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ABSTRAKT 
I svenska fritidshem har pedagoger ett ansvar enligt läroplanen att utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt, se alternativ och motverka könsnormer.  Dock tyder den 

forskning som tidigare gjorts kring jämställdhet och genusarbete i svenska skolor på 

bristande kunskaper. Jag har valt att observera tio pedagoger under dagens 

mellanmål. Detta har jag gjort med utgångspunkt från Hirdmans (2010) teorier om 

genuskontraktet för att fördjupa mig i om bemötande av barn beror på könet. Under 

min studie har jag lagt vikt vid hur pedagoger bemöter barnet i form av tonläge och 

isärhållande av kön. Syftet med studien är att belysa om pedagogers bemötande, 

status och styrning påverkas av barnets kön. Mina resultat pekar på att pedagogers 

bemötande och styrning beroende på kön har en stor inverkan och betydelse inom 

fritidshemmets verksamhet. Studien visar också att det är stor skillnad mellan olika 

pedagogers bemötande av pojkar och flickor. 
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1. INTRODUKTION 
Det är idag 80 % av landets barn i åldersgruppen 6-9 år som vistas på fritidshem efter 

skolan. Barn ska erbjudas god omsorg, meningsfull fritid och stöd i sin utveckling 

menar skolverket (2010).  

Alla som jobbar inom skola och fritidshem har ett uppdrag att motverka traditionella 

könsnormer. Detta betyder att oavsett vad som anses normalt efter vad samhället 

förväntar sig av individen ska detta aldrig ha med könet på individen att göra. I 

läroplanens kommentarmaterial till fritidshemmet (2016) menar man att det måste 

finnas ett tillåtande klimat och att eleverna får utforska och uttrycka sig, utan att 

detta hämmas av till exempel stereotypa föreställningar om kön. Detta kan då i 

praktiken innebära att till exempel observera vilka elever 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. Skolverket (2016) menar att det är viktigt att se över miljön för att se om 

vissa rum eller platser endast används av vissa grupper eller elever. Man uttrycker 

också vikten av att prata om innehållet av normer inom fritidshem, både med 

personal och med elever. Det kan finnas normer som är förtryckande och begränsar 

människors möjlighet (a.a.). 

Wenger (1998) menar att lärandet inte sker i huvudet eller utanför det, utan i 

förhållandet mellan personen och världen, det är en social individ i en social värld. 

Hon uttrycker det som att processen är dynamisk och att den lever. Skolan har ett 

stort ansvar i detta och de vuxna påverkar såklart alla barn varje dag. Wenger skriver 

om att känslan av identitet handlar ofta om att kunna identifiera sig i en gemenskap. 

Inlärningen maximeras när gemenskaper integrerar med och utforskar andra 

perspektiv utanför deras gränser. 

Hedlin (2010) menar att målet med skolans jämställdhetsarbete är att pojkar och 

flickor ska få en utökad repertoar och färre begränsningar. Hon menar med detta att 

syftet ska ge fler möjligheter och att pojkar och flickor inte ska känna att deras val är 

mindre lämpade på grund av deras kön. 

Heikkilä (2015) menar att jämställdhetsarbetet inte syftar till att vi ska bli likadana. 

Däremot måste alla barn få välja själva vilka symboler de ska bli sammankopplade 

med. 

Forskning idag visar att det krävs mer kunskap och medvetenhet kring ämnet för att 

förändring ska förverkligas.  

Jordansson (2005) skriver i sin avhandling om jämställdhet och genusforskning att 

man ser två parallella inriktningar inom utvecklingen, ett kortsiktigt 

förändringsarbete som tar sin utgångspunkt i kvinnor och mäns lika villkor och ett 

långsiktigt förändringsarbete med fokus på strukturella förhållande som upprätthåller 

maktordningen mellan könen. 
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2. BAKGRUND  
I följande avsnitt behandlas vad läroplanen för fritidshem säger om jämställdhet. 

Även tidigare forskning kommer i detta avsnitt att redovisas.  

2.1 Jämställdhet som begrepp 

Enligt Hedlin (2004:2) betyder jämställdhet likvärdiga villkor mellan män och 

kvinnor, begreppet handlar alltså bara om kön. Hon beskriver en problematik i att 

pedagoger inom skola och fritidshem inte kan förhålla sig könsneutrala eller 

könsblinda. Det förutsätter att de vuxna i skolan har kunskap om fördomar som är 

förknippade med ”manligt” och kvinnligt” samt hur dessa påverkar olika situationer 

och sammanhang.  

Till skillnad från Hedlin (2010) menar Wedin (2011) att jämställdhet är ett mål eller 

en vision och definieras som att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv. Trots stora kunskaper och ett gediget arbete inom skolan 

och fritidshem kring barns jämställdhet ser både Hedlin (2004:2) och Wedin (2011) 

att den generella könsstrukturen kvarstår i samhället där pojkar och män ges en högre 

status än flickor och kvinnor. 

Begreppet jämställdhet har sitt ursprung i mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är 

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948. Jämställdhet är alltså 

en mänsklig rättighet. Enligt Wedin (2011) slog ordet igenom på 1960-talet. De 

jämställdhetspolitiska målen har stor likhet med skolans och fritidshemmets 

värdegrundsuppdrag. Krav på jämställdhetslag drevs främst av folkpartiet och en 

lagstiftning kom till stånd 1980 (SOU 2005:66). 

2.2 Könsnormer 

Normer enligt Wedin (2011) kan sägas vara informella och osynliga regler för hur vi 

ska vara eller bete oss mot varandra. Vi sorterar enligt henne in människor i olika 

kategorier där varje kategori har ett ”rätt” beteende. Normer bygger på underliggande 

värderingar, vilka kan vara mer eller mindre medvetna. Värderingar är dock instabila 

och går att ändras. Hon uttrycker också att gränsen mellan normen och det avvikande 

flyttas hela tiden och dessa gränser är vi alla med och sätter upp. Här menar Hedlin 

(2010) att vi måste granska normerna så vi inte oreflekterat för vidare normer som 

kan uppfattas som begränsande eller diskriminerande. Hon menar att vissa gynnas 

och andra missgynnas av etablerade värderingar och normer. Rådande normer 

normaliserar vissa beteenden och förbjuder andra, hon menar med det att det finns en 

social kontroll inbyggd. 

2.3 Social integrering och påverkan 

Vuxna som vistas tillsammans med barn gör skillnad på flickor och pojkar. Det visar 

så gott som all forskning inom området (SOU 2004:115s.54). Daves (2003) 

diskuterar i sin forskning kring hur det sociala spelar roll för hur könsroller 

konstrueras. Hon menar också att de olika symbolerna för könsroller har stor 

inverkan. Dessa symboler kan vara kläder, leksaker, verktyg, redskap, färger och 

aktiviteter. Wedin (2011) menar att barnen i skolan lever upp till de vuxnas 

förväntningar och hjälper på så sätt till att upprätthålla gränserna mellan könen. Hon 

menar att grunden ska vara likabehandling och icke-diskriminering. 
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Att kollektivisera utifrån barnets kön som ”hej killar” eller ”kom nu tjejer” är en 

strategi som oreflekterat använd kan bidra till att visa upp vad som förväntas av 

flickor och pojkar, och att dessa förväntningar är olika (Heikkilä 2015). 

Célestin Freinet, som var en stor inspiration för bland annat Piaget, grundade sin 

forskning på barnets medfödda motivation att utforska omgivningen. Hon uttryckte 

att barn har ett värde som individer i en demokrati med rätt att behandlas som 

sådana, och läraren blir samarbetspartner på jämställd fot med barnet (Halpenny 

2015). Detta är också något som Vygotskij (1999) pekar på i sina studier om barns 

utveckling, att barnet formas efter det sociala livet som samhällsvarelse i en bestämd 

kulturmiljö. Alltså går det aldrig att studera individen utan att ta hänsyn till miljö, 

språk och omgivning, då detta påverkar observationen. Vygotskij (1999) var tydlig 

med att det är individens utveckling i den egna sociala miljön som bör studeras. 

Odenbring (2014) anser att ofta baseras allmänna föreställningar om kön på idén om 

särskiljande. Detta innebär att människor tillskrivs olika egenskaper på grund av sitt 

biologiska kön. Man menar att det som uppfattas som ”manligt” respektive 

”kvinnligt” beskrivs som varandras motpoler. Att skapa dessa motpoler mellan 

könen är inget nytt, däremot har definitionen förändrats. Detta kan vi se bland till 

exempel yrken förr och nu. 

Dahls (2011) observationsstudie om barns sociala liv på fritidshemmet menar att 

föreställningar och normer knutna till kön alltid verkar vara närvarande. Dock 

konstaterat hon att vi konstruerar kön och det är föränderligt med hjälp av vad 

omgivning anser vara ”flickigt” och ”pojkigt”. För att bli accepterad som pojke eller 

flicka i en grupp krävs att bli betraktad som en fullständig medlem i den ena eller 

andra gruppen. Det är viktigt att förstå hur barnens sociala aktiviteter påverkas av ett 

normaliserat könsmönster, men även att vuxna bär ett stort ansvar. I hennes studie 

framkommer det också att det finns benämningar på olika rum inom fritidshem som 

ger uttryck för att dessa är könade och fylls med material som också kan betraktas 

som könat. Det ska inte ha funnits någon speciell strategi för att fritidshemmet ska ha 

ordnat denna uppdelning men strukturen medverkar till en normaliserad 

könsuppdelning. 

Tyvärr råder det brist på studier och forskning på just fritidshem. Skolverket (2010) 

menar att det är personalbrist och att det är för stora barngrupper inom fritidshem 

vilket försämrar kvaliteten.  

I skolverkets artikel som heter Utveckling pågår (2010), om kvalitetsarbete i 

fritidshem ges det exempel på hur man bland annat vill fokusera på kvaliteten ur 

barnens perspektiv med hjälp av leken. Man menar att fritids är en social arena där 

alla ska känna tillhörighet. Dahl (2011) menar att organisationen styr barns sociala 

liv och barns sociala liv styr organisationen. Det kan betyda att barn i en del fall 

fastnar i en gemenskap och inte hittar nya gemenskaper som skulle kunna ge andra 

möjligheter och berika barns tillvaro på fritidshemmet. På en av skolorna i studien 

ställer man frågan vad som är roligast, skolan eller fritids. Alla barnen utom ett 

menar att fritids är roligast för det finns så mycket roligt att göra, och det tråkigaste 

är ”att killarna bråkar”.  

Skolans innehåll ger ofta stoff till leken på fritids, och eftersom det ligger på 

pedagogens ansvar att ge en meningsfull fritid med en gedigen värdegrund haltar 

uppdraget. 
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För att kunna arbeta och lyckas förändra sin pedagogik med fokus på 

jämställdhetsfrågor måste alla vuxna rannsaka sig själva och också sin egen 

könsidentitet (Heikkilä 2015). Tillsammans med att självkritiskt reflektera över sina 

didaktiska val i fritidshemmet kan förändring ske. I skola och fritidshem placeras 

flickor och pojkar i könshomogena grupper både av sig själva och av lärare. Att göra 

det är att visa barnen att de både förväntas vara lika i respektive grupp, men också att 

de är och förväntas vara olika. Heikkilä (2015) menar att vi i själva verket vet ganska 

lite om skillnader som finns mellan könen. Man förväntar sig att flickor lyssnar och 

stödjer varandra bättre, medan pojkarna ges större acceptans för att vara stökiga och 

ofokuserade. Detta trots att ingen tidigare forskning visar på att flickor och pojkar 

föds med olika sociala beteenden (Heikkilä 2015). 

2.4 Styrdokument för fritidshem 

Fritidshemmets värdegrundsarbete ska präglas av jämställdhet mellan pojkar och 

flickor. Ingen i fritidshem ska utsättas för diskriminering på grund av kön. Det ska 

diskuteras kring de normer som är förtryckande och begränsar människors 

möjligheter. Enligt skollagen ska fritidshemmet främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap, eleverna ska få möjlighet att utveckla och pröva identiteter och 

uppfattningar i möte och samspel med andra. Vidare står det i skolans läroplan att 

pedagogen ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och 

utrymme i verksamheten. Pedagoger inom fritidshemmet ska utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt samt ifrågasätta och se alternativ till de som annars tas för givet. 

Därigenom blir det möjligt för eleverna att se varför människor av olika kön skildras 

på ett visst sätt (Skolverket 2016). 

Fritidshem har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Det ska därför 

ges utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet. Det ska finnas ett tillåtande klimat så att eleverna får 

uttrycka sig och utforska utan att hämmas av stereotypa föreställningar om kön. 

(Lgr11 2011) 

Delegationen för jämställdhet i skolan har utifrån det jämställdhetspolitiska målet 

formulerat ett övergripande jämställdhetsmål för skolan (SOU 2010:99): 

Jämställdhet råder när flickor och pojkar har samma makt och möjlighet att påverka 

skolan, det egna lärandet och den egna utvecklingen (Wedin 2011). 

 

2.5 Genus som begrepp 

Hedlin (2010) beskriver ordet genus som ett socialt begrepp och betyder sort eller 

slag och härstammar från latin. Ofta förknippar man ordet genus med kön, vilket är 

biologiskt. Normer om könsskillnad utgår dock inte bara från det sociala genustänket 

utan även från det biologiska könet. Hon menar att mycket i samhället är 

genusifierat, dvs. att vissa saker är enligt normen mer kvinnliga och vissa saker är 

mer manliga. Det kan handla om allt från färger, arbetsuppgifter, kroppsrörelser och 

agerande. Begreppet genus innebär också att relationen mellan könen fokuseras. 

Genus i skolan är det teoretiska analysbegreppet som kan användas för att se hur kön 

spelar roll när det kommer till jämställdhet. Genus ger en beskrivning av hur det ser 

ut idag, och jämställdhet är målet med det arbete man gör för att förändra 

genusmönster. I skolan idag delas flickor och pojkar in i könshomogena grupper 
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både av de vuxna och av sig själva. Grupperna förväntas då agera efter de typiska 

könsnormer som samhället byggt upp (a.a.). 

 

2.6 Teoretisk grund 

Jag har valt att undersöka samspel och kommunikation mellan vuxna och barn inom 

fritidshem med fasta på hur könet påverkar bemötandet i olika situationer. Det är 

också viktigt att betona att min observation gjorts på gruppnivå eftersom 

organisationen var stor.  

Yvonne Hirdman är en svensk historiker och professor som bedrivit mycket 

forskning inom genusvetenskap. Hirdman (2003) hävdar att de manliga och 

kvinnliga könsorganen är något vi föds med, genus är det man formas till via 

kulturen, språket och själva tänkandet. Denna segregering mellan kvinnor och män 

har Hirdman (2003) valt att utveckla till en genusteori vilken lutar sig i tre olika 

principer som utgör hennes ”genuskontrakt”. Genuskontraktet utgår ifrån att det 

finns en typ av idealkvinna och man och Hirdman (2003) menar att alla har 

omedvetet tvingats ”skriva på” alla oskrivna regler och lagar som gäller enligt 

könsnormen i vårt samhälle. Det Hirdman (2003) pekar på är hur de kulturella 

normerna påverkar villkoren för män och kvinnor. Hedlin (2010) är en av de 

genusforskare som använt sig av Hirdmans teorier där hon beskriver det som att man 

utgår från att det är mannen som är människan. Hon syftar exempelvis på att om en 

man skriver en bok heter det litteratur och riktar sig både till kvinnor och män, en om 

en kvinna skriver en bok, heter det kvinnolitteratur och blir indirekt riktat till 

kvinnor. Hedlins resonemang stämmer överens med Hirdmans teori. Detta kommer 

fungera som mitt analysredskap under mina observationer.  

- Kvinnor och män hålls isär och är varandras motsatser. Ett enkelt bevis på 

detta är exempelvis frågan när ett barn föds om det är en pojke eller en flicka. Det 

kan också beskrivas utifrån flickleksaker och pojkleksaker. Går man in i en klädaffär 

ser man tydligt att flickkläder och pojkkläder hålls isär. Vi kan också se det ute på 

arbetsmarknaden där män och kvinnor dominerar i olika sektorer. 

- Den manliga värderas högre och har en högre status än det kvinnliga. 

Exempelvis är det värre att en pojke kallas för flickaktig än en flicka som blir kallad 

för pojkaktig. Vi kan också konstatera att de som männen gör värderas högre på 

arbetsmarknaden och därtill tjänar mer i lön och har mer makt än kvinnor och 

betraktas som norm. Kvinnor ses ofta som annorlunda eller avvikande 

- Alla är med och skapar genusordningen. Detta görs helt omedvetet eftersom 

normen har lärt oss att det ska vara så. Hedlin (2010) menar att det är ganska vanligt 

att man pratar med en ljusare röst och använder ett barnsligare språk till flickor 

medan man till pojkar använder sin normala röst med t.ex. uttryck som stark och 

rejäl. 
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3. Syfte 

Eftersom alla som arbetar i fritidshemmets verksamhet ska främja lika rätt och 

möjligheter oavsett elevernas kön är syftet med denna studie att uppmärksamma 

pedagogens förhållningssätt och bemötande gentemot flickor och pojkar med 

utgångspunkt i stunden då barnen äter mellanmål i matsalen. 

Frågeställningar: 

 

1. Vilka former av styrningar av pedagoger går att koppla till barnets kön? 

2. Vilka olika bemötande av pojkar och flickor går att koppla till barnets kön? 
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 4. Metod 

I detta avsnitt förtydligar jag mitt val av metod och hur detta har gått till. Jag 

kommer också att beskriva urval och genomförande under mina observationer. 

4.1 Metodval 

Mitt val av metod är att använda observation. Precis som Stukát (2011) beskriver är 

det lämpligast att använda observation för att ta reda på vad människor faktiskt gör, 

inte bara vad de säger. Kylén (2004) menar att observation är den mest 

grundläggande metoden, det är bara med observation man kan beskriva allt som 

händer.  

Jag har tolkat kroppsspråk, miner och gester. Både verbala och ickeverbala 

beteenden har studerats och jag har använt mig av en hårt strukturerande metodik 

vilket betyder att observationen hör ihop med ett särskilt 

kategorischema/observationsschema (bilaga 2) (Stukát 2011). Observationsschema 

underlättar eftersom begränsningen genom rutor tvingat mig att vara kortfattad. 

4.2 Urval 

Jag har valt att genomföra observationen på ett fritidshem på en kommunal skola 

som ligger i en tätort i sydvästra Sverige. Skolan är den största i kommunen och 

skolan har 17 fritidspedagoger och 200 barn inskrivna på fritids, uppdelade på tre 

avdelningar. Jag har observerat de vuxna vid samma tillfälle under dagen då de olika 

grupperna äter mellanmål. Observationen handlar om hur pedagogen talar, tonläge 

och blickar, men även bemötande av barnen. 

4.3 Etik 

Etiska överväganden vid gruppobservationer handlar om att sträva efter ärlighet i 

hela processen samt att respektera deltagarnas integritet (Hammar & Einarsson 2013) 

Jag har under mitt arbete förhållit mig till de fyra forskningsetiska aspekterna som 

Vetenskapsrådet har formulerat (Patel & Davidson 2011). 

För att införliva informationskravet vilket handlar om att informera samtliga 

personer som ska undersökas om vad studien gäller lämnade jag personligen ut ett 

missiv (bilaga 1) till alla pedagogerna på avdelningen. Detta sattes även upp på 

fritidshemmets avdelning. Det jag informerade om var mitt syfte med mina 

observationer och vilka jag skulle observera. Jag var också noga med att poängtera 

vikten av samtyckeskravet. Detta gäller att de som undersöks i studien, pedagogerna 

har fulla rättigheter att avböja eller avbryta medverkan i mina observationer.  

Jag kommer förvara de personuppgifter som är knutna till observationen under stor 

konfidentialitet. De observerade pedagogerna benämns som ped 1 - ped 10 och 

barnens namn är påhittade.  

Mina dokument som samlas in för att utforma min studie är också endast avsett för 

min forskning och kommer inte användas till något annat än min uppsats. 

4.4 Pilotstudie  

Jag startade min undersökning genom att besöka fritidshemmets lokaler som ligger i 

lågstadiets skollokal för att göra en pilotstudie. Under pilotstudien gavs jag möjlighet 
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att få en helhetsbild över verksamhetens struktur och miljö. Alla barn som är 

inskrivna på fritidshemmet erbjuds mellanmål i matsalen och efter det finns det olika 

alternativ på aktiviteter att göra. Eftersom det är många barn inskrivna på det utvalda 

fritidshemmet för min studie är dessa alltid uppdelade efter årskurs. Under min 

pilotstudie fanns det 4 pedagoger. Barnen satt blandade vid borden och pedagogerna 

stod vid ena änden av rummet. Vid detta besök fanns det tre tilltänkta aktiviteter att 

välja mellan efter mellanmålet. Det gavs inte utrymme för barnen att välja 

individuellt utöver de tre aktiviteterna vid detta tillfälle och alla aktiviteter skedde 

utomhus på skolgården. En pedagog berättade inför hela gruppen vilka aktiviteter 

som följde efter mellanmålet. När alla barn gått ut gick jag bort till inomhusdelen av 

fritidshemmet där det visade sig att några barn satt och gjorde andra aktiviteter än det 

som erbjudits. Där fanns också en tavla på väggen med veckans uppdelning av 

tilltänkta aktiviteter. 

Efter pilotstudien noterade jag några viktiga delar att fundera vidare kring: 

 

- Integreringen mellan vuxen och barn sker på gruppnivå och det finns inte 

mycket utrymme för individuella samtal med barnen. 

- Genom de öppna frågor som ställs till hela gruppen gällande aktiviteter 

efter mellanmålet undrar jag vad resterande barn tänker göra. 

- Hur tänker pedagogerna kring de aktiviteter som erbjuds i förhållande till 

genus? 

 

4.5 Genomförande 

Jag har under mina observationer suttit i matsalen där mellanmålet har serverats. 

Många barn har velat prata med mig men jag valde att försöka vara så osynlig som 

möjlig och påpeka att jag bara ska sitta tyst och lyssna och titta. Detta har varit 

mellan kl:13-15 beroende på vilken ålder som ätit mellanmål. Totalt har jag 

observerat pedagoger vid 7 tillfällen, 30 minuter per tillfälle och personalstyrkan har 

varierat beroende på antalet barn. Utav de 7 tillfällena valde jag 5 för min studie (150 

minuter). I den största gruppen fanns det 6 pedagoger samtidigt och gruppen med 

minst antal var 2 pedagoger. Jag har observerat och antecknat för hand och valt att 

skriva allt ordagrant som sagts för att få en bättre helhetsbild men även för att få så 

stor tillförlitlighet som möjligt. Jag har också jobbat med citat för att det ska ge en 

verklig bild av vad som sagts av de olika pedagogerna. 

4.6 Bearbetning och redovisning av empiri 

Jag påbörjade min bearbetning av data genom att se över varje 

dokumentationsschema från observationerna för att plocka ut det som kändes mest 

viktiga för mitt arbete. Jag plockade bort några observationer då jag lärde mig efter 

hand hur jag effektivt fick med det viktigaste i mina observationer. 

Jag fortsatte sedan med att se över de tio pedagogernas benämningar i 

observationerna för att koda dem till ex ped 1 och ped 2, dessa kommer vara samma i 

alla beskrivningar under analysen. Jag sorterade också pedagogerna efter kön när jag 

kodade dem. Totalt under alla mina observationer har det funnits med 7 kvinnliga 

pedagoger och 3 manliga pedagoger. 
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Sedan skrev jag rent alla observationsscheman på datorn. Detta underlättade 

eftersom det fanns mycket kladd och minnesanteckningar som symboliserade 

situationer för den aktuella observationen. Då skrev jag också in rätt kod på alla 

pedagoger. Jag bytte ut alla namn på barnen och satte in påhittade namn. 

Efter det valde jag att färgkoda texten efter observationens utvalda teorier från 

Hirdman (2003). Jag strök under med en färg vid alla de observationerna där 

pedagoger hållit isär barnen efter kön vid placeringen i matsalen och jag strök under 

med en annan färg då barnen suttit blandade kön vid borden. Samma sak gjorde jag 

med de observationerna då skillnad gjorts i status. Jag gjorde andra färgkoder till 

mina syftesfrågor för att enkelt kunna koppla ihop resultatet med syftet i 

diskussionen. 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Allwood (2010) menar att de allmänna validitetskriterierna är om resultaten är 

trovärdiga, att de går att lita på samt att de går att bekräfta. Validitet handlar om ifall 

det som mäts är väsentligt i förhållande till studiens syfte. Det handlar också om de 

slutsatser som gjorts utifrån undersökningen, om dessa hänger ihop eller inte. Enligt 

DePoy (1999) handlar reliabilitet om tillförlitlighet i resultatet. Det betyder om 

resultatet skulle bli det samma om studien gjordes på nytt. Det handlar om att följa 

de regler som finns. 

När det gäller analysens kvalité i denna uppsats har observationsschemat varit viktigt 

och betytt mycket för tillförlitligheten. Det har också varit betydelsefullt att alla 

situationer har observerats under samma aktivitet vid alla tillfällen. Om det går att 

vara helt objektiv i en situation handlar om konfirmering. Detta betyder om det finns 

kontroll över de egna värderingarna så att dessa inte påverkar undersökningen. 

Självklart finns det en viss tanke kring att jag själv är kvinna och utifrån min 

verksamhet som lärare sedan tidigare till viss del erfarenhet inom området. Jag har 

dock ingen tidigare koppling till fritidshem vilket styrker konfirmeringen. Att vara 

objektiv handlar mycket om förståelse efter de erfarenheter man bär med sig i form 

av uppväxt, kunskap och inställning. Det går inte att vara helt objektiv eftersom jag 

redan innan studien gjort vissa antagande i förhållande till ämnet inom genus. Det är 

dessa antaganden som gjort mig nyfiken på ämnet. Det är dock viktigt att stryka 

under att jag inte medvetet eller uppenbart låtit mina föreställningar eller antaganden 

styra eller påverka observationerna och mina slutsatser. Ingen av de pedagoger som 

jag observerat har vetat att mitt syfte var knutet till barnens kön. Mina observationer 

och slutsatser är en tolkning av verkligheten. 

Överförbarhet, som betyder om studien kan upprepas med samma resultat är svårt, 

eftersom det vid sociala situationer inte går att återskapa exakt samma 

händelseförlopp.  Forskare behöver då gå in i samma roll som tidigare för att deras 

upplevelser ska gå att jämföra. Eftersom jag observerat samma situation vid ett 

flertal gånger och det har visat varierande resultat, skulle man kunna säga att 

överförbarheten är stark och att ett förmodat liknande resultat hade visats. För att 

stärka pålitligheten är det viktigt med en tydlig redogörelse för arbetssättet över hela 

processen.   
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenterar jag studiens resultat. Jag presenterar 5 observationer, och 

jag bearbetar en observation i taget. Jag beskriver observationerna och har sedan valt 

att kategorisera med två underrubriker: isärhållande av kön och status i varje 

observation för att knyta an till Hirdmans (2003) två teorier.  

 

 Observation 

1 (5.1)  

Observation 

2 (5.2) 

Observation 

3 (5.3) 

Observation 

4 (5.4) 

Observation 

5 (5.5) 

Isärhållande 

av kön 

X X X X  

Blandade kön 

 

   X X 

Skillnader i 

status 

X X X X X 

Öppna frågor 

aktivitet 

X X  X  

Styrda frågor 

aktivitet 

 X  X  

Hårt tonläge 

till pojke 

 X X X X 

Hårt tonläge 

till flicka 

X X   X 

Mjukt tonläge 

till pojke 

X  X  X 

Mjukt tonläge 

till flicka 

  X  X 

 

Figur 1. Observationer 

Ovanstående figur visar att i samtliga observationer görs skillnader i status av kön. 

Av figuren framgår att barnen delas in efter kön vid deras placering under 

mellanmålet i alla observationerna utom en. Figuren visar att det ställs både öppna 

och styrda frågor i förhållande till aktivitet. Det framgår också i figuren att 

pedagogerna pratar både med hårt och mjukt tonläge till både flickor och pojkar. 

 

5.1 Observation 1 

Årskurs två äter mellanmål och ped 2 och ped 5 finns närvarande i gruppen. Klockan 

är 13.40 och totalt under mellanmålet finns det 32 barn. 

Barnen är uppdelade efter kön vid sin bordsplacering. Ped 5 berättar att det finns en 

förslagslapp inför sommarens aktiviteter på fritids där man kan välja mellan: Måla på 

staffli, ”Blå lekan” (lekplatsen), spela Fifa, spela tennis, spela fotboll, leka ”tagen” 

och färgrycket. Hon berättar sedan att alla får möjlighet att gå till idrottshallen idag 
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efter mellanmålet men att de som är med på ”Dansen” måste träna inför 

uppvisningen på skolavslutningen.  

Ped 2 frågar: 

- Vem vill gå till idrottshallen idag?  

Ped 5 frågar: 

- Vem är med på dansen?  

Gruppen fortsätter sitt mellanmål och det blir livligt vid några bord, ped 5 går fram 

för att dämpa ett av bordet där det bara sitter pojkar, vid bordet bredvid sitter bara 

flickor, ingen säger till dessa trots att de pratar med varandra.  

5.1.1 Isärhållande av kön 

Under denna studie sitter pojkarna för sig och flickorna för sig. Ped 2 och ped 5 går 

fram till borden med pojkar och ber dessa att dämpa sig. Samtidigt sitter några 

flickor vid ett annat bord och pratar utan att någon noterar detta eller uppmanar dem 

till att vara tysta. Isärhållandet upprätthålls av pedagogen genom tillsägelsen. 

5.1.2 Status 

I denna studie uppmärksammar jag att det är både pojkar och flickor som ska 

dansa, detta tyder på en öppenhet för båda könen att delta i en relativt flickig 

aktivitet. Jag observerar att ped 2 med ett mjukt tonläge uttrycker sig: 

- Killar, killar.  

- Melvin tyst. 

- Alex ta ner fötterna. 

Men att kort efter dessa tillsägelser säger ped 2 med hårt tonläge: 

- Karin, sitt ner! 

Pedagogen har mer acceptans vad gäller pojkarna än flickorna. Hedlin (2010) menar 

att rådande normer för hur pojkarna pratar normaliseras. Detta betyder enligt Wedin 

(2011) att om flickor träder utanför normen och vad som förväntas av en flicka, dvs. 

att hon ska vara tyst, lydig och inte busa för mycket blir hon tillrättavisad och styrd 

tillbaka för att falla innanför ramen av vad som är typiskt flickigt. 

 

5.2  Observation 2 

Årskurs ett äter mellanmål och klockan är 14.00. Det finns 5 pedagoger på plats 

tillsammans med 68 barn. Jag upplever en lugn atmosfär och jag sitter denna gång 

vid ett av borden med bara tjejer. Ped 8 prickar av elever efter hand som dessa 

kommer in och tar mellanmål innan de sätter sig ner, alla vet var de ska sitta sedan 

innan. Ped 8 räcker upp ett långfinger (detta är symbol för tystnad), en pojke 

”schhh:ar…” Alla pedagoger står längst fram vid maten och pedagogen som räckte 

upp fingret säger att alla ska lyssna. Ped 8 säger neutralt: 

- Alla som ska till idrottshallen räcker upp en hand. 

En flicka räcker upp handen. 

- Ska du med Ella? Frida också? Säger ped 9. 
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Ped 3 tar över och säger högt inför hela gruppen med hårt tonläge: 

- Nu får ni alla vara tysta, det är ingen kör idag.  

Hon blir irriterad på en pojke som är otydlig gällande vad han ska göra. 

Ped 1 träder in och talar till gruppen, hon erbjuder nu gruppen stafflier. Ett barn 

frågar vad ett staffli är, då svarar ett annat barn att det är ett sådant som konstnärer 

använder. 

Ped 8 börjar prata om sommaren och solen och att man ska passa på att vara ute när 

det är skönt väder. Ped 1 avbryter och utbrister att dansen är också inställd eftersom 

någon är sjuk, men hon påpekar att man gärna får träna på rörelserna själv. 

Ped 9 har nu satt sig vid ett bord med pojkar och pratar med dessa. Ped 1 börjar prata 

om att några elever planterade solrosor förra veckan och att dessa får tas med hem: 

            - Vill man plantera idag går det bra också.  

Ped 8 lyfter fingret igen som betyder att gruppen ska tystna, ped 9 ser inte detta utan 

skojar och busar och äter med pojkarna vid bordet. 

Ped 3 säger med hårt tonläge: 

- Ni nonchalerar våra fingrar, detta är respektlöst beteende och inte okay! 

- Emma Olsson, sitt ordentligt på stolen. Jag tror inte ni klättrar på stolarna 

hemma, säger hon högt inför hela gruppen. 

Ped 3 säger:  

- Alla som ska till idrotten kan gå det tystaste ni kan, ni andra sitter tysta 

vid borden.  

Tre barn (två pojkar och en flicka) reser sig upp för att gå, en flicka blir påmind att 

följa med.  

Efter att de barnen gått till idrottsplatsen frågar ped 1 vilka som vill måla på staffli, 

det finns 12 platser med båda sidorna, 7 flickor räcker upp handen. 

5.2.1 Isärhållande av kön 

- Detta är ett tjejbord, säger en av flickorna vid mitt bord. 

- Tjejer har långt hår och hål i öronen, säger en annan. 

- och ljus röst, fyller en tredje flicka i. Killborden är busiga och säger konstiga saker. 

Detta samtal mellan flickorna vid bordet som jag sitter vid pekar tydligt på att det 

finns en inbyggd förväntan av omgivningen som definierar hur en flicka ska vara 

eller se ut Dahl (2011). Alla barnen vid bordet är fullt medvetna om hur en flicka 

”borde” vara könad för att passa in, samt att dessa skiljer sig från pojkarna som 

förväntas vara på ett annat sätt, nämligen busiga och att de säger konstiga saker. 

5.2.2 Status 

Samtidigt som kvinnliga pedagoger uppmanar barnen att vara tysta sitter en av de 

manliga pedagogerna med vid ett ”killbord” och uppmuntrar prat och sorl. 

Ped 9 ifrågasätter en av de flickor som räcker upp sin hand när en öppen fråga ställs 

gällande vilka barn som vill följa med till idrottsplatsen. Eftersom det är flickor som 
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räcker upp handen vid frågan om idrottshallen tas det inte för givet eftersom det kan 

förväntas vara mer ”pojkiga” aktiviteter Dahl (2011). 

Ped 3 talar personligen om en flickas hemförhållande inför hela gruppen med en 

nedlåtande ton och ifrågasätter hennes förmåga att kunna sitta ordentligt på en stol. 

Pedagogens makt i förhållande till flickans situation inför 68 barn känns 

oroväckande och är något jag tar med mig. 

5.3 Observation 3 

I denna grupp är det årskurs två som äter mellanmål, klockan är 13.30. Det finns 2 

pedagoger på plats och antalet barn är 23 st. Den kvinnliga vuxna ped 6 sitter på en 

stol vid ett bord under hela studien. Ped 10 rör sig bland borden och hjälper till bland 

barnen. Ped 6 ropar upp barnen samtidigt som hon riktar sig till ett bord med bara 

pojkar som småpratar: 

- Det ska vara tyst, säger hon med ett hårt tonläge. 

Jag sitter på andra sidan matsalen och ser att en stol saknas vid ett bord. Alla platser 

är tagna och det är bara pojkar vid bordet. En pojke kommer och ska sätta sig varpå 

stolen är borta, några flinar vid bordet och pojken är förvirrad vad han ska göra. Ped 

6 skriker med hårt tonläge: 

- Vad är det du inte förstår, Olle? 

Pojken utan stol blir hänvisad bort från alla andra och får sitta ensam vid ett bord, 

han ser ledsen ut. Ped 10 hjälper till med stolarna och delar ut mjölk till någon som 

saknar: 

- Var noga med att dricka mycket idag, det är sol. Säger han med mjukt 

tonläge till några pojkar vid mjölkstationen. 

Alla äter lugnt och avslappnat, ped 6 sitter ner ensam vid ett bord och verkar 

fortfarande arg och ber att få hjälp med att plocka in maten och torka borden. Hon 

tittar på bordet närmast sig där det bara sitter flickor, två flickor räcker upp handen. 

Ped 6 tackar högt och tittar på pojkarna vid bordet där en stol saknades. Flickorna 

reser sig upp och börjar plocka undan brödet och osten. En efter en lämnar lokalen 

efter att ha blivit avprickade på listan. Inga planerade aktiviteter finns utan alla 

barnen ska leka fritt ute på skolgården. 

5.3.1 Isärhållande av kön 

Pojkar och flickor sitter frånskilt och pedagogerna pratar till gruppen vid varje bord. 

Det är tydligt att ped 6 talar på olika sätt till de olika borden. Hon uttrycker en ilska 

till de borden där pojkarna sitter samtidigt som hon direkt växlar om tonläget när hon 

frågar om någon kan hjälpa henne med städningen. När hon frågar om städningen 

vänder hon sig och tittar på bordet där flickorna sitter, detta talar för att hon redan 

har bestämt att det ska vara en flicka som ska hjälpa henne att städa. 

5.3.2 Status 

Flickorna verkar klara sig själva och ped 6 förutsätter att flickorna ska hjälpa henne 

med att städa undan, varpå pojkarna som enligt pedagogerna inte har skött sig blir 

utsläppta för att leka först. 
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Ped 6 tittar mot bordet där det bara sitter flickor samtidigt som hon ställer frågan om 

någon kan hjälpa henne att städa. När två flickor erbjuder sig eftersom de förväntas 

göra detta, tackar ped 6 dessa flickor och tittar mot pojkbordet ilsket för att bekräfta 

att hon får hjälp av flickorna. 

 

5.4  Observation 4 

Vid denna studie deltar 3 pedagoger och det finns 60 barn under tillfället. Det är 

årskurs ett som äter mellanmål. Barnen kommer in och tar sin smörgås och sin 

yoghurt, det är redan tilldelade platser sedan tidigare och jag sitter vid tjejbordet likt 

tidigare observation i samma grupp. Pedagogerna står framme vid maten och hjälper 

till att dela ut. Gruppen ska titta på en film under mellanmålet som handlar om en 

säkerhetsnål.  

Ped 1 frågar: 

- Vad kan man ha en säkerhetsnål till? 

Ped 8 säger: 

- Kan vi försöka hitta lugnet och vara tysta. 

Ped 9 ropar  upp namnen för att kolla närvaro, det är mycket ljud. Jag noterar att en 

flicka gråter och säger att hon mår illa, ped 9 berättar att han ringt hennes pappa som 

är på väg. Flickan bredvid mig försöker få kontakt med mig genom att berätta att hon 

blivit jagad av en pojke på rasten som ville pussa henne. Ped 1 sätter på storbilden 

och säger: 

- Idag ska vi titta på en film som heter ”mitt liv som grej”, vi brukar ju 

annars se detta på onsdagar, men idag är det tisdag. 

Det blir lugnt och tyst i matsalen och ped 1 säger att alla ska ner till KG 

(konstgräsplanen) efter filmen för att titta på fotboll som högstadiet ska spela. Ped 1 

pratar lite om programmet, det blir bråk mellan två pojkar. En pojke säger något om 

att man kan ha en säkerhetsnål i kalsongerna, han blir ignorerad. En kort stund efter 

det säger en flicka att Sunes pappa har en säkerhetsnål i sina kalsonger, då skrattar 

pedagogerna. Efter filmen blir barnen spontant indelade i par, en av varje kön 

tillsammans. 

5.4.1 Isärhållande av kön 

Flickorna sitter vid ett bord och killarna sitter vid ett annat bord under mellanmålet 

och filmvisningen. Senare blir det spontan indelning av par då alla barnen ska gå ner 

till idrottshallen. Jag uppmärksammar att paren som bildas är blandade, det är alltså 

en flicka och en pojke tillsammans i ett par. Detta är första stunden som jag möter en 

integrering mellan könen under mellanmålet. Här hade det varit spännande att fråga 

hur tanken kring indelningen av paren var, eller om det bara blev slumpvis. 

5.4.2 Status 

En pojke berättar om en säkerhetsnål i en kalsong men blir ignorerad. En flicka 

berättar lite senare att Sunes pappa har en säkerhetsnål i sina kalsonger och får då 

uppmuntran av pedagogerna genom att de skrattar. Min analys av situationen är att 

när pojken berättar om kalsongen tas det för givet att han tramsar och inte har ett 
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syfte med sitt uttalande. Men när flickan berättar om kalsongen med säkerhetsnålen 

lyssnar pedagogen och förstår sammanhanget. Det kan också vara så att pedagogen 

inte uppfattade hela historien när pojken berättade utan kopplade resonemanget då 

flickan något mer utförligt berättade om Sunes pappa. 

Under mellanmålet ryter ped 9 med hårt tonläge några gånger: 

- Melvin! 

- Linus! 

5.5 Observation 5 

Vid denna studie finns det 2 pedagoger och 33 barn. Klockan är 13.45 och samtliga 

barn går i årskurs två. Barnen sitter blandade kön vid borden. Barnen tar mellanmål 

och ped 6 sitter vid ett bord ensam för att ropa upp namn. Ped 10 rör sig runt bland 

barnen och borden och uttrycker sig med mjukt tonläge: 

- Mina vänner 

- Emil (tillsägelse) 

Flickorna stökar och pratar högt vid ett bord och ped 6 säger till en flicka med hårt 

tonläge: 

- Anna!! 

Efter mellanmålet står alla barnen bakom sina stolar innan de ska få tillstånd att 

lämna lokalen och gå ut. De flesta står ordentligt, några killar börjar gå i grupp mot 

utgången för att lämna. Då blir ped 6 irriterad och säger att de inte får gå än, en av 

pojkarna svarar: 

- Men vi är klara. 

- Ni har fört ett himla liv hela mellanmålet, säger ped 6 med hårt tonläge.  

Jag har inte noterat att dessa pojkar stört under mellanmålet. 

Pojkarna får gå tillbaka till sitt bord och blir ganska stökiga direkt och tappar fokus. 

Två flickor blir tillfrågade av ped 6 om de kan torka borden, varpå de säger ja. Under 

tiden som flickorna torkar borden skickar ped 10 ut barnen några i taget. Pojkarna 

som hölls kvar får stanna till sist. 

5.5.1 Isärhållande av kön 

Detta är första studien där flickor och pojkar sitter blandat vid borden. Ped 10 frågar 

ett helt bord där det sitter både pojkar och flickor om det är alla pojkarna som vill 

spela fotboll på idrottsplatsen, trots att det sitter flickor vid bordet. 

Ped 6 skriker från sitt bord med hårt tonläge över salen: 

- Killar, nu höjer ni volymen markant där borta.  

Ped 6 skriker att det är pojkarna som stökar vid bordet, men det är även flickor som 

stökar och pratar högt. Ped 6 utgår från att det är pojkar som förväntas stöka mer än 

flickorna eftersom hon uttrycker sig som hon gör. Ped 6 upprätthåller isärhållandet 

genom att säga ”Ni” till pojkarna som en stökig grupp och utgå från att detta inte 

gäller några flickor. 
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5.5.2 Status 

Ped 10 frågar ett helt bord där det sitter både pojkar och flickor om det är alla 

killarna som vill spela fotboll på idrottsplatsen, trots att det sitter tjejer vid bordet. 

Man talar alltså till pojkarna och utgår från att det är alla pojkar som vill spela fotboll 

trots att de sitter flickor vid samma bord. 

Ped 6 utgår också från att det är pojkarna som har stökat under hela stunden i 

matsalen och att de därför inte får lov att gå. Enligt min observation hade dessa 

pojkar inte gjort det. Analysen av situationen är att ped 6 antar att det är pojkarna 

som har stökat och fört liv, för att de brukar eller förväntas göra det, precis som 

Odenbring (2014) beskriver genom att man tillskrivs olika egenskaper på grund av 

sitt biologiska kön. 

En av pojkarna vid det blandade bordet smäller en av flickorna över rumpan. Flickan 

reagerar inte så mycket utan går vidare till sin plats. Detta verkar vara något som hon 

anser normalt eftersom det inte ger någon reaktion hos flickan. Det är också tydligt 

att flickan inte tar utrymme och plats för att säga ifrån vad som hänt utan fortsätter 

precis som om inget hänt. Ingen annan vid bordet reagerar heller på vad pojken 

utsätter flickan för.  
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6. Diskussion  
Det finns olika former av styrning som går att koppla till barnets kön baserat på 

tonläge, isärhållande av kön, typen av fråga och status. 

Jag har under bearbetningen av mitt material blivit väldigt klar över att 

observationerna skiljer sig åt i graden av styrning beroende på vilken pedagog som 

arbetat under vilka observationer. Det jag uppfattat som mest tydligt är precis det 

som Hirdman (2010) beskriver i en av sina teorier om att kvinnor och män hålls isär 

och ses som varandras motsatser. Det finns hela tiden med i alla situationer att det är 

pojkar eller flickor. Förväntningarna är olika beroende på om det är pojkar eller 

flickor, både i form av uppförande, och i att ta ansvar och fullfölja moment. Precis 

som Wedin (2011) menar att det finns osynliga regler för hur vi ska bete oss mot 

varandra i förhållande till vilket kön vi har så ser jag att dessa normer i mina 

observationer bygger på underliggande värderingar och status. Värderingarna är inte 

uttalade men går att knyta till hur pedagogen pratar till det enskilda barnet eller den 

enkönade gruppen. Jag valde att stryka under tonläge på den vuxnes verbala budskap 

för att detta skulle framgå som mer tolkningsbart. Hirdmans (2003) teorier går tydligt 

att koppla i mina observationer till pedagogernas bemötande beroende på vilket kön 

barnet har. Det inte uteslutande på det ena eller andra sättet, det är olika beroende på 

vilka pedagoger som bemöter barnen och som helhet är det svårt att få ett helt 

vattentätt resultat eftersom det skiftar mellan olika pedagoger varje gång jag har gjort 

mina observationer. 

Att vuxna gör skillnad på flickor och pojkar pekar i princip all tidigare forskning på 

inom området (SOU 2004:115). För att då komma vidare inom skola och fritidshem 

krävs en större kunskap och ett nytt sätt att tänka.  

En annan reflektion jag har gjort är att det var en stor fördel att jag fokuserade på 

mellanmålsstunden. Anledningen till att jag ser det som en fördel är att alla barn 

borde bemötas lika i en så neutral situation som när de ska äta mellanmål. 

Organisationen är varken styrd av aktiviteter av olika slag eller pedagogisk 

verksamhet. Det enkla i att observera pedagogens bemötande av barn under 

mellanmålet har skalat av och speglat verkligheten i hur tydligt det blir att 

bemötandet skiljer sig åt. Alla barn serveras samma mellanmål, sitter tillsammans 

och har exakt samma förutsättningar, ändå kan man tyda att det finns styrning och 

mönster av hur pedagoger bemöter barnet utifrån vilket kön det har. 

En form av styrning som de vuxna tydligt gör i fyra av fem observationer är att 

placera barnen efter deras kön. De vuxna har redan bestämt sig för att styra in barnen 

i placeringen i matsalen efter vilket kön barnet har. Detta isärhållande av kön är 

enligt Hirdman (2003) en av de oskrivna regler som vi alla tvingas skriva under i 

genuskontraktet. 

Eidvald (2013) poängterar att det allt som oftast sker korrigeringar från pedagoger då 

ett barn träder utanför sin förväntade könsgruppsidentitet för att det förväntas agera 

utifrån en bestämd könsnorm.  

6.1 Fortsatt forskning 

En stor fråga är maktaspekten. Hur använder pedagoger sin makt i förhållande till ett 

barn och hur stor betydelse för situationer i skolan och på fritidshemmet har den? 

Mitt resultat tyder upprepade tillfällen på att det finns ett maktperspektiv inblandat i 

studierna, detta hade varit roligt att fortsätta observera i vidare forskning. Det hade 
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också varit spännande att knyta an de observationer jag gjort till fortlöpande 

intervjuer med samtliga pedagoger på samma fritidshem för att få en bredare bild och 

höra vad alla pedagogerna känner inför genusarbete med barn.  

6.2 Avslutningsvis 

Jag tror precis som Eidvald (2013) och Heikkilä (2014) att en lösning för att komma 

vidare i arbetet med jämställdhet är att pedagogerna filmar sig själva och 

verksamheten. På så sätt tydliggörs de olika beteendena och det blir lättare att 

förändra de felaktiga mönster som finns. Jag tycker att detta borde prioriteras på 

lärarutbildningen för att alla ska tänka könsnormbrytande och kunna kritiskt granska 

pedagogers beteenden på fritidshem och skolor idag. Självklart behöver också 

fortsättningsvis fokus ligga hos arbetsgivare och ledning i hela landet. För att varje 

ledningsgrupp inom varje kommun ska få en likvärdig jämställdhetssyn borde detta 

delegeras ut från skolverket och vara en obligatorisk inledning i varje 

anställningsform inom svenska skolan idag. 
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Bilaga 1 

MISSIV: 

Hej personal på fritidshem XXX 

Jag ska under våren 2017 skriva ett självständigt arbete inom det fritidspedagogiska 

området för att kunna ta examen på min lärarutbildning som jag gick i Kalmar 2004-

2008. 

 

Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om pedagogers tillvägagångssätt och 

bemötande av barn i vissa situationer. 

 

Jag har bestämt mig för att observera personalens agerande med barnen för att få en 

berikande och starkare kunskap till mitt arbete. Observationerna kommer att ske 

under mellanmålet hela forskningen. Jag kommer att använda mig av ett 

observationsschema där begränsningen och utgångsläget är det samma för alla 

tillfällen. Observationerna kommer att vara teorigenererande med hög grad av 

struktur. 

Inom mitt forskningsämne har jag läst artiklar och litteratur för att få en bredare 

kunskap som ligger till grund för arbetet. 

 

De observerade pedagogerna kommer att vara anonyma och inga enskilda svar 

kommer att redovisas. Vid observationsstudien kommer jag att beakta de 

forskningsetiska principer som handlar om individskyddskravet och 

forskningskravet. 

 

Jag ser fram emot att träffa er och att få ta del av er verksamhet. 

Vid ytterligare information eller frågor, vänligen hör av er: 

 

Julia Wigström XX 
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BILAGA 2 
Figur 2: Observationsschema vid observation av ped 1-ped 10 

 

Datum: Blandad grupp Pojkar Flickor 

Mjukt tonläge, 

hur? 

   

Hårt tonläge,  

hur? 

   

Ledande fråga till 

aktivitet, vad? 

”pojkig” 

   

Ledande fråga till 

aktivitet, vad? 

”flickig” 

   

Ledande fråga till 

aktivitet, vad? 

”Neutral” 

   

Öppen fråga 

 

   

 

 


