man 

har i sig som man oftast inte tänker på att man släpar med sig. Det har mycket att göra med hur pass 

medveten man är om detta, vilken inställning man har och man är villig att ändra på något. Man tjänar inget 

genom att bara prata om sådant utan man måste våga agera med utgångspunkt i sin medvetenhet om man 

vill att något ska hända (Helmadotter 1989, s.103). Helmadotter påstår att det finns en uppfattning av att 

pojkar och flickor föds med samma förutsättningar när det kommer till närhet, fysisk aktivitet och omsorg. 

Ändå uppfostras de till att uppföra sig på helt olika sätt med helt olika förutsättningar (Helmadotter 1989, 

s.9). 

I sin avhandling om Möten som formar- Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta 

barnen i ett genusperspektiv (2000) påstår Månsson att samspelet mellan vuxna och barn skapar en slags 

uppfostran, som bidrar med lärdom om sin egen identitet och personer i sin närhet (Månsson 2000, s.207). 

”De ingår också i en genusrelaterad process där de lär sig hur en flicka och en pojke är och även bör vara.” 

(Månsson 2000, s. 207).  

Månsson menar att i dagens samhälle som är i en ständig förändringsprocess, förändras även den klassiska 

föreställningen om hur pojkar och flickor ska vara. Hon menar att på detta sätt träder nya perspektiv fram 

som kan uppfattas som tveksamma och förvirrande. En del pedagoger kan instinktivt tillämpa den 

traditionella föreställningen av hur pojkar och flickor ska vara, vilket påverkar interaktionen mellan 

pedagoger och barn. Månsson menar att yngre pedagoger med genusmedvetenhet skulle kunna förändra 

samverkan med barnen (Månsson 2000, s.207). Enligt Månsson är det kvinnor som utgör majoriteten när 

det kommer till pedagoger som är anställda på förskolor. Detta arbete har till största delen varit ett 

kvinnodominerande yrke och därför förknippats med kvinnans egenskap och position i samhället (Månsson 

2000, s.23) Enligt Andrésen visar undersökningar att pojkar och flickor blir behandlade olika av 

förskolepersonalen. Studier pekar på att förskolepersonalen behagar pojkarna mer än flickor. Pojkar får 

oftast mer uppmärksamhet, och blir sedda mer som individer än flickorna (Andrésen 1995, se Månsson 

2000, s.30). 

Månsson talar om att utifrån flera svar på könsrelaterade intervjufrågor som hon har ställt till pedagoger på 

en förskola, har det framgått en vis skillnad vad det gäller pedagogernas syn på kön. I flera intervjusvar har 

män blivit idealiserade, samtidigt som kvinnor uppfattats att ha mindre värde. Månsson menar att en 

kvinnodominerad arbetsplats kan leda till viljan att särskilja det kvinnliga och det manliga (Månsson 2000, 

s.200). 
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”Det är intressant att göra en jämförelse mellan vissa positivt laddade benämningar om pojkarna och vissa 

mer negativt laddade om flickorna i intervjusvaren, som exempelvis att flickorna ”testar gränser och 

provocerar” medan pojkarna ”hittar på hyss och tramsar”.” (Månsson 2000, s.200). Enligt lärarna ska inte 

barnets kön behöva ha en betydelse, utan barn ska bemötas som individer. Trots det menar Månsson att 

barnen lär sig mycket om betydelsen av kön. Det händer oftast under tillfällen som leds av vuxna, där 

pojkar får mer plats och uppmärksamhet än flickor. Det gör att pojkarna redan då får en uppfattning av att 

deras könstillhörighet har mer betydenhet (Månsson 2000, s.207). 

Helmadotter hävdar att flickor och pojkar bemöts olika på fritidshemmet av personalen. Det förekommer 

sällan att pojkar bli tillsagda när de exempelvis brottas med varandra till skillnad från flickor som blir 

hejdade direkt och förväntas mer eller mindre bete sig på ett lugnt sätt (Helmadotter 1989, s.6-7). I en 

undersökning där man valde att visa upp ett och samma spädbarn för två kvinnliga grupper, där barnet var 

klädd i rosa för den första gruppen och i blått för den andra gruppen, behandlades barnet olika av 

kvinnorna. ”Flickan” namngavs som söt, liten, skör och skrämd medan ”pojken” som stor, stark, duktig och 

arg. Man pratade med en ljus och mjuk röst till flickan och mörkare röst till pojken (Aigner & Centervall 

1983, Rödstam 1987 se Helmadotter 1989, s.9). Under sina observationstillfällen på ett fritidshem kom 

Helmadotter fram till att pojkarna blir tillsagda mer än vad flickor blir. Oftast blir pojkarna tillsagda med en 

skarp och mörk ton medan flickorna med en mjukare (Helmadotter 1989, s.27). 

”All personal tror att de behandlar flickor och pojkar olika men de försöker sträva efter att inte göra detta. 

Men ibland är det viktigt att behandla dem olika.” (Helmadotter 1989, s.84). 

En av anledningarna till varför pojkar provocerar mest i skolan, är att de är mer högljudda och använder sig 

utav ett grovt språk genom att exempelvis svära. Detta kan bero på att det är brist på manliga förebilder 

inom skol och fritidsverksamheten. Därför väljer pojkarna sina förebilder ur tidningar och filmer, där krig 

och våld oftast förekommer (Helmadotter 1989, s.96-97). På fritidshemmen där det arbetade fler än en 

manlig personal så hade pojkarna ett bättre uppförande mot varandra, flickorna och personalen. Däremot så 

blev de hånfulla och otrevliga mot flickorna om ingen personal var i närheten (Helmadotter 1989, s.97). 
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3.3 Samarbete mellan manliga och kvinnliga pedagoger 

 

Forskaren Maria Hjalmarsson undersöker i sin avhandling Lärarprofessionens genusordning. En studie av 

lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar (2009) bland annat vilka 

uppfattningar har lärare på skolan vad det gäller genusordningen.  

Hjalmarsson skriver att utifrån intervjuerna som hon har genomfört med kvinnliga och manliga lärare anser 

de flesta lärarna att både män och kvinnor passar väl in i en lärarroll, samt professionens arbetsuppgifter. 

Enligt Hjalmarsson framgår det ändå att det sker en viss arbetsuppgiftsfördelning mellan lärarna, beroende 

på könstillhörigheten (Hjalmarsson 2009, s.145). 

 

Kvinnor verkar anta och männen tycks bekräfta att män har fördelar i arbetet därför att de är 

män, delvis därför att de är så få, delvis därför att de kan representera något ”annat” än de 

kvinnliga lärarna. För kvinnorna verkar deras majoritetsposition innebära att de inte blir lika 

synliga för granskning. Ett sätt att hantera sin majoritetsposition är att beskriva den som 

beklaglig för elever och att nedvärdera ”det kvinnliga”. De kan understryka att män och 

”manligt” agerande är viktigt för elever, men de ger inte explicit uttryck för att de själva 

strävar mot ett sådant förhållningssätt, som skulle innebära försök att skapa likhet med 

majoriteten. (Hjalmarsson 2009, s.145). 

 

Hjalmarsson har också skrivit en artikel Manligt kön är en merit (2011) där hon delvis undersöker hur 

lärarnas samarbete är utformat. En av uppsatsens frågeställningar kommer att behandla frågan om 

samarbetet mellan kvinnliga och manliga fritidspedagoger, därför anses denna artikel vara relevant för att 

kunna finna möjliga jämförelser mellan Hjalmarssons undersökning och de intervjuade fritidspedagogernas 

svar i denna uppsats.  

Forskaren beskriver i artikeln att arbetet för lärarna utformas efter flera utgångspunkter. Den stora delen för 

arbetsutformningen har sin grund i skolans styrdokument. Andra delar som påverkar lärarnas arbete är 

kollegornas behörighet, elevunderlag och arbetsformen på arbetsplatsen. Hjalmarsson menar att 

genusordning också kan påverka lärarens omständigheter på arbetsplatsen. Genusordningen i samhället 

reglerar över vilka yrken män och kvinnor bör ha. I följd av det om både kvinnor och män tillhör samma 

yrke, blir de oftast ansvariga för olika förelagda arbete (Hjalmarsson 2011). 
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Enligt artikeln är det fler kvinnor som jobbar inom läraryrket än män. Hjalmarsson använder sig utav 

genusperspektivet, för att kunna understryka könets betydelse vad det gäller maktordningen, utformningen 

av relationer och möjligheten till inverkan (Hjalmarsson 2011).  

I artikeln skriver Hjalmarsson att utifrån intervjuerna som hon har genomfört med manliga och kvinnliga 

lärare som jobbar med lågstadieelever har det inte framgått att arbetsuppgifterna är på något sätt anpassade 

efter kön. Trots det har det framgått att kvinnliga lärare ändå brukar fråga efter hjälp från manliga lärare när 

det gäller att exempelvis lyfta eller hänga upp något tungt. Utifrån det menar Hjalmarsson att man får en 

uppfattning om att arbetsuppgifter på en skola kan ändras när det finns en manlig medarbetare i en 

kvinnodominerad arbetsplats (Hjalmarsson 2011). 

Forskaren skriver också om att manliga lärare har berättat i intervjuerna om att de samarbetar oftast med 

andra manliga kollegor. Hjalmarsson använder begreppet homosocialitet, där hon menar att män hellre 

samarbetar med samkönade och därigenom håller sig till ett mer ”manligt” arbetsområde. En annan 

synpunkt som Hjalmarsson tar upp vad det gäller manliga lärare som tar ansvaret över att bland annat lyfta 

upp bänkar och placera högtalare, kan uppfattas som en beteckning på omtänksamhet (Hjalmarsson 2011).   

Enligt forskaren Karin Kullberg som har fört en studie som handlar om manlig personal i socionomyrket 

har män som minoritet ett överläge och större möjligheter till utveckling på arbetsplatsen. Hjalmarsson 

menar att de manliga lärare som hon har genomfört intervjuer med, inte har inställningen till en utveckling 

vad det gäller samhörigheten med kvinnlig personal (Hjalmarsson 2011). ”Detta kan ha att göra med att de 

manliga lärarna är önskade och behövda. De manliga lärarna får belöning och uppskattning genom 

bekräftande kommentarer, ofta från kvinnliga kollegor men också från skolledning och elevers föräldrar.” 

(Hjalmarsson 2011). 

Forskarna som Helena Johansson och Sheelag Drudy menar att den kvinnliga majoriteten inom skolor kan 

anses snarare som en nackdel än fördel, för barn och framförallt för pojkar. Hjalmarsson påpekar att utifrån 

intervjuer med de kvinnliga pedagogerna tydliggörs det att manliga lärare är eftertraktade bland annat för 

att en del barn saknar en manlig förebild i familjen (Hjalmarsson 2011). 

Hjalmarsson skriver att genusordningen påverkar de manliga pedagogerna både på ett bra och dåligt sätt. 

Utifrån intervjuerna med de manliga lärarna har de auktoritet på skolorna, men det för även med sig 

utmaningar, som handlar om att de alltid förväntas att vara maskulina. Forskaren menar också att manliga 

lärare har engagemang vad det gäller samtal som berör genusordning på en arbetsplats.   
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”Det kan till viss del förklaras med att de redan genom sitt yrkesval har trätt över genusgränser och därför 

har haft anledning att fundera mer över sådant som har att göra med konstruktion av professionen och 

genus.” (Hjalmarsson 2011). 

En av de manliga pedagogerna som har intervjuats i Hjalmarssons artikel, funderar på ifall det är 

kvinnokopplat att tanklöst jobba en hel dag utan någon rast, något som brukar ersättas med fria pedagogiska 

luncher i skolans matsal. Den manliga intervjuade läraren påstår att man bara får på sig mera jobb genom 

detta (Hjalmarsson 2011). I skolans värld så brukar männen ses som väldigt betydelsefulla med ett ändamål 

att komplettera de kvinnliga arbetskollegorna. Detta sägs vara en rimlig tolkning av varför ett större antal 

män än kvinnor inom läraryrket saknar en pedagogisk högskolutbildning (Hjalmarsson 2011). 

 

4. Teori 

 

I uppsatsen kommer det att användas teorier om roller utifrån sociologen Erving Goffmans bok Jaget och 

maskerna. En studie i vardagslivets dramatik (2010). Vi kommer också att använda oss utav 

liberalfeminism och begreppet genus så som det beskrivs i boken Feminism (2010) av socialantropologen 

och genusvetaren Lena Gemzöe. Begreppet genus beskrivs även av genusvetaren Kajsa Svaleryd i boken 

Genuspedagogik (2010) och kommer därmed också att användas. Teorier ur boken Femininum – 

maskulinum, modersfunktion och könssociologi (1995) som är skriven av den feministiska sociologen 

Nancy Chodorow, där hon nämner bland annat rollfostran kommer även att tillämpas. Utifrån dessa teorier 

och begrepp kommer intervjusvaren att analyseras i uppsatsens analysdel.   

4.1 Roller 

Erving Goffmans teorier om roller handlar om individens vardagliga beteenden som han beskriver med 

hjälp av olika begrepp som kan förknippas med teatern. Han använder sig av begrepp som bland annat 

aktör, personlig fasad, inramning och observatör för att kunna tydliggöra individens uppföranden i olika 

situationer, beroende på omgivningen. Denna teori om roller kan kopplas till det vardagliga samspelet 

mellan individer. På så sätt anses denna teori vara lämplig att kopplas tillsammans med informanternas 

intervjusvar, då frågorna i grunden behandlar individernas uppfattning av sin egen roll.  

Goffman talar om begreppet framträdande som han förklarar som en slags verksamhet hos en aktör vid en 

bestämd situation och tidpunkt som drar nytta av att göra inverkan på någon annan aktör. Om man tar en 
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specifik aktör och hans uppträdande som huvudsaklig mätpunkt kan man nämna de andra aktörerna som 

styr de andra uppträdanden för en publik (Goffman 2010, s.23). En aktör som framför sin roll utgår ifrån att 

hans publik ska uppfatta det som gestaltas framför dem med allvarsamhet. Därmed räknar man med att de 

ska övertygas om att aktören behärskar de kunskaper som han tycks ha och att hans agerande kommer att 

framkalla de resultat som förväntas (Goffman 2010, s.25). De uttrycksfulla redskapen som en aktör 

avsiktligt eller oavsiktligt använder sig utav under sitt uppträdande kallas för fasaden (Goffman 2010 s.28). 

Personlig fasad brukar förknippas med den specifika aktören och består av aktörens könstillhörighet, 

utseende, ålder etc (Goffman 2010, s.30). 

Enligt Goffman uppstår en socialisering mellan aktören och publiken när en aktör genomför ett 

framträdande. I socialiseringen ingår ett begrepp som kallas för idealisering. Genom sitt agerande tillför 

aktören en slags inverkan som kan idealiseras av observatörerna (Goffman 2010, s.39). Team är en grupp 

av aktörer som samverkar med varandra i ett framträdande (Goffman 2010, s.75). Ett samarbete mellan 

teammedlemmar leder till ett beroende av varandra och därigenom blir förtroendet en viktig faktor mellan 

individerna, för att ett gemensamt framträdande skall kunna vara fungerande (Goffman 2010, s.77). 

Goffman nämner även begreppet interaktion som innefattar den inflytande som interaktionen tillger vid 

samspelet mellan två eller flera individer (Goffman 2010, s.23). Goffman talar om dramaturgisk lojalitet, 

där teammedlemmarna måste bete sig på ett sätt framför sin observatör som stämmer överens med de 

tillvägagångssätten som de har utsett. Det är inte tillåtet att avslöja teamets hemligheter inför någon 

(Goffman 2010, s.186).  

4.2 Liberalfeminism och genus 

Liberalfeminism är en variant av feminismen. ”Kärnan i liberalfeminismen är kampen för att kvinnor ska 

åtnjuta samma grundläggande demokratiska fri och rättigheter som män.”(Gemzöe 2010, s.31).  

Enligt Gemzöe sträcker sig konsekvenserna för kvinnornas sociala underordnande långt tillbaka i historien, 

då kvinnor hade näst intill inga rättigheter, samt har haft sämre arbetsförutsättningar än män. För i tiden har 

liberalfeminismen bland annat stridit för att kvinnor skulle få möjligheten för utbildning och deltagande i 

politiska sammanhang. Liberalfeminismens riktlinjer handlar om kampen mot kvinnornas underordnade 

ställning i samhället och detta genom rätt utbildning och uppfostran som verktyg (Gemzöe 2010, s.31). 

Enligt liberalfeminismen anses både män och kvinnor vara lika. Med det menas att könet har ingen 

betydelse vad det gäller intellekt, samt omdömes- och tankeförmåga. Den uppfattningen stödjer både 
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kvinnornas och männens lika möjligheter till samma rättigheter (Gemzöe 2010, s.38). Den grundläggande 

uppfattningen är att den fysiologiska olikheten mellan en kvinna och en man inte har inverkan på individen 

och därigenom finns det inte någonting som kan benämnas som manligt eller kvinnligt (Gemzöe 2010, s. 

38-39). 

”Man brukar säga att liberalfeminismen har ett androgynt människoideal.” (Gemzöe 2010, s.39). Det 

innebär att män och kvinnor föds olika vad det gäller kroppen, men det har ingen koppling till samhällets 

föreställning om vad som anses vara manligt eller kvinnligt. Det androgyna människoidealet ger en individ 

oberoende av könstillhörigheten möjlighet till utveckling inom olika områden, det även frigör det manliga 

könet från att behöva agera utifrån förväntningar som samhället har på män. Därigenom skulle både kvinnor 

och män befrias från de stereotypa könsroller, där en kvinna ska bland annat vara känslig och omsorgsfull 

och en man ska vara självständig och offensiv (Gemzöe 2010, s.39). 

Gemzöe förklarar begreppet kön som en fysiologisk benämning på könet. Genus däremot betecknar det 

sociala könet. Hon nämner även att utifrån en feministisk social analys, finns det en ordning och åtskilda 

yttranden vad det gäller det manliga och kvinnliga könet, det betecknas som genusordning (Gemzöe 2010, 

s.79-80). 

Enligt Svaleryd som är genusvetare, innefattar begreppet genus möjligheten för övergångar och ändringar, 

inom samhällets utformning av individer. Därigenom blir det tänkbart att det inte behöver existera endast 

två kön (Kessler, S. J. & Mackenna, S. 1978, se Svaleryd 2010, s.29). Genusdiskussion handlar om 

uppfattningen om sin egen könstillhörighet och ens egen inställning till att det finns ett manligt och ett 

kvinnligt kön. Genus lägger fokus på kvinnornas och männens uppförande och göromål, samt interaktionen 

mellan de två könen (Svaleryd 2010, s.29). 

”Genus i arbete som pedagog handlar om en medvetenhet kring föreställningar och omedvetna 

förväntningar på de bägge könen.” (Fürst, G. 1999, se Svaleryd 2010, s.30). Svaleryd beskriver att 

genusmedvetenheten innefattar också pedagogens syn och uppfattning av sin yrkesroll, samt möjligheter till 

att förändra genussystemet. Grunden för genussystemet är de olika positioner mellan könen, där det manliga 

könet har en dominerande position (Fürst, G. 1999, se Svaleryd 2010, s.30). 

Gemzöe menar att det förekommer hierarki mellan könen i vardagen och den baserar sig på de 

uppfattningar vi har om vad kvinnligt och manligt är. Det finns en uppfattning av att män och kvinnor har 
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olika förmågor och egenskaper. Kvinnorna anses vara emotionella, omsorgsfulla och mjuka och männen 

anses vara självständiga, bestämda och med en tillgång till att besluta sig väldigt snabbt. Den som har 

ansvarighet i hem och familjsfären och omvårdnad i det offentliga är medvetenhet för känslor och relationer 

samt omsorgsfullhet egenskaper som passar dem väl (Gemzöe 2010, s.81-82).   

Nancy Chodorow som är feministisk sociolog, talar om i sin bok Femininum – maskulinum, modersfunktion 

och könssociologi (1995) om en psykoanalytisk teori som handlar om modersfunktionen, samt redogör för 

förbindelsen mellan barnet och modern. Enligt denna teori grundar sig en moders relation till sitt barn i 

förhållandet som hon tidigare har haft till sin egen mor (Chodorow 1995, s.121).  

Chodorow beskriver att teoretiker som inte är feministiska, betraktar modersfunktionen som en biologisk 

självklarhet och är oberoende av omvärldens påverkan. Teoretiker med en feministisk inriktning anser 

rollfostran vara grunden för modersfunktionen och könsanpassade aktiviteter. Flickor uppfostras till att vara 

omsorgsfulla. Flickorna får bland annat leka med dockor, vara medvetna om sin klädsel, samt blir de inte 

stimulerade till att få bra resultat i skolan. Det sker en identifikation mellan modern och dottern, där dottern 

uppfattar sin mor som en förebild. Utifrån kognitionspsykologin, väljer flickan att likna henne genom att ta 

del av aktiviteter som är flickiga, och som därmed blir till kvinnliga aktiviteter och i det ingår även den 

framtida modersfunktionen (Chodorow 1995, s.48). 

Gemzöe nämner Chodorow, som påstår att det är oftast kvinnor inom alla samhällen som tar hand om små 

barn och spelar en betydlig roll i flickornas följande sociala utveckling. Resultaten blir då att flickor börjar 

identifiera sig med sin kvinnliga vårdare. Det som händer med pojkar är att de behöver åtskilja sig från den 

kvinnliga vårdaren och söka identifikation med en samkönad person. Hon menar att relationen mellan 

modern och dottern brukar sträcka sig genom hela livet, och det ger flickan mer trygghet för hennes 

könsidentitet, samt ett tydligt synsätt på samhället. En pojke i sin tur hamnar i ett behov av att så 

småningom avgränsa sig från sin mor eller en kvinnlig vårdare, för att skydda sin manliga könsidentitet 

(Chodorow 1974, 1978, se Gemzöe 2010, s.104). 

Chodorow drar paralleller mellan pojkens nödvändighet att begränsa interaktionen med sin kvinnliga 

vårdare och omvärldens underordnande av det kvinnliga könet. Hon menar att pojken förutom att ta avstånd 

från modern, behöver även bedöma kvinnors kännetecken som mindre värdefulla. Chodorow menar att 

utvägen från det systemet kan vara att män blir mer delaktiga i barnens uppfostran. En delad omvårdnad av 
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barnen skulle kunna förhindra olikheter i flickornas och pojkarnas mentalitet (Chodorow 1974, 1978, se 

Gemzöe 2010, s.105). 

 

 

 

 

5. Material, metod och genomförande 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga för att samla in information för vår 

undersökning. Vi kommer att redogöra för olika begrepp som har används som tillvägagångssätt vid 

informationsinsamlingen, så som intervju, kvalitativ metod och realibilitet. Vi kommer även att förklara hur 

vi har genomfört intervjuerna samt vilka principer vi har utgått ifrån vid etiska överväganden. 

 

5.1 Material och metod  

 

Under tiden på våra verksamhetsförlagda utbildningsplatser på två olika skolor har vi bildat en uppfattning 

utifrån det vi har sett, att det förekommer skillnader i form av planeringen och genomföranden av olika 

aktiviteter, beroende på om pedagogen är en man eller en kvinna. Kvinnorna höll i de lugna aktiviteterna 

medan männen i sportaktiviteter. Barnen blev bemötta olika, vilket vi tror har med barnets kön att göra. 

Därför görs denna undersökning för att vi ska ta reda på om vår uppfattning om fritidshemsverksamheten 

stämmer överens med hur det egentligen ser ut på andra fritidshem. Vi kommer inte att generalisera 

intervjupersonernas svar i och med att det är endast fyra fritidspedagoger som vi har valt att intervjua. 

Därför kan vi inte få ett helhetsperspektiv på hur det ser ut i exakt alla fritidshem. Därmed kan vi inte dra 

allmäna slutsatser eller hävda att de resultaten som vi kommer att få stämmer in på exakt alla fritidshem, 

eller att alla fritidspedagoger arbetar på ett och samma sätt.   

Mot bakgrund av ovanstående kommer vi använda oss av en så kallad kvalitativ metod i vår undersökning. 

Detta finner vi lämpligt för denna studie, med tanke på att det vi undersöker är hur de manliga och 

kvinnliga fritidspedagogerna ser på sin yrkesroll och hur de samarbetar med varandra.  

Genom kvalitativa metoder får man en större möjlighet till att se en individs situation ur olika perspektiv. 

Med denna metod är det möjligt att belysa hur den sociala interaktionen fungerar mellan människor, hur de 

förstår sig själva och varandra (Ahrne & Svensson 2011, s.14). Med kvalitativa metoder som utgångspunkt i 

vår undersökning, som i detta fall är intervjuer, kommer ett empiriskt material att samlas in.  
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En intervju, som kan ses som en dialog, anordnas och genomförs av en person, en intervjuare som frågar ut 

en intervjuperson. Oftast utspelar sig en intervju genom att en intervjuare träffar en intervjuperson och 

genomför intervjun (Patel & Davidsson 2011, s.73). Vid en inspelad intervju, är det inspelade underlaget 

som omfattar data. Det empiriska materialet omfattar transkriberingen av ljudmaterialet, med andra ord en 

utskriven text (Ahrne & Svensson 2011, s.25).  

För att underlätta intervjuernas process och minska risken att missa någon viktig fråga så kommer en så 

kallad intervjuguide att skrivas och tas med till intervjuerna.  

En intervjuguide är ett slags verktyg, eller manus med en intervjus uppläggning, som man utgår ifrån under 

en intervju. Genom en intervjuguide får intervjuer en smidighet med tanke på att den kan innehålla 

strukturerade intervjufrågor kring det ämnet som man har tänkt undersöka (Kvale & Brinkmann 2012, 

s.146). Detta kommer att göra intervjun mer effektiv och omfattande. Vi har format tre olika 

frågeställningar utifrån vårt uppsatsämne och som vi har utgått ifrån när vi skrev våra intervjufrågor. 

 

5.2 Genomförande 

 

Vi har tagit kontakt med två olika skolor i två olika kommuner och detta har skett muntligt via 

telefonsamtal. Alla namn på skolor och fritidspedagoger kommer att vara fingerade. För att underlätta för 

oss själva valde vi att först och främst att ta kontakt med en skola som en av oss författare har haft en 

koppling till, och som varit en tidigare arbetsplats. Skolan heter Nemetolliskolan och är belägen i Haninge 

kommun. Vi kontaktade två fritidspedagoger på den skolan via telefon, berättade om syftet med studien och 

bokade tid för två intervjuer med Kerstin, 59 och Bertil 56 år. Kerstin har ingen pedagogisk utbildning men 

det har Bertil däremot. Eftersom vi valde att inte genomföra intervjuer på våra tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningsplatser, med anledning av att vi redan har en uppfattning av hur det ser ut i fritidsverksamheten 

på de skolorna, så valde vi istället att genomföra en sökning på olika skolor i Huddinge kommuns hemsida. 

Valet av kommun beror på att vår utbildningsplats, Södertörns högskola är belägen i samma kommun. Vi 

fann Santeriskolan vara intressant och valde att kontakta skolans biträdande rektor via telefon. Vi berättade 

kort om oss själva och om syftet med undersökningen och därefter fick vi kontaktuppgifter till två 

fritidspedagoger som är anställda på den skolan. Vi ringde till Alexander, 33 år gammal och bokade tid för 

två intervjuer, en med honom och en annan med hans kollega Jessica, 27 år gammal. Både Alexander och 

Jessica är utbildade fritidspedagoger. Anledningen till varför vi valde att genomföra intervjuerna genom att 

träffa intervjupersonerna är för att vi skall kunna få ut mer av intervjutillfället. Vi tror att detta underlättade 
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för intervjupersonerna att besvara våra frågor när vi träffade dem personligen. Varje intervju pågick i 

ungefär 20-30 minuter.  

Både författarna har varit närvarande under alla intervjuer. En mobiltelefon har används för att spela in 

intervjuerna och detta med anledning av att det skall bli lättare att transkribera materialet, det vill säga 

intervjusvaren. Detta har varit en fördel för undersökningen, i och med att vi undvek risken att förbise vissa 

meningar eller ord i intervjusvaren.  

Reliabilitet inbegriper metodens trovärdighet, med andra ord hur bra metoden kan stå emot ett tillfälligt 

resultat (Patel & Davidson 2011, s.103). Vi har genomfört en intervju med samma person endast en gång. 

Om vi hade valt att intervjua en person upprepade gånger vid olika tillfällen och ställa exakt samma frågor 

men få olika svar från gång till gång så är inte slusatsen att metoden är felaktigt, utan det kanske har att göra 

med att vår intervjuperson har ändrat sin uppfattning och tankegång. Intervjuer har genomförts med endast 

fritidspedagoger för att en så hög nivå som möjligt av reliabilitet skall nås. Anledningen till varför det har 

genomförts intervjuer med samma antal manliga och kvinnliga fritidspedagoger har att göra med att det 

vore lättare att kunna upptäcka om det finns skillnader mellan deras svar.  

Vi har fått svar på alla våra intervjufrågor, dock var inte alla svar lika omfattande.  

 

5.3 Etiska överväganden 

 

Vi har inför varje intervju inlett med att presentera oss själva, berättat kort om uppsatsämnet och syftet med 

det samt talat om för informantera att vi kommer att använda oss utav fingerade namn i studien för att 

informanterna inte skall kännas igen. Därefter har vi tillfrågat informanterna om intervjuerna får spelas in, i 

syfte att underlätta transkriberingen. Vi har även tydliggjort för informanterna att deras deltaganden av 

intervjuerna är väldigt betydelsefulla för vår studie.  

Enligt Patel R. & Davidson B. ska den potentiella intervjupersonen informeras om syftet med intervjun, 

samt hur materialet kommer att användas. Det är viktigt att tala om för informanterna att deras deltagande 

kommer att vara konfidentiell, det vill säga att namn, nummer och annan uppgift som kan framkalla 

identifiering av informanter har endast författarna tillgång till och ingen utomstående (Patel & Davidson 

2011, s.74-75). 

 

Vi har utgått ifrån nedanstående begrepp när vi har förklarat ändamålet med vår studie till informanterna 

innan vi genomförde våra intervjuer:  
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 Informationskravet går ut på att informera intervjupersonerna om syftet med vår studie.  

 Samtyckekravet går ut på att intervjupersonerna har rätt att avgöra om de vill vara med i vår studie 

eller inte efter att vi har informerat om ändamålet. 

 Konfidentialitetskravet går ut på att informationen i studien skall redovisas på ett sätt så att 

intervjupersonerna i forskningen inte kan kännas igen av andra.  

 Nyttjandekravet går ut på att intervjupersonernas uppgifter inte kommer att användas i ett syfte som 

kan påverka intervjupersonerna direkt (Ahrne & Svensson 2011, s.31).  

 

5.4 Avgränsning 

 

Vi undersöker vilka aktiviteter det planeras och genomförs av kvinnliga och manliga fritidspedagoger, om 

de anser sig använda en genusmedvetenhet i sitt bemötande av barnen samt hur samarbetet mellan 

pedagogerna ser ut när det kommer till könstillhörighet. Det vi inte undersöker däremot är hur det ser ut ur 

barnens synvinkel. Därför har vi valt att inte genomföra några intervjuer med barn.    

 

6. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera informanternas svar på intervjufrågorna. Resultatpresentationen 

kommer att vara uppdelat i tre olika rubriker som i sin tur bygger på olika intervjufrågor.  

 

6.1 De planerade och genomförda aktiviteterna på olika fritidshem 

 

På Nemetolliskolan berättade Kerstin att hon föredrar att planera och genomföra inomhusaktiviteter, såsom 

att sy, pyssla och inte så mycket fysiskt krävande aktiviteter. Men hon hade en positiv inställning till att 

prova på annat också. För henne handlade det bara om att man har varit fast i de strukturerna och fått hålla 

på med vissa aktiviteter, och att det gäller att bryta sig loss från de mönstren för att kunna åstadkomma en 

förändring (Intervju 1, 2015-03-06). 

Jag tror bara att man är så inrotad i det här gamla liksom. Så man är ju inte liksom helt ”Nej 

jag vill inte!”. Så är det ju. Och när man är så gammal som jag så blir det extra svårt. Alltså de 

här vanorna. Det är svårt att förklara. Alltså, killar är oftast duktiga på idrott, fotboll och 
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sådana saker, och då blir det så att det är de som leder sådana aktiviteter och det är ju också 

bra för barnen och så. Det är inte många kvinnliga personal som håller på med fotboll eller ja. 

Pojkarna är mer rörliga av sig och mer fysiskt aktiva. Medan tjejerna gillar mest att vara lugna 

och tysta för sig själva. Jag tror också att tjejerna kan vara rädda för killarna, att de ska ses 

som dåliga på att spela fotboll och sådant (Intervju 1, 2015-03-06). 

 

Bertil, som jobbar på samma skola som Kerstin, gillar att hålla på med drama, idrott och schack. Även han 

var öppen till att prova på nya aktiviteter tillsammans med barnen. Han tyckte att det hade varit roligt att få 

dansa och pyssla. Han var öppen för nya förslag på aktiviteter, men han vill inte hålla på med något som 

han inte är bra på, och det exemplet han ger är att sy. Bertil nämner också att för att kunna få med fler 

flickor att ta del av aktiviteter, så brukar de planera och genomföra dansaktiviteter, och då menar han att 

alla barnen är med, flickor och pojkar (Intervju 2, 2015-03-06). 

 

På Santeriskolan där de två andra intervjuade fritidspedagogerna, Alexander och Jessica arbetar så visade 

de upp ett hjul, som är uppdelat i de fyra olika årstiderna och som innefattar olika aktiviteter. Aktiviteterna 

är anpassade efter de olika årstiderna, det är mycket uteaktiviteter och utflykter till skogen om det är 

varmare väder. Alexander berättar att det händer oftast att aktiviteter planeras och genomförs utifrån egna 

intressen, ett exempel är schack och leklådor. Leklådor är bra till att få barnen att stimulera den fria leken 

och innehåller rollekar om bl.a. affär och restaurang. De har även högläsning, pingis och bingo som 

aktiviteter. På aktivitetsplaneringar brukar det diskuteras hur man blir bättre på att leda aktiviteter. Idéer 

som kommer upp kan vara att man både som manlig och kvinnlig pedagog är med och leder en 

idrottsaktivitet och visar barnen hur man gör. Man har även provat att ha både en manlig och kvinnlig 

pedagog på skaparverkstaden. Detta för att exempelvis kunna visa för barnen att killar kan pyssla och att 

tjejer kan spela hockey (Intervju 3 & 4, 2015-03-10).  

 

För att kunna skapa situationer då både pojkar och flickor ska kunna få möjligheten till att prova olika 

aktiviteter, tar Alexander som exempel idrottsaktiviteter för pojkar och flickor, där barnen är uppdelade i 

grupper. Andra aktiviteter som han berättar om är pingis, som spelas väldigt ofta och att det var endast 

pojkar som spelade förut. Han bestämde sig då för att motverka den rutinen, så att det ska finnas tid vid 

pingisbordet för att även flickor skall kunna spela. Fritidspedagogen förklarade att det var en bra lösning, i 
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och med att pojkarna brukade ta all utrymme. Ett annat exempel som han framför som han skulle kunna 

tänka sig att genomföra är att ha pojk - och flickgrupper på skaparverkstaden (Intervju 3, 2015-03-10). 

Fritidspedagogen Jessica talade också om flera exempel på hur man kan få med flickor och pojkar att vara 

med på samma aktiviteter, ett utav de är pärlplattor (Intervju 4, 2015-03-10). 

 

 

6.2 Genusmedvetenhet hos fritidspedagoger och bemötande av barn ur genusperspektiv 

 

Kerstin beskrev att begreppet genus är komplicerat. Hon förklarar att genus innebär uppfattningar om vad 

som anses vara manligt eller kvinnligt, samt att det kan vara medfött. Fritidspedagogens bemötande och 

interaktionen med barnen fungerar väldigt väl. Fritidspedagogen talade om att hon har arbetat med barn sen 

hon var ung och att hon är bra på att lyssna på vad barnen har att berätta. Hon menade att det är en viktig 

egenskap att kunna lyssna, i och med att det hjälper till att kunna skapa en bra relation med barnen. Kerstin 

förklarade att hennes bemötande av barnen inte skiljer sig beroende på om det är en flicka eller en pojke, 

utan hon bemöter dem som individer (Intervju 1, 2015-03-06).  

 

Kerstin nämner också om att hon antar att pojkar och flickor har olika behov och att det kan bero på barnens 

uppfostran som de har fått hemma. Hon menar att så tidigt som hemifrån får många barn en tydlig 

uppfattning om att de är en flicka eller en pojke. Kerstin framför ett exempel om att det brukar förekomma 

situationer när pojkar får mindre uppskattning av sina föräldrar än flickor, när de exempelvis har ritat en 

teckning. Fritidspedagogen arbetar för att bryta de traditionella könsmönstren genom att berätta att hon 

brukar sy med barnen och då blandar hon grupperna, så att det inte är endast flickor som är med. Hon menar 

att barnen oavsett kön erbjuds möjligheter till att göra aktiviteter av olika slag. Kerstin anser det vara 

problematiskt att engagera flickorna att delta i aktiviteter, som oftast pojkarna tycker om, så som bland 

annat fotboll. Hon anser att kvinnliga fritidspedagoger behöver ta intiativ och börja leda en aktivitet som 

fotboll, för att kunna få med flickorna att delta i dem (Intervju 1, 2015-03-06). 

 

Fritidspedagogen Bertil har ingen större uppfattning när det kommer till innebörden av begreppet genus. 

Han berättar att barnen ibland kan se upp till honom, och i vissa fall även som en extra förälder. Bertil 

förklarar att det kan ske i form av att barnen kan börja imitera honom under fritidsverksamheten och att det 

brukar vara fler pojkar än flickor som gör det. Han tycker också att däribland är det bättre att barnen ser 
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honom bara som en fritidspedagog och inte som en förebild, eller en extra förälder. Bertil talar om att han 

bemöter barnen likadant oberoende av barnens könstillhörighet, utöver det har han en bra interaktion med 

dem, men ibland behöver han bemöta barnen på olika sätt, i och med att det finns skillnader i flickornas och 

pojkarnas beteende och behov (Intervju 2, 2015-03-06).  

 

Alltså jag tycker det har blivit lite för tjatigt det här med genus. Män och kvinnor och så. Jag 

tycker ju att män och kvinnor ska ha det lika och jämställt. Men sen kan man inte komma och 

utesluta att pojkarna och flickorna är olika och beter sig olika. Jag behandlar ju alla barn med 

respekt, så jag behandlar dem lika och så. Men sen vet jag att jag måste göra undantag, jag 

måste behandla dem olika också för de har ju olika behov (Intervju 2, 2015-03-06). 

 

Fritidspedagogen Alexander förklarar att genus är ett omfattande begrepp, men som framförallt handlar om 

att erbjuda valmöjligheter för barnen, för att de ska kunna utvecklas till den personen dem vill, oberoende 

av kön. Han understryker att det också är viktigt vilken uppfattning pedagogen själv har om genus, och att 

det alltid finns utrymme för utveckling. Enligt Alexander är barnen på fritidshem medvetna om sin 

könstillhörighet, det lär de sig redan på förskolor. Det som fritidspedagoger kan göra är att neutralisera 

könsroller, genom att erbjuda barnen flera alternativ. För honom är det viktigt att en fritidspedagog ska 

kunna vara genusmedveten. Det är för att Skolverket talar om att skolan ska arbeta mot stereotypa 

uppfattningar om kön, samt att det kan skapa komplikationer i samarbetet med kollegorna, som inte är lika 

genusmedvetna (Intervju 3, 2015-03-10). 

 

Alexander berättar att han i vissa fall kan omedvetet bemöta pojkar och flickor olika. Han menar att det 

beror på att han själv har växt upp med det tänkesättet att män ska bete sig på ett särskillt sätt. Han berättar 

att han ibland kan kommentera barnens klädsel, att en flicka kanske är klädd på ett ”fint” sätt och en pojke 

på ett ”coolt” sätt. Skillnader i bemötandet förekommer även vid samlingar, samt när fritidspedagogen 

hälsar på pojkar och flickor. Han menar också att själva barnen är medvetna om sin könstillhörighet och 

olika bemötanden och att det är ett fenomen som fortfarande existerar. Alexander förklarar att det är av en 

stor betydelse att kunna förhålla sig kritiskt mot sig själv, vad det gäller bemötandet av barnen (Intervju 3, 

2015-03-10). 
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För fritidspedagogen Jessica är genus ett begrepp som innefattar inte endast förståelsen av kön, men också, 

med tanke på fritidshem, kunna erbjuda omständigheter som är lämpliga för varje barn. 

Genusmedvetenheten hos pedagoger anser hon vara av stor betydelse, samtidigt som uppfattningen av 

genus kan vara olika beroende på pedagogens utbildning och även personlighet. Hon berättar att en 

fungerande relation mellan pedagogen och barnet är grunden för en god interaktion. Interaktionen använder 

hon som ett redskap för barnens utveckling. Jessica belyser att hennes bemötande av barnen kan variera om 

barnet är en flicka eller en pojke, men det händer endast omedvetet. Hon förklarar att det finns alltid 

utrymme för förbättring (Intervju 4, 2015-03-10). 

6.3 Samarbetet mellan de manliga och kvinnliga fritidspedagogerna  

På Nemetolliskolan arbetar åtta kvinnliga och en manlig fritidspedagog. Kerstin tycker mer om att arbeta 

med manliga kollegor. Hon förklarar att manlig personal oftast brukar utföra andra arbetsuppgifter än 

kvinnlig personal. Exempel som hon tar upp utifrån sin erfarenhet är att män brukar ofta leda fysisk 

krävande aktiviteter, så som fotboll, och att kvinnorna brukar oftast genomföra aktiviteter som innefattar 

pyssel. Det gäller inte alla kvinnliga fritidspedagoger, det vill säga det finns kvinnor som också kan leda 

idrottsaktiviteter, men det är sällsynt att en manlig pedagog syr med barnen. I och med att arbetsplatsen 

domineras av kvinnlig personal, anser Kerstin att ökandet av manlig personal kan vara en fördel för 

fritidshemmet. Fritidspedagogen berättar även att hon under vissa tillfällen kan ha 

kommunikationssvårigheter med arbetskollegorna, som beror på hennes blyga personlighet, men det gäller 

inte hennes arbete med barnen (Intervju 1, 2015-03-06). 

Men jag skulle vilja ha mer män. Vi har fått ganska mycket killar här på skolan, och det blir ju 

en helt annan atmosfär. För kvinnor kan vara lite, hur ska jag säga. Det kan bli lite, skitsnack. 

Killar och karlar, är mer rak på sak. Det där är mer en tjejgrej. Så jag tycker att det är bra med 

fler killar som jobbar på skolan (Intervju 1, 2015-03-06).  

 

Fritidspedagogen Bertil anser också som Kerstin att arbetsplatsen är kvinnodominerad. För honom är det 

viktigt att det finns tillräckligt med manlig personal på fritidshemmet, för att det medför flera synvinklar för 

barnen. Som en manlig fritidspedagog anser han sig själv vara bestämd och beslutsam i olika situationer, 

samt att han genomför bland annat idrottsaktiviteter, slöjd och teaterövningar, som han ibland leder i 

samarbete med en kvinnlig kollega. Bertil samarbetar oftast med kvinnliga kollegor, samtidigt som han 

anser det vara spännande att flera män har börjat arbeta på skolan. Han förklarar det genom att män och 
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kvinnor ibland inte delar på samma intresseområde. Han vill helst undika för mycket kvinnodiskussioner 

och möten. Fritidspedagogen har inga svårigheter med att få sin röst hörd på arbetsplatsen, det vill säga 

bland kollegorna och barnen. Han kan engagera barnen i fritidsaktiviteter, åtgärda oenigheter, samt är 

uppmärksam vad det gäller barnens välbefinnande (Intervju 2, 2015-03-06). 

 

På Santeriskolan arbetar fyra kvinnliga och två manliga fritidspedagoger. Fritidspedagogen Alexander anser 

det vara oviktigt om det är en kvinna eller en man som han samarbetar med. Han talar istället om vilka 

gemensamma intressen man har med sin kollega och om interaktionen fungerar väl. Alexander samarbetar 

vanligen med en kvinnlig personal. Fritidspedagogens yrkesroll är enligt honom betydelsefull på 

arbetsplatsen, men det har ingen koppling med att han är en man, utan med hans personegenskaper och 

färdigheter. Alexander anser det vara viktigt att han motverkar de förväntningar som finns på en manlig 

fritidspedagog, genom att leda aktiviteter som ofta inte uppfattas som manliga. Enligt honom är det viktigt 

att det ska ske naturligt. Fritidspedagogens fördelar är att han befinner sig med barnen under hela för och 

eftermiddagar, och det ger honom förutsättningar till att skapa bra relationer med dem. Svårigheten som han 

möter är att storleken på grupper av barn blir allt större, vilket försvårar möjligheten till att lära känna 

barnen på ett bättre sätt. Han menar att ibland är det av en utmaning att kunna arbeta utifrån ett 

genusperspektiv, i och med att leda en stor barngrupp på ett fungerande sätt blir mer prioriterad (Intervju 3, 

2015-03-10). 

För fritidspedagogen Jessica finns det ingen betydelse om hennes kollega är en man eller en kvinna. Hon 

nämner att fritidshemmet inte är utformad utifrån pedagogernas könstillhörighet. Inom sin yrkesroll är hon 

fokuserad på sina arbetsuppgifter och färdigheter, samt relationer med barnen. Jessica förklarar att 

svårigheter som hon möter på fritidshemmet är stora barngrupper och bristen på tid, vad det gäller 

planeringen av fritidsverksamheten (Intervju 4, 2015-03-10). 

Det spelar ingen roll. Det är inte så styrt efter om det är en kille eller en tjej. Jag tänker inte 

direkt på att min arbetsplats är kvinnodominerad, utan jag tänker mer på mitt uppdrag och 

mina kompetenser. Jag har nog aldrig ställt mig frågan varför jag har valt detta yrke och svarat 

”För att jag är en kvinna!”. Det är nog mer mina intressen och vad jag vill delge mig av till 

barnen. Jag tycker att relationen är den främsta styrkan i vår yrkesroll. Utmaningarna kan vara 

stora barngrupper, för lite tid, att gå in i en skolsamverkan som man knappt hinner och 

samtidigt världens bästa verksamhet på eftermiddagar. Så att det finns mycket utmaningar i att 
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fritids har kommit in i skolan och vad det innebär. Man måste se till att minska barngrupperna 

och ge fritidshemslärarna bättre förutsättningar. Ha mer utbildade personal på skolor, för att få 

bättre kvalité (Intervju 4, 2015-03-10). 

 

7. Analys och diskussion  

 

I detta kapitel kommer intervjusvaren som vi har erhållit av informanterna att analyseras utifrån olika 

begrepp och teorier. Frågeställningarna kommer att vara uppdelade i tre olika rubriker. Varje frågeställning 

bygger på flera intervjufrågor som har ställts till informanterna.   

 

7.1 Vilka aktiviteter planeras och genomförs på olika fritidshem? 

 

I fråga om vilka aktiviteter det planeras och genomförs av de intervjuade fritidspedagogerna, hur deltagande 

ser ut av aktiviteter samt om fritidspedagogerna vill ha en förändring vad gäller aktiviteter så var svaren 

varierande från fritidshem till fritidshem.  

I Nemetolliskolan svarade den kvinnliga fritidspedagogen Kerstin att hon brukar planera och genomföra sy 

och pyssel aktiviteter (Intervju 1, 2015-03-06). De aktiviteterna som fritidspedagogen nämner kan tolkas 

som ”kvinnliga”. Enligt Gemzöe har samhället en föreställning av att män och kvinnor är olika och att de 

två könen har olika könsrelaterade karaktärsdrag (Gemzöe 2010, s.81-82).  

Kerstin beskriver att hon skulle vilja ha en förändring vad det gäller fritidsaktiviteter. Hon anser samtidigt 

att det är svårt, beroende på hennes ålder och de gamla vanorna. Fritidspedagogen förklarar att de manliga 

pedagoger i jämförelsen med de kvinnliga pedagogerna är oftast bättre på att leda sportaktiviteter, så som 

fotboll. Det beror på att de manliga pedagogerna i många fall är själva intresserade av aktiviteter av denna 

karaktär. Kerstin nämner också att pojkarna är mer livliga och aktiva och flickorna är däremot lugna och 

tystlåtna. Vidare berättar Kerstin att det faktiskt finns kvinnliga pedagoger som spelar fotboll och 

innebandy men att det inte är tvärtom när det kommer till män, de håller inte på med ”tjejiga aktiviteter” 

(Intervju 1, 2015-03-06). 

Fritidspedagogens svar vad det gäller olikheter bland aktiviteterna beroende på kön, kan ha sin grund i 

rollfostran.  

Utifrån ett feministiskt perspektiv beror barnens intressen för de olika aktiviteterna på rollfostran 

(Chodorow 1995, s.48). Chodorow nämner att det är oftast en kvinna som tar över omvårdnaden av ett barn. 



23 

 

I följd av det kommer en dotter att börja avspegla sin mor, eller en vårdare av ett kvinnligt kön. En son 

kommer att söka sig till sin far, eller en manlig vårdare, för att finna en identifikation (Chodorow 1974, 

1978, se Gemzöe 2010, s.104). Därigenom skapas könsanpassade aktiviteter. Utifrån Kerstins klargörande 

av vilka och av vem fritidsaktiviteterna genomförs, blir det tydligt att det finns en tendens att flickor deltar i 

lugna aktiviteter som leds av en kvinnlig pedagog och pojkar deltar i mer fysiska aktiviteter, som leds av en 

manlig pedagog. Därmed finner man en koppling mellan fritidspedagogens svar och Chodorows 

redogörelse av rollfostrans betydelse.  

Begreppet genus innebär det socialt formade könet (Gemzöe 2010, s.80). I och med att det finns 

traditionella föreställningar i samhället av vad som betraktas vara manligt eller kvinnligt, blir det inte heller 

förvånande att Kerstin anser att de manliga personalen utför fysiskt krävande aktiviteter bättre än de 

kvinnliga kollegorna på fritidshemmet. 

 

Fritidspedagogen Bertil som arbetar på samma skola som Kerstin berättar att han föredrar att leda drama 

aktiviteter, men det blir inte alltid av, på grund av tidsbristen. Bertil berättar också att han tycker även om 

att leda idrottsaktiviteter, pyssel och schack. Fritidspedagogen tar gärna emot nya förslag vad det gäller 

aktiviteterna, men det ska inte heller vara en aktivitet som han inte kan behärska väl. Exemplet som Bertil 

nämner är syslöjd. Fritidspedagogen förklarar att han inte är bra på att sy men att han däremot skulle kunna 

tänka sig leda dansaktiviteter (Intervju 2, 2015-03-06).  

Bertils förhållningssätt inför nya aktiviteter är relativt positiv, förutom aktiviteter där han skulle behöva sy 

med barnen. Svaleryd nämner att genus möjliggör omvandlingar av omvärldens föreställningar på kön 

(Kessler, S. J. & Mackenna, S. 1978, se Svaleryd 2010, s.29). Hans svar utifrån ett genusperspektiv kan 

tolkas som att han inte känner en osäkerhet av att prova och delta i andra aktiviteter, så som dans (exemplet 

som Bertil talar om). Samtidigt som han inte kan och vill ta del av syslöjden och det kan kopplas till 

Chodorows definition av rollfostrans betydelse i individens barndom, där de olika aktiviteterna bör vara 

anpassade efter barnets kön (Chodorow 1995, s.48). Därigenom kan fritidspedagogens osäkerhet inför sy 

aktiviteter bero på uppfostran i barndomen, i och med att syslöjden ofta uppfattas som en kvinnlig 

sysselsättning.  

Det androgyna människoidealet inom liberalfeminism innefattar att kvinnan och mannen föds med olika 

kroppar, men att detta inte har någon betydelse när det kommer till samhällets syn på det kvinnliga och det 

manliga. Detta innebär också att alla människor oavsett kön, har samma chans när det kommer till 

utvecklingsmöjligheter inom olika ämnen. På det sättet frigörs både kvinnor och män från alla slags 
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könsroller som skulle kunna vara stereotypa, där en man skall vara hård och självständig medan kvinnan 

skall vara mjuk och känslig (Gemzöe 2010, s.39). Kerstin nämner tidigare att kvinnor kan spela fotboll och 

innebandy. Detta kan tolkas som att Kerstin bär på ett androgynt människoideal. Hon tycker inte att det har 

någon betydelse att man är en kvinna eller en man, för både klarar av att leda i olika aktiviteter. För hon 

nämner inte att män inte kan pyssla och sy, däremot säger hon att de inte gör det. Bertil vill avstå från 

aktiviteter som syslöjd för att han inte är bra på det. Man skulle kunna tro att han har denna inställning just 

för att syslöjd förknippas med det kvinnliga. Men också att han inte har ett androgynt människoideal, att 

han inte tror på att kvinnor och män har samma förmågor att utvecklas inom olika områden.  

 

Aktiviteter som Alexander på Santeriskolan planerar och genomför är olika och oftast anpassade efter 

barnens intressen och behov. Han visar upp ett hjul som är uppdelat i de fyra årstiderna, och förklarar hur 

den funkar och vad den går ut på. Han menar att om det är varmare så är man oftast ute och att det händer 

någon gång att man anordnar en utflykt till skogen. Är det kallt så kanske man är inne på fritids mer. Några 

andra aktiviteter som han nämner är även leklådor, schack, bingo, pingis, högläsning och sagostund. 

Alexander förklarar tydligt syftet med leklådor, att de är bra för barnen då de stimulerar den fria leken och 

får barn att bli intresserade av att leka (Intervju 3, 2015-03-10). När en aktör för fram sin roll så förväntar 

han att det han förmedlar skall tas på allvar av observatören. Med det sagt räknar aktören med att 

observatören skall intalas om att aktören besitter de färdigheter som han verkar ha (Goffman 2010, s.25). 

Det tycks finnas likheter mellan Goffmans teori och Alexanders sätt att förklara vad aktiviteter som 

säsongshjulet och leklådorna går ut på och vad de bidrar med. Alexander som vi kan kalla för en aktör, 

pratar om att aktiviteterna är anpassade efter barnens intressen och behov och att leklådor är bra för barnen 

för att de stimulerar den fria leken. På det sättet försöker Alexander övertyga observatörerna, som i detta 

fall blir intervjuarna, om att aktiviteterna som han planerar och genomför är inte vilka aktiviteter som helst 

och att han är mycket medveten om vad de går ut på. Därigenom blir observatörerna övertygade om att 

Alexander planerar sina aktiviteter väl, och att han har ett syfte med varje aktivitet som han genomför på 

fritidshemmet.  

Vidare svarar Alexander i fråga om han vill göra på ett annorlunda sätt när det kommer till aktiviteter och 

hur deltagandet ser ut beroende på barnens kön med att föreslå att vara en förebild för barnen. Detta genom 

att exempelvis ha både en manlig och kvinnlig pedagog på plats i idrottssalen eller att en manlig pedagog 

får vara med barnen i skaparverkstaden, då det oftast brukar vara kvinnliga pedagoger där. Syftet med detta 

är att få fler tjejer att våga och vilja delta i idrottsaktiviteter och att visa killar att även de kan pyssla. Han 
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menar att en tjej skall kunna hålla i en bandyturnering och på detta sätt får alla samma möjlighet till att vara 

med (Intervju 3, 2015-03-10). Alexanders svar vad gäller att ha både manliga och kvinnliga pedagoger på 

samma gång i en idrottshall eller att ha en manlig pedagog i skaparverkstaden för att kunna visa att tjejer 

kan hålla på med ”killaktiviteter” och killar med ”tjejaktiviteter” kan kopplas till det som Gemzöe talar om 

när det kommer till det androgyna människoidealet inom liberalfeminismen. Detta är även ett sätt att bryta 

mot de traditionella könsmönstren och förväntningar som finns i samhället vad gäller hur kvinnor och män 

skall vara. Alexander har en likadan inställning som Kerstin som nämner att kvinnor också kan hålla på 

med idrottsaktiviteter.  

 

Jessica på Santeriskolan svarar kort på frågan om vilka aktiviteter hon planerar och genomför med att 

aktiviteterna beror på årstid och barnens intressen. Det är skapande, tjej och killgympa, pärlplattor, massage 

och leklådor. Hon nämner att hon för det mesta planerar och genomför aktiviteter tillsammans med en 

manlig kollega. Hon påstår att detta leder till att deltagandet av aktiviteter består av både tjejer och killar 

(Intervju 4, 2015-03-10). Goffmans definition av begreppet framträdande går ut på den funktionen som en 

aktör har under ett bestämt tillfälle och tillstånd som drar fördel av att påverka någon annan aktör (Goffman 

2010, s.23). Utifrån Goffmans teori kan Jessica ses som en aktör som under vissa planerade aktiviteter som 

hon genomför tillsammans med sin manliga kollega bidrar med att deltagandet av dem består av både tjejer 

och killar, som i detta fall är andra aktörer. Detta är självklart en fördel, då gruppen blir blandad och att 

både tjejer och killar får vara med i olika aktiviteter tillsammans. Utan det samarbetet som Jessica har med 

sin manliga kollega så hade deltagandet av aktiviteter kanske inte sett ut på samma sätt.  

 

 

7.2 Har fritidspedagogerna en genusmedvetenhet i bemötande av barnen?   

 

I fråga om vad genus har för betydelse för de olika intervjuade fritidspedagogerna, hur de bemöter barnen 

samt hur de arbetar för att bryta de traditionella könsmönstren, svarar Kerstin att begreppet genus är 

komplicerat. Hon talar om att det är svårt att beskriva genus, men att begreppet förknippas med vad som 

anses vara manligt och kvinnligt. Kerstin tillägger också att genus kan vara medfött (Intervju 1, 2015-03-

06). Fritidspedagogens uppfattning av begreppet genus skiljer sig från Gemzöes och Svaleryds definition av 

det begreppet. De beskriver att genus inte är kön som människan föds med, utan det är ett socialt skapad 

kön.  
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Vidare berättar Kerstin hur hennes bemötande av barn ser ut utifrån ett genusperspektiv. Fritidspedagogen 

talar om att hon har arbetat med barn i många år och att hon är en trygg person. Enligt henne har hon en bra 

relation med barnen och att hon är duktig på att uppmärksamma barnens uttalanden. Kerstin nämner att hon 

bemöter barnen som individer och behandlar dem lika (Intervju 1, 2015-03-06).    

Goffman beskriver att interaktion är påverkan som uppstår vid samverkan mellan ett antal individer 

(Goffman 2010, s.23). Kerstins bemötande av barnen skapar en interaktion, där barnen får möjligheten till 

att göra sig hörda. Fritidspedagogens lika bemötande av barnen oavsett kön anknyts till liberalfeminismens 

grundtanke. Gemzöe förklarar att inom liberalfeminismen har det biologiska könet ingen påverkan, vad det 

gäller individens bland annat förmågor och känslor (Gemzöe 2010, s.38-39). Kerstin förklarar att pojkarnas 

och flickornas medvetenhet om sin könstillhörighet beror på uppfostran hemma. Fritidspedagogen tydliggör 

det genom att tala om att flickor till exempel, får oftast mer beröm för sina teckningar av föräldrar än pojkar 

(Intervju 1, 2015-03-06). 

Fritidspedagogens beskrivning av föräldrarnas varierande bemötande av barnen, beroende på om det en 

flicka eller en pojke, kan kopplas till Chodorows framställning av barnens olika uppfostran. Chodorow 

menar att uppfostran av flickor handlar om att forma dem till omhändertagande individer och därigenom 

framtida mödrar. Flickor erbjuds också leksaker och aktiviteter som anses vara lämpliga för deras kön 

(Chodorow 1995, s.48). Därigenom kan föräldrarnas olika reaktioner på utförda aktiviteter av barnen, bero 

på deras uppfostran av sina barn.  

Fritidspedagogen berättar att hon arbetar för att kunna få pojkar och flickor att delta i olika aktiviteter, 

genom att blanda barngrupperna. Hon förklarar att det kan till exempel vara svårt att få ”fotbollskillarna” att 

delta i syslöjden, eftersom de är oftast ovilliga. Därigenom skapar fritidspedagogen blandade barngrupper, 

så att det finns både flickor och pojkar i grupperna, för att alla barnen ska få möjligheten till att ta del 

syslöjden (Intervju 1, 2015-03-06). Utifrån Kerstins förklaring av hur hon arbetar för att inkludera pojkar 

och flickor i olika aktiviteter, blir det tydligt att hon använder sig utav sin position som en fritidspedagog på 

skolan och därmed inför förändringar. Svaleryd talar om att genusmedvetenhet hos en pedagog innebär 

både medvetna och omedvetna uppfattningar om det kvinnliga och manliga könet (Fürst, G. 1999, se 

Svaleryd 2010, s.30). Hon nämner även att genusmedvetenheten hos pedagogen handlar om förståelsen av 

egna pedagogiska funktionen och möjligheter för förändring (Fürst, G. 1999, se Svaleryd 2010, s.30). 

Därigenom att erbjuda aktiviteter av olika karaktär och genomföra dem med blandade grupper av barn, sker 

en förändring för att motverka uppfattningen om flick- eller pojkaktiviteter.  
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Den andra fritidspedagogen, Bertil, som också arbetar på Nemetolliskolan, har en annorlunda 

förhållningssätt inför begreppet genus. Han anser det vara tröttsamt att reflektera kring det begreppet. 

Fritidspedagogen menar att det är viktigt att kvinnor och män ska vara jämlika, däremot är det omöjligt att 

utesluta att barn beroende på kön har olika behov och beteende (Intervju 2, 2015-03-06). 

Bertils uppfattning av kön stämmer inte överens med Gemzöes beskrivningar av det begreppet utifrån 

liberalfeminismen. Fritidspedagogen nämner att både män och kvinnor ska vara jämställda, dock att barnen 

har olika beteende beroende på om det är en flicka eller pojke, samtidigt som inom liberalfeminismen ska 

det biologiska könet inte ha någon betydelse. Därigenom ska inte barnens könstillhörighet ha inverkan på 

deras beteende. Vidare talar Bertil om att han har en bra samverkan med barnen. Fritidspedagogen nämner 

att barn i vissa fall ser honom som en extra förälder. Bertil berättar även att han ibland kan framstå som en 

förebild för vissa pojkar och det uppskattas av honom (Intervju 2, 2015-03-06).  

Bertils svar kan tolkas med hjälp av Chodorows förklaring till varför pojkar söker sig till en vuxen 

samkönad person. Enligt Chodorow är pojkar i ett behov av att ta avstånd från sin mor, för att kunna styrka 

sin identitet i interaktionen med en person av manligt kön (Chodorow 1974, 1978, se Gemzöe 2010, s.104). 

Bertils svar kan därmed uppfattas som att vissa pojkar söker sig till honom och därigenom försöker hitta en 

identifikation med fritidspedagogen och därför anser även honom som en förebild. Fritidspedagogen Bertil 

talar om några exempel på hur han arbetar för att inkludera barnen i olika aktiviteter:  

 

Nämen, alltså vi försöker väl att få med idrotten. Vi har liksom dans. Hur ska man säga? Ja 

men aktiviteter som är mer för tjejer, så att alla får vara med, både tjejer och killar (Intervju 2, 

2015-03-06). 

Utifrån sin yrkesroll arbetar fritidspedagogen med att få med pojkar på ”flickaktiviteter”, men det har inte 

framgått lika tydligt hur flickor inkluderas i mer ”pojkaktiviteter”.  

 

Fritidspedagogen Alexander som arbetar på Santeriskolan, beskriver begreppet genus väldigt omfattande, 

till skillnad från Kerstin och Bertil.  

Enligt honom handlar genus om individens valmöjligheter. Han menar att på ett fritidshem ska barnen 

kunna få utrymme till en individuell utveckling, oberoende av kön och det innebär även mycket arbete med 

sig själv som en fritidspedagog. Alexander nämner också att barnen som går på fritidshemmet där han 

arbetar, känner redan till sin könstillhörighet, att de är flickor och pojkar. Enligt honom kan det bero på 

barnens tidigare erfarenheter från förskolor och samhället (Intervju 3, 2015-03-10). Alexanders beskrivning 
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av vad genus innebär för honom kan kopplas med Gemzöes och Svaleryds redogörelser för begreppet, där 

genus definieras som ett socialt skapat kön. Enligt Svaleryd är genus det begreppet som innehåller utrymme 

för förändring av de stereotypa uppfattningarna på kön (Kessler, S. J. & Mackenna, S. 1978, se Svaleryd 

2010, s.29). Utifrån fritidspedagogens förklaring, framstår det att barnens tidigare erfarenheter bidrar med 

att de blir medvetna om sin könstillhörighet, men det behöver inte betyda att pedagoger på skolan ska avstå 

från att arbeta utifrån ett genusperspektiv.  

Vidare berättar Alexander att genusmedvetenheten hos en pedagog kan bero på hans eller hennes ålder och 

utbildning. Fritidspedagogen nämner också att han ibland kan omedvetet bemöta barnen på olika sätt. Han 

menar att i vissa fall kan han hälsa olika på barnen, så som ”hej hej” till en flicka och ”tjena” till en pojke, 

eller säga ”kom igen alla grabbar” till pojkar och på det sättet tilldela en skillnad på pojkar och flickor. 

Fritidspedagogen tillägger att varje människa har växt upp med samhällets stereotypa uppfattningar av kön 

och hur man bör bemöta varandra utifrån det. Därmed ska man alltid kunna vara självkritisk, även om man 

anser sig vara genusmedveten (Intervju 3, 2015-03-10). 

Alexanders beskrivning av genusfällorna där han instinktivt kan under vissa tillfällen bemöta barnen olika, 

kan tolkas som en naturlig följd av samhällets föreställningar på kön. Enligt Gemzöe existerar en 

rangordning i vardagslivet som grundar sig i samhällets föreställningar av vad som anses vara manligt och 

kvinnligt. Dessa föreställningar handlar om att män och kvinnor innehar olika karaktärsdrag. Därmed anses 

männen vara starka, handlingskraftiga och beslutsamma och kvinnorna förväntas att vara tystlåtna, 

hängivna och lugna (Gemzöe 2010, s.81-82). Därigenom är det inte märkligt att Alexander kan omedvetet 

använda sig utav ”snällare” hälsningsfraser när han hälsar på flickor, i och med det kvinnliga könet 

betecknas ofta som ett känslosamt kön, medan han tillämpar lite ”tuffare” ord som ”tjena” när han hälsar på 

pojkar, i och med att män förväntas att vara hårda och inte lika känslosamma som kvinnor.  

 

Vidare beskriver fritidspedagogen samspelet med barnen på fritidshemmet och hans arbete mot 

könsmönstren som existerar i samhället. Han talar om att ett bra samspel är viktigt i arbete med barn. 

Alexander berättar att för att kunna motverka de stereotypa könsmönstren har de flick- och pojkgrupper 

under idrottsaktiviteter. Ett annat exempel som han nämner är pingis. Han uppmärksammade att det var 

bara pojkar som brukade spela, och att flickorna som också ville ta del av spelet fick inte den möjligheten 

av pojkarna. Därmed bestämde han att flickorna skulle få egen tid då de fick spela pingis. Alexander 

berättar också om att det är för det mesta flickor som tar del av aktiviteterna i skaparverkstaden. Detta 
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gjorde att han skapade ett schema, där endast flickorna fick vistas i skaparverkstaden vissa dagar medan de 

resterande dagarna fick pojkarna tilldelade (Intervju 3, 2015-03-10).  

Utifrån Alexanders beskrivningar av vissa aktiviteter, blir det tydligt att en del pojkar får mer utrymme, än 

flickor. Svaleryd beskriver genussystemet som en slags organisering där det kvinnliga könet har lägre status 

än det manliga könet (Fürst, G. 1999, se Svaleryd 2010, s.30). Fritidspedagogen väljer då att planera om 

tider för aktiviteter, för att kunna inkludera flickgrupper. Han använder sig utav sin yrkesroll och inför 

ändringar i fritidsverksamheten utifrån sin genusmedvetenhet och därigenom möjliggör chansen för både 

flickor och pojkar att prova andra aktiviteter. Det finns skillnader i arbetssättet mot de traditionella 

könsmönstren mellan fritidspedagogen Alexander och Bertil. Alexander inför förändringar i 

fritidsverksamheten, genom att ändra olika schema för olika aktiviteter, så att både pojkar och flickor kan 

vara deltagande, medan Bertil inte belyser lika tydligt hur han går tillväga för att inkludera flickor i 

”pojkaktiviteter”.  

Jessica som är fritidspedagog på Santeriskolan har liknande uppfattningar av genus och genusmedvetenhet 

som hennes kollega, Alexander. Hon menar att begreppet genus definieras inte endast som olika syn på kön, 

utan det handlar också om att skapa möjligheter för barn för att de ska kunna utvecklas till den individ de 

önskar. Jessica menar att det finns skillnader vad det gäller genusmedvetenheten, beroende på om 

pedagogen är nyexaminerad eller tvärtom. Förutom det är genus ett väldigt omdiskuterat ämne i dagens 

samhälle (Intervju 4, 2015-03-10). 

Fritidspedagogen är medveten om begreppet genus och det betydelse i samhället. Hennes uppfattning av 

kön är lik Gemzöes definition av kön utifrån liberalfeminismen, där det biologiska könet har ingen 

påverkan på individen (Gemzöe 2010, s.38-39). I och med att Jessica nämner att barnen ska kunna formas 

till den individ de själva väljer, oberoende av kön. Enligt henne är pedagogens personlighet och utbildning 

viktiga faktorer, vad det gäller genusmedvetenheten i arbete med barn. Det tolkas som fritidspedagogernas 

insats i sitt arbete kan se olika ut, beroende på de tidigare erfarenheterna. Jessica talar även om att ett bra 

samspel är väldigt viktigt och att det underlättar arbetet med barnen (Intervju 4, 2015-03-10). Utifrån 

Goffmans begrepp, interaktion, kan svaret tolkas som att interaktionen, som uppstår i fritidspedagogens 

samverkan med barnen, är grunden för den goda relationen och arbetets syftemål.  

Vidare beskriver Jessica att hon ibland kan bemöta barnen olika, beroende på om det är en pojke eller en 

flicka och att det händer omedvetet. Hon menar att man ska kunna vara ärlig mot sig själv och erkänna att 

lika bemötande av barnen kan vara en utmaning. Därigenom ska man ständigt arbeta för att kunna förbättra 
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sitt bemötande av barnen. Fritidspedagogen nämner också att samhällets föreställningar av kön har inverkan 

på individer och deras uppfattningar av manligt och kvinnligt (Intervju 4, 2015-03-10). 

Jessicas uttalande vad det gäller bemötande av barnen har likheter med Alexanders förklaring av hur han 

bemöter pojkar och flickor. Enligt Gemzöe har samhället stereotypa föreställningar av vilka egenskaper en 

man och en kvinna innehar och att de två könen är olika, vad det gäller karaktärer och kompetens (Gemzöe 

2010, s. 81-82). De föreställningarna påverkar fritidspedagogen i hennes bemötande av barn och hon är 

medveten om det. 

Jessica berättar också att hon arbetar för att bryta de traditionella könsmönstren, genom att erbjuda barnen 

olika aktiviteter. Aktiviteter som hon nämner är pärlplattor med varierande motiv och leklådor, som 

innehåller olika klädsel, för att barnen ska kunna använda sig utav flera roller under leken (Intervju 4, 2015-

03-10). Därigenom skapar Jessica möjligheter för både pojkar och flickor att prova olika aktiviteter. 

Gemzöe talar om att liberalfeminismens grundtanke om den androgyna individen, innebär frigörelsen från 

samhällets uppfattningar av kvinnors och mäns kännetecken. Den föreställningen av en individ, öppnar 

möjligheter och skapar utrymme för en personlig utveckling, oberoende av kön (Gemzöe 2010, s.39).  

Fritidspedagogens tillvägagångssätt i arbete mot den traditionella uppfattningen av kön, har likheter med 

liberalfeminismens syn på en individ. Jessica erbjuder barn valmöjligheter, vad det gäller aktiviteter, för att 

främja deras utveckling.  

 

 

7.3 Hur samarbetar de kvinnliga och manliga fritidspedagogerna?  

 

I fråga om hur samarbetet mellan kollegorna ser ut på de olika fritidshemmen, om man föredrar att 

samarbeta med manliga eller kvinnliga kollegor samt vilka styrkor och utmaningar man har i sin yrkesroll 

så svarade Kerstin på Nemetolliskolan att hon föredrar att samarbeta med manliga kollegor, med anledning 

av att männen oftast håller mer på med aktiviteter som fotboll och innebandy medan kvinnorna mest 

pysslar. Hon påstår däremot att kvinnor kan spela fotboll också men att det inte är tvärtom när det kommer 

till män, att de inte pysslar eller syr gärna (Intervju 1, 2015-03-06). 

Goffman talar om begreppet team, och syftar på en grupp människor som samarbetar med varandra under 

ett uppträdande. Detta samarbete leder till samhörighet och beroende av varandra som teammedlemmar. 

Därför är det nödvändigt med tilltro inom teamet för att framträdanden skall bli så bra som möjligt 

(Goffman 2010, s.75-77). Kerstin nämner att hon föredrar att arbeta med män eftersom de genomför 
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sportaktiviteter medan kvinnorna håller i de lugna aktiviteterna. Detta kan tolkas som att Kerstin ser sig 

själv tillsammans med männen och även andra kvinnorna som ett team. Hon ser detta som ett samspel för 

att fritidsverksamheten skall fungera. För hon nämner även att kvinnor kan spela fotboll. Man har aldrig 

samma egenskaper inom ett team och därför är det bra och viktigt att man utför olika sysslor och på detta 

sätt komplettera varandra. För Kerstin skulle inte fritidsverksamheten fungera väl, om hon arbetade ensam 

och fick genomföra aktiviteter själv, detta för att hon är beroende av sina kollegor, det vill säga 

teammedlemmarna.  

Vad gäller Kerstins styrkor och utmaningar svarade hon att hon är en person som är bra på att lyssna och se 

och att hon bryr sig om andra. Hon har inte svårt att kommunicera med barn, då hon har haft barn själv och 

alltid jobbat med barn. Hennes utmaningar är att försöka få bättre kontakt med barnen som har särskilda 

behov. Även att läsa av barn kan vara en utmaning men att man ändå klarar det på något sätt. Hon hinner se 

om något barn inte mår bra och då går hon fram det barnet. Vidare säger Kerstin att hon skulle vilja bli 

bättre på att prova på andra aktiviteter också. Hon är väldigt blyg och har svårt att göra sig hörd inför andra 

vuxna. Hon är ingen person som höjer rösten eller skriker säger hon (Intervju 1, 2015-03-06).  

Enligt Gemzöe så finns det en föreställning om att kvinnor och män har olika färdigheter och egenskaper. 

Kvinnorna ses som mer mjuka, omhändertagande och känslomässiga medan män ses som självständiga och 

bestämda. För den som har ansvar vad gäller hem och familjen och arbetar inom omsorg i det offentliga så 

är egenskaper som emotionalitet och varsamhet passande (Gemzöe 2010, s.81-82). Kerstin nämner att hon 

har haft barn själv. Detta kan tolkas som att Kerstin har egenskaper som att vara en bra lyssnare, seende och 

en person som bryr sig just för att hon haft barn själv, och med detta har en familj. Kerstin är mjuk och 

känslomässig, och har de egenskaperna som en kvinna anses ska ha, när hon nämner att hon aldrig höjer 

rösten eller slår näven i bordet, samt att hon är väldigt blyg. Hon ser om ett barn inte mår bra och väljer att 

gå fram till dem direkt och fråga vad som har hänt. Detta kan tolkas som att hon bryr sig och är 

känslomässig framförallt och inte av det skälet att det är en plikt i hennes arbete.  

 

Bertil som arbetar på samma avdelning som Kerstin har lite annorlunda syn på sin yrkesroll, och i fråga om 

vilka han föredrar att samarbeta med svarade han att han arbetar mycket med kvinnor men att det har börjat 

jobba fler ungdomar nu i skolan vilket han tycker är jätte roligt. Han berättar att han gärna vill prata med 

män, och inte endast med kvinnorna. Han påstår sig vara dominant och vill kunna ställa upp för andra män. 

Han tycker att det är viktigt med män på kvinnodominerande arbetsplatser, då barnen får fler perspektiv och 

att det inte blir för mycket kvinnodiskussioner och möten (Intervju 2, 2015-03-06).  



32 

 

Svaleryds beskrivelse av genusmedvetenheten har med pedagogens synsätt och uppfattning kring sin egen 

yrkesroll att göra, och tillfällen till att förändra ett genussystem. Utgångspunkten i genussystemet är 

männens och kvinnornas olika ställning, där männen har en dominerande ställning (Fürst, G. 1999, se 

Svaleryd 2010, s.30). Här visar Bertil att han har en dominerad position i sitt yrke, genom att påstå att han 

är dominant och att han behöver prata som en man med andra män på sitt arbete. Han ser positivt på att fler 

män arbetar på en kvinnodominerad arbetsplats och tror att detta kan förändra det genussystemet som råder 

på fritidshemmet. Med detta vill han ha en förändring vad gäller det som domineras av kvinnor, så som 

diskussioner och möten. Chodorow påstår att det finns likheter vad gäller pojkarnas behov av att ta avstånd 

från interaktionen med sin kvinnliga förälder och med kvinnans underordnade position i samhället. Det vill 

säga, förutom att pojkarna behöver avstå från sin moder så finns även behovet av att anse kvinnorna som 

mindre värda (Chodorow 1974, 1978, se Gemzöe 2010, s.105). Här kan Bertil utifrån Chodorows teori ses 

som en man som ser kvinnorna som mindre värda, med tanke på deras diskussioner och möten som han 

nämner och därför viljer att ta avstånd ifrån dem genom att istället prata med andra män på sin arbetsplats.  

Angående vilka styrkor och utmaningar som Bertil har i sitt arbete så pratade han endast om sina styrkor, 

som är att han håller på mycket med idrottsaktiviteter och drama. Han är bra på att få med barnen i olika 

aktiviteter. Han påstår att han är lyhörd och kan se om något barn inte mår bra. Vidare berättar han att det är 

viktigt med fantasi, vilket han har och använder sig utav i sitt yrke och att vi (författarna) skall ha fantasi 

när vi senare jobbar med barn (Intervju 2, 2015-03-06). 

Goffman talar om begreppet socialisering som äger rum mellan en aktör och hans publik, och detta när 

aktören genomför sitt uppträdande. I socialiseringen ingår ett begrepp som kallas för Idealisering. En aktör 

får genom sitt uppträdande ett inflytande på observatörerna som kan komma att idealiseras (Goffman 2010, 

s.39). Här försöker Bertil, som utifrån Goffmans teori kan ses som en aktör, nämna så många egenskaper 

som möjligt och berätta så mycket bra om sig själv medan han missar att prata om de utmaningar han har i 

sitt arbete med barn. Man kan påstå att Bertil har en avsikt att under detta uppträdande ge en idealbild av sig 

själv som observatörerna som i detta fall är intervjuarna skall ta till sig. Och detta genom att exempelvis ge 

observatörerna råd och tips om hur de skall vara, eller vara som han själv när de börjar arbeta så 

småningom. Bertil hävdar också som Kerstin att han kan se om ett barn inte mår bra. Han nämner dock inte 

att han har barn själv. Bertils beskrivning av att han är en seende person, som liknar Kerstins beskrivelse av 

sig själv där hon hävdar att hon ser, lyssnar och bryr sig stämmer inte överens med det Gemzöe talar om när 

det kommer till de föreställningar som finns om män och kvinnor, där kvinnor ses som omhändertagande 

och män som bestämda. För utifrån det Bertil säger om sig själv så kan med utgångspunkt i Gemzöes teori 
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ses både som en kvinna och en man. Han är bestämd och självständig som kan få med barnen på olika 

aktiviteter men på samma gång omhändertagande när han bryr sig om andra barn och kan se om någon mår 

dåligt. 

 

Till skillnad från Bertil så svarade Alexander på Santeriskolan som också är en man vad gäller hur han ser 

på samarbetet mellan sina manliga och kvinnliga kollegor att han inte tänker på könet utan mer på vad man 

har gemensamt med en kollega och om man kommer bra överens. Han berättar att han arbetar oftast 

tillsammans med en kvinnlig kollega. Han tycker att hans yrkesroll är väldigt viktig och detta inte för att 

han är en man utan för den personen han faktiskt är. Han försöker bortse ifrån att han är en man och hålla i 

aktiviteter som kanske inte alltid hålls av just män. Detta gör han naturligt och försöker att inte glänsa med 

det (Intervju 3, 2015-03-10). 

 

Personlig fasad innefattar aktörens könstillhörighet, utseende, ålder etc. (Goffman 2010, s.30) 

Goffman definierar begreppet interaktion som går ut på den inverkan som sker vid interaktionen när två 

eller flera personer interagerar (Goffman 2010, s.23). Här bortser Alexander från att han är en man, så den 

personliga fasaden, som handlar om kön, ålder och utseende utifrån Goffmans teori förblir oviktig för 

honom i och med att han tycker att hans yrkesroll är viktig för den personligheten han har och inte till 

exempel kön. Han nämner istället att han samarbetar mycket med en kvinnlig kollega och här blir 

interaktionen och hur man samverkar ännu viktigare än någon annan faktor. Medan för Bertil som nämns 

tidigare, blir den personliga fasaden som Goffman talar om väsentlig i och med att han talar om att det är 

viktigt att han kan prata som en man med andra män på sin arbetsplats.  

Vidare svarade Alexander vad gäller hans utmaningar och styrkor på jobbet att han har ett helhetsperspektiv 

när det kommer till att arbeta med barn och att han kan följa och se de under olika situationer. Hans 

utmaningar är att kunna räcka till när det kommer till större barngrupper. Han vill kunna lära känna varje 

barn enskilt och skapa en relation med dem. Vidare nämner han genusperspektivet, som han tycker bör 

genomsyra allt men att det oftast inte blir så (Intervju 3, 2015-03-10).  

Goffmans begrepp interaktion kan kopplas till Alexanders svar om vad han anser sig ha som både styrkor 

och utmaningar vad gäller sitt arbete med barn. För Alexander är interaktionen grunden till styrkorna han 

innehar. För att kunna skapa djupare relationer med barnen och lära känna alla barn så måste interaktionen 

vara fungerande på ett bra sätt. Alexander nämner vidare genusperspektivet som han tycker bör prägla allt. 
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Detta innebär att Alexander tillämpar en genusmedvetenhet då han pratar om sina styrkor och utmaningar 

som är nödvändigt i hans yrkesroll. Detta kan kopplas till Svaleryds definiering av genusmedvetenhet.  

 

Jessica som arbetar på samma avdelning som Alexander svarar kort på om hon samarbetar hellre med en 

manlig eller kvinnlig kollega, hur hon ser på sin yrkesroll som kvinna samt vilka utmaningar och styrkor 

hon har med att det inte spelar någon roll alls vem hon egentligen samarbetar med. Hon säger sig inte tänka 

på att hon är en kvinna när hon arbetar utan hon tänker mest på sitt uppdrag och vilka kompetenser och 

kunskaper hon har. Hon tycker att relationen är den viktigaste styrkan i sin yrkesroll medan att hinna med 

alla stora barngrupper och att det är för lite tid blir utmaningarna. Hon vill gärna se fler utbildade pedagoger 

i skolan (Intervju 4, 2015-03-10).  

Goffman påstår att en så kallad dramaturgisk lojalitet går ut på att teammedlemmarna är ense om en viss 

strategi som de använder sig utav inför sina observatörer för att bibehålla teamets förbindelse (Goffman 

2010, s.186). Jessica som arbetar tillsammans med Alexander försöker här att besvara frågan vad gäller 

hennes yrkesroll med att det inte är viktigt att hon är en kvinna, så som Alexander påstår att det inte är 

viktigt med att han är en man. Istället pratar de om att det är intressen och personligheten som de tänker på 

när det kommer till arbetet med barn. I och med att Jessica och Alexanders svar vad gäller deras yrkesroll är 

på sätt och viss liknande, och att de ingår i ett team så kan man utifrån Goffmans teori hävda att de 

använder sig av en dramaturgisk lojalitet i sina svar.  

 

 

7.4 Diskussion  

 

I denna undersökning har vi med hjälp av genomförda intervjuer med manliga och kvinnliga 

fritidspedagoger på olika fritidshem fått kännedom om vilka aktiviteter det planeras och genomförs av dem, 

om de anser sig ha en genusmedvetenhet i sitt bemötande av barnen samt hur samarbetet mellan de 

kvinnliga och manliga pedagogerna ser ut. Vi har fått våra frågeställningar besvarade och resultatet som vi 

har erhållit utifrån fritidspedagogernas svar på intervjufrågorna har sett olika ut. Aktiviteterna som planeras 

och genomförs på olika fritidshem är varierande. Resultatet som vi har kommit fram till har också haft 

likheter med den tidigare forskningen som vi har presenterat i studien.  
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På ena fritidshemmet i Nemetolliskolan var de intervjuade fritidspedagogerna äldre och den ena saknade 

utbildning. Detta kan ha en koppling till varför aktivitetsplaneringen såg olika ut. På det andra 

fritidshemmet i Santeriskolan så hade både fritidspedagogerna en utbildning och var yngre till åldern. De 

samarbetade mycket med varandra och deras aktivitetsplanering skiljde sig inte stort.  

Helmadotter nämner en manlig pedagog i sin bok som anser att utbildning är det främsta verktyget för att 

kunna bryta de mönstren som leder till att man genomför aktiviteter utifrån sitt eget intresse (Helmadotter 

1989, s.104).  

Vår tolkning av att utbildning är av en väsentlig betydelse när det kommer till att arbeta med barnen stödjer 

den manliga pedagogen i Helmadotters bok som också anser utbildning vara av stor vikt.   

 

På Nemetolliskolan ansåg den manliga fritidspedagogen att genus är oväsentligt medan den kvinnliga 

pedagogen svarade kort på att begreppet innebar föreställningar om manligt och kvinnligt. Både påstod att 

de bemöter barnen likadant oavsett kön. På Santeriskolan svarade de både fritidspedagogerna utförligt på 

vad genus innebar för dem. Däremot erkänner både att de omedvetet kan bemöta barnen olika utifrån deras 

kön. Utifrån svaren som vi erhöll kan vi dra den slutsatsen av att fritidspedagogerna på Santeriskolan har en 

större uppfattning av begreppet genus, och däremed arbetar mer genusmedvetet än fritidspedagogerna på 

Nemetolliskolan. Detta tror vi också kan ha att göra med ålder och utbildning på fritidspedagogerna, i och 

med att det blir mer och mer aktuellt med genus nu än vad det var tidigare så blir det i sin tur allt vanligare 

att genus diskuteras i samhället och på utbildningar.  

Månsson hävdar att pedagoger kan omedvetet ha ett traditionellt sätt att se på flickor och pojkar, som i sin 

tur kan påverka samspelet mellan barnen och pedagogerna. Hon menar att de yngre pedagogerna som är 

mer genusmedvetna, har en större möjlighet till att bidra med förändring när det kommer till samspelet 

mellan dem och barnen (Månsson 2000, s.207).  

Vi kan inte hävda att alla yngre pedagoger har en genusmedvetenhet i sitt bemötande av barnen men 

däremot kan vi utifrån de svaren som vi har erhållit av de yngre intervjuade pedagogerna i vår studie stärka 

Månssons föreställning om de yngre pedagogerna och deras genusmedvetenhet.  

 

Vad gäller samarbetet mellan fritidspedagogerna så föredrog både fritidspedagogerna på Nemetolliskolan 

att samarbeta med manliga kollegor, då den kvinnliga pedagogen anser att det lät kan uppstå ”skitsnack” 

när det är många kvinnor som arbetar på ett och samma ställe. Även den manliga fritidspedagogen vill helst 

undgå ”kvinnodiskussioner” genom att istället prata med män. I Santeriskolan spelade inte kön någon roll 
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för fritidspedagogerna när det kom till samarbetet mellan dem, utan det viktigaste handlade om hur man 

kom överens och om man hade gemensamma intressen.  

Hjalmarsson skriver i sin artikel att manliga pedagoger föredrar att samverka med samkönade kollegor och 

detta leder till att man utför sysslor som förknippas med manligt kön (Hjalmarsson 2011).  

 

Det man skulle kunna göra annorlunda i denna undersökning är att man utför observationer, för att kunna ta 

reda på hur fritidspedagoger arbetar i verkligheten och om deras intervjusvar stämmer överens med hur de 

egentligen arbetar. På det sättet skulle man kunna förstärka det empiriska materialet. Man skulle även 

kunna intervjua barnen på olika fritidshem för att kunna få kännedom om hur det ser ut utifrån deras 

perspektiv. På så sätt skulle man kunna närma sig ett helhetsperspektiv när det gäller ett fritidshem.  

 

Den genomförda undersökningen inom det valda ämnesområdet är relevant och givande för oss i med att vi 

är blivande fritidspedagoger och därigenom kommer att arbeta på ett fritidshem. Vi har utifrån de resultat 

som vi har erhållit genom intervjuerna och som har haft många likheter med den tidigare forskningen som 

vi har använt, kommit fram till att fritidspedagogens genusmedvetenhet och könstillhörighet ibland kan vara 

av en stor betydelse när det kommer till arbete med barn och samverkan med kollegor. Vi har tagit lärdom 

utifrån vår studie att kön på fritidspedagoger och barn samt bristen på genusmedvetenhet kan ha inverkan 

på fritidsverksamhetens utformning. Det gör det viktigt för oss att uppmärksamma detta, för att senare 

kunna arbeta utifrån genusmedvetenhet och därigenom mot dem traditionella könsmönstren.   
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Bilagor  

Intervjuguide 

 

Generellt  

. Vad heter du? 

. Hur gammal är du? 

. Hur länge har du arbetat på denna skola? 

. Har du någon pedagogisk högskoleutbildning?  

 

Aktiviteter 

. Vilka aktiviteter brukar du planera och genomföra med barnen?  

. Skulle du vilja göra på ett annorlunda sätt?  

 

Genusmedvetenhet 

. Vad tänker du på när du hör begreppet genus? Vad har det för betydelse för dig? 

. Hur ser du på samspelet mellan dig och barnen?  

. Tror du att ditt bemötande av barnen skiljer sig beroende på om det är en flicka eller pojke?  

. Tror du att barnen har olika behov beroende på deras könstillhörighet?  

. Hur arbetar du för att motverka traditionella könsmönster? 

 

Samarbete 

. Hur många kvinnliga och manliga fritidspedagoger arbetar på denna skola?  

. Föredrar du att samarbeta med manliga eller kvinnliga kollegor?  

. Hur ser du på din yrkesroll som kvinna i en kvinnodominerad arbetsplats?  

. Har du någon gång upplevt att du haft svårigheter att göra dig hörd vad gäller barn eller kollegor här på 

din arbetsplats?  
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. Vilka styrkor och utmaningar anser du ha i ditt arbete? 

 

 

 

Utformning 

Det självständiga arbetet har skrivits i par av Batoul Al Haj Ali och Elvira Huseinlee. De flesta kapitel i 

undersökningen har skrivits gemensamt, där både författarna medverkade i litteraturinsamlingen, skrivandet 

av referat och reflektioner i olika kapitel. Både författarna har varit närvarande och deltagande vid de fyra 

genomförda intervjuerna med fritidspedagogerna. 

Inledning och bakgrund – Båda författarna 

Syfte och frågeställningar – Båda författarna 

Tidigare forskning 

Aktiviteter på fritidshem- Båda författarna 

Bemötande av barn - Batoul 

Samarbete mellan manliga och kvinnliga pedagoger- Elvira 

Teori  

Roller – Båda författarna 

Liberalfeminism och genus – Båda författarna 

Material och metod, genomförande, etiska övervägande, avgränsningar – Båda författarna 

Resultat          

De planerade och genomförda aktiviteterna på fritidshem – Båda författarna 

Genusmedvetenhet och bemötande av barnen ur ett genusperspektiv – Elvira 

Samarbetet mellan de manliga och kvinnliga fritidspedagogerna – Batoul 

Analys och diskussion 

Vilka aktiviteter planeras och genomförs på olika fritidshem – Både författarna  

Har fritidspedagoger en genusmedvetenhet i bemötande av barnen – Elvira 

Hur samarbetar de kvinnliga och manliga fritidspedagogerna – Batoul 

Diskussion – Båda författarna 


