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Abstrakt 

“Towards a gender equal after-school centre” A qualitative study with focus on after-

school teachers gender awareness to prevent traditional gender patterns  

Syftet med studien är att ur ett genusperspektiv belysa fritidslärares jämställdhetsarbete 

med traditionella könsmönster. Specifikt fokus riktas mot deras arbete med att motverka 

rumslig könsuppdelning på fritidshemmet. Det här är en kvalitativ studie där vi 

intervjuat fem fritidslärare från fem fritidshem. Den tidigare forskningen beskriver att 

lärare reproducerar traditionella könsmönster och att utförande av jämställdhetsarbete 

kan vara komplicerat. För att finna svar på vårt syfte tog vi fram tre frågeställningar. 

Hur arbetar fritidslärarna genusmedvetet med jämställdhet och för att motverka 

traditionella könsmönster? Hur beskriver fritidslärare verksamhetens rumsliga 

könsuppdelning samt det genusmedvetna arbetet med att motverka detta? Den tredje 

och sista frågan belyser vilka jämställdhetsspecifika hinder och möjligheter finns det för 

att arbeta mot traditionella könsmönster på fritidshemmet?   

Analysen har genomförts genom att undersöka hur genusmedvetna fritidslärarna är samt 

hur dem arbetar för att motverka traditionella könsmönster. Resultatet visar på att det 

finns en god genusmedvetenhet hos samtliga fritidslärare, dock behövs ett vidare arbete 

för att motverka traditionella könsmönster. Genusmedvetenheten hos fritidslärarna visar 

sig genom att de ser en könsstruktur och könsuppdelning på fritidshemmet samt att de 

förstår att det bör arbetas med. Dock fanns det arbetssätt som kan ifrågasättas ur ett 

genusperspektiv. Fritidslärarna påpekar att jämställdhetsarbetet är en komplex uppgift 

och att det är många faktorer som påverkar, såväl inom skolan som utanför.  

Nyckelord 
Jämnställdhet, Genus, Traditionella könsmönster, Rumslig könsuppdelning 
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1 Inledning 

Jämställdhetsarbete drivs i tidsbegränsade projekt av eldsjälar och utgörs 

inte sällan av utbildningsdagar med otydligt syfte och mycket sällan är 

eleverna involverade i utformningen av jämställdhetsarbetet. Det är som om 

kraven på systematik, aktiva åtgärder, elevers delaktighet och planers 

uppföljning fallit i glömska. Detta är också en del av förklaringen varför det 

inte hänt mer – om man inte arbetar systematiskt och aktivt kan heller inget 

förändras. (Heikkilä 2011, Pedagogiska magasinet)  

I artikeln Jämställdhet på efterkälken skriver Mia Heikkilä (2011) om problemen med 

jämställdhetsarbetet. Mia Heikkilä är doktor i pedagogik och tidigare 

utredningssekreterare i delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA). Hon har utifrån 

DEJA:s rapport undrat varför jämställdhetsarbetet inte gått längre fram med tanke på att 

det funnits i skolan sedan första läroplanen Lgr 62. Hon förklarar att 

jämställdhetsarbetet i skolan är tolkningsbart och väldigt komplext. Problemet med 

jämställdhet är enligt Heikkilä att det inte har kommit till en organisatorisk nivå utan att 

man har sett det på individnivå. En annan del i problemet är att jämställdhetsarbetet inte 

har blivit en del i det vardagliga arbetet i skolan. Heikkilä anser att skolan ska arbeta 

mer systematisk med jämställdhet. Istället har det varit något som skolan bokar in vid 

enskilda temadagar. För att kunna utveckla arbetet måste skolledningen och hela 

organisationen aktivt arbeta med jämställdhet.    

Skolans läroplan är uppbyggd av två delar. Den ena delen handlar om ämneskunskaper 

som eleverna ska få till sig i skolan, det vill säga svenska, matte, engelska och 

samhällskunskap m.m. Den andra delen som utgör läroplanen är den fostrande del som 

beskriver hur läraren ska fostra demokratiska medborgare, denna del kallas även den 

dolda läroplanen. I denna fostrande del finns de värdegrundsfrågor som skolan ska 

arbeta med. En del i skolans värdegrundsarbete är att främja jämställdhet mellan pojkar 

och flickor och att alla elever oavsett kön ska vara lika delaktiga samt bli behandlade på 

samma sätt (Skolverket 2017). Lärare ska med andra ord motverka traditionella 

könsmönster. DEJA (2009) skriver däremot i sin rapport att skolan bidrar istället till att 

elevernas syn på hur flickor och pojkar bör agera blir ytterst traditionell. Detta går inte i 

paritet med det som är skolans uppgift enligt Skollagen och Läroplanen. Pedagoger 

förstärker istället könsmönster genom att de agerar som om flickor och pojkar är två helt 

skilda typer av grupper i sin organisation av utbildningen (2009). Att motverka 

traditionella könsmönster är ett komplext arbete. Eftersom varje lärare har sin egen 

bakgrund och uppväxt så kan synen på traditionella könsmönster skilja sig och därmed 

influera dennes arbetssätt.  

Något som vi observerat i tidigare arbete och verksamhetsförlagd utbildning på olika 

fritidshem med skiftande miljö är att det ofta uppstår en rumslig könsuppdelning i 

verksamheten. Pojkarna leker ofta för sig på specifika utrymmen och flickorna ofta 

tillsammans i andra utrymmen. Till följd av denna segregering av elever upplevs det att 

de olika utrymmen som finns i den fysiska miljön på fritidshemmet blir präglade som 

kvinnliga respektive manliga platser. Det som enligt oss gör detta till ett problem är att 

de olika utrymmena på fritidshemmet då blir normativt kopplade till ett visst sorts kön. 

Det kan leda till att barn som skulle vilja vara på en viss plats väljer bort att vara där. 

Anledningen till detta är att det kön som eleverna har inte normalt brukar vistas i den 

miljön. Wahlström (2003) beskriver en situation på förskolan när både pojkar och 

flickor leker med lego i samma rum. Det som vid första blick såg ut som att pojkar och 
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flickor samspelar i ett rum kunde sedan ses att det var två olika grupper som verkade, en 

pojkgrupp och en flickgrupp. Det uppfattades där som att det fanns en vägg emellan 

eleverna trots att de lekte precis intill varandra. Flickorna byggde hus och en stor gård. 

Medan pojkarna byggde granater och bomber samt stal legobitar från flickorna om de 

behövde. Wahlström skriver om intränade könsmönster där pojkar tar huvudrollen och 

flickor birollen. Hon menar att detta är något som följt med sedan födseln där flickor 

ska anpassa sig för pojkar som vill ha makten i rummet. Detta mönster går att bryta vid 

senare ålder men är svårt då individens identitet har blivit utformad under flera år 

(ibid.). Som Skolverket (2017) påpekar är det skolans ansvar att ge eleverna möjlighet 

till att få utveckla och pröva sina intressen oavsett könstillhörighet samt att aktivt 

motverka traditionella könsmönster på fritidshemmet. Vad gör fritidslärarna för att nå 

upp till detta uppdrag? Vilka metoder väljer de för att aktivt motverka den rumsliga 

könsuppdelningen? Det är exempel på frågor vi hoppas få svar på under denna 

forskning.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att ur ett genusperspektiv belysa fritidslärares jämställdhetsarbete 

med traditionella könsmönster. Specifikt fokus riktas mot deras arbete med att motverka 

rumslig könsuppdelning på fritidshemmet. Utifrån detta syfte har vi valt tre 

frågeställningar:  

1. Hur arbetar fritidslärare genusmedvetet med jämställdhet och för att 

motverka traditionella könsmönster på fritidshemmet?  

2. Hur beskriver fritidslärare verksamhetens rumsliga könsuppdelning samt 

det genusmedvetna arbetet med att motverka detta?1 

3. Vilka jämställdhetsspecifika hinder respektive möjligheter finns det för att 

arbeta mot traditionella könsmönster på fritidshemmet?  

  

                                                 
1 Med verksamheten menar vi även eleverna. Detta på grund av att eleverna är en del av 

verksamheten. 
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2 Tidigare forskning   

I detta kapitel kommer vi att behandla vad tidigare forskning har kommit fram till 

gällande jämställdhet och att motverka traditionella könsmönster i skolan. Syftet är att 

se hur fritidslärare genusmedvetet arbetar för att motverka traditionella könsmönster 

med specifik inriktning på den rumsliga könsuppdelningen. Vi har valt att strukturera 

denna del utifrån rubriker som är kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar. 

Under varje rubrik presenteras tidigare forskning som vi anser relevant för det ämnet 

som behandlas. Forskningarna presenteras i den ordning de gör eftersom de ofta kopplas 

till liknande studier i samma ämne, således blir ordningsföljden logisk genom att 

sammanhängande forskningar presenteras tillsammans eller efter varandra. Sist i 

kapitlet finns en sammanfattande del där den tidigare forskningen sammanfattas i 

korthet. Den tidigare forskningen har använt begreppen maskulinitet för pojkar och 

femininitet för flickor för att beskriva könsmönstren och det är en av flera beskrivningar 

av könsmönster som vi hädanefter kommer använda i studien.   

2.1 Jämställdhetsarbete i skolan  

Amundsdotter (2009) och Arvidson (2014) påvisar att en gemensam faktor för 

främjandet av jämställdhetsarbetet är att det finns kunskap kollegialt som genomsyrar 

hela organisationen. Genom att ta del av litteratur samt teorier skapas grundläggande 

kunskap hos samtliga kollegor om genus och jämställdhet, vilket gör att arbetet med 

jämställdhet kan utvecklas. Det motstånd som kan uppstå i jämställdhetsarbetet är ofta 

grundat på bristande kunskaper i ämnet (2009; 2014). Att utbilda och utveckla de som 

saknar kunskap om jämställdhetsarbetet är något som Arvidson (2014) har forskat om. I 

sin studie har hon intervjuat 14 stycken genuspedagoger om hur deras arbete ser ut och 

vad de gör för att hjälpa förskolor, skolor samt vuxna att förändra och utveckla 

jämställdhetsarbetet. Genuspedagoger är personal från olika skolor i Sverige som 

genomgått en genus- och jämställdhetsutbildning för att utveckla jämställdhetsarbetet i 

olika kommuner. Att utbilda genuspedagoger är ett beslut som kommer från regeringen. 

Tanken var att det skulle finnas en genuspedagog i varje kommun. Resultatet visar att 

genuspedagogernas arbetsuppgifter var förlagda till individens egna ansvar, det vill säga 

att det fanns ingen färdig plan för hur deras arbete skulle utföras och vad det skulle 

innehålla. Det ledde till att genuspedagogerna fick ta ett eget ansvar över hur de skulle 

arbeta med jämställdhet. Deras arbetsuppgifter var att handleda arbetslag och personal i 

skolan genom att vara ett stöd i jämställdhetsarbetet i skolan. Genuspedagogerna tar 

även upp att de hade föreläsningar om genus och jämställdhet. Det som 

genuspedagogerna i studien såg som problematisk var att det var många korta projekt 

och då känslan var att skolorna tar in genuspedagogen för att “bocka av” 

jämställdhetsarbetet för det året. Trots många korta projekt fanns det några längre 

projekt där de kunde gå in på djupet med jämställdhetsarbetet.   

Efter att en kunskapsgrund har bildats finns det flera olika metoder för att synliggöra 

hur genus och jämställdheten ser ut i verksamheten. Amundsdotter har i sin studie 

(2009) deltagit i fem olika nätverksträffar med 80 stycken anställda på olika företag. I 

dessa nätverksträffar har de anställda etablerat olika metoder för att synliggöra och 

förändra jämställdheten på deras företag. En metod som användes var baserad på 

genusobservationer där deltagarna observerade verksamheten utifrån ett 

genusperspektiv. Utifrån kunskap och teorier om genus kunde de sedan analysera och 

diskutera vad som behövdes ändras på i företagen för att få den mer jämställd (ibid.). 

Att observera en verksamhet är något som lärare ofta gör. Genom att ta ett 
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genusperspektiv i observationen av fritidshemmet kan fritidslärare se hur verksamheten 

behöver utvecklas. Amundsdotter (ibid.) skriver också att en annan metod som 

användes var en målverkstad där deltagarna satte upp mål att uppfylla för att ändra de 

mönster som fanns i verksamheten. Deltagarna såg det som användbart men det var 

svårt att tänka sig hur verksamheten kunde vara utformad på ett annat sätt (ibid.). Att 

arbeta med mål och att sätta mål för verksamheten är en stor del i utvecklingen av 

fritidshemmet. Det gäller att fritidslärarna tar ett genusperspektiv i målsättningen för att 

uppnå de mål som skolan har med jämställdhet.   

Tallberg Broman (2006) belyser att det inte bara är en fråga för lärare utan att hela 

organisationen måste arbeta med en hållbar förändring som grundas i att ledningen på 

skolor fokuserar på att bestrida de rådande normer som finns. Hon skriver om hur 

jämställdhetsprojekten i skolan inte har nått längre trots att det pågått under en längre 

tid. Jämställdhetsprojekt har en grund i ett genusperspektiv där uppgiften är att 

motverka olikheter mellan könen. Det har framkommit en kritisk diskussion till 

jämställdhetsprojekten och anledningen är att projekten inte har en tillräckligt god 

teoretisk grund. Genom detta riskerar projekten att återskapa stereotypiska könsmönster. 

Detta har framkommit i forskningsöversikter och utvärderingar. Som exempel tar hon 

upp Börjessons (1998) utvärdering av tjejprojektet där det framkommer att det är 

problematisk att se flickor som en hel grupp. Genom att sätta flickorna i en enhetlig 

grupp återskapas föreställningarna om könen och flickorna i detta fall blir satta i en 

underordnad position. Anledningen till att vi har könsmönster är att människan vill 

kategorisera och sätta olikheter i ett sammanhang därmed uppstår könsmönstren att 

flickor är så och pojkar så. Det gör att jämställdhetsprojekten inte ser helheten utan 

olikheter. Könsmönster är något som konstrueras och där strukturen, organisationen, 

arbetssättet och material påverkar könsmönstren. Genom att se till den omgivande 

miljön och inte rikta fokus på barnet som individ utvidgas synen på de faktorer i 

samhället som påverkar de könsmönster som finns i skolan. Det som speglar genus och 

jämställdhetsarbetet i stort är de ramar samt den genusregim som styr vårt samhälle.  

2.2 Den fysiska skolmiljöns anpassning efter könsmönster  

Den fysiska miljön är ofta utformad av vuxna och där de tolkar vad eleverna vill ha. I 

studien Rooms with Gender: Physical Environment and Play Culture in Kindergarten 

(Børve & Børve 2017) studerar dem hur anställda i en förskoleklass arbetar 

genusmedvetet med den fysiska miljön. På förskolan har forskaren intervjuat den 

kvinnliga personalen. När de fick frågan om de ansåg att fysiska miljön påverkas på 

grund av att dem var kvinnor, tyckte dem att den gjorde det. Personalen sa att miljön 

kunde anses som lite mer feminin genom att det var dem som utformade den. Utfallet av 

detta blev att miljön i förskolan tilltalade flickor mer än pojkar (ibid.). I en annan studie 

Young Children's Color Preferences in the Interior Environment (Read & Upington 

2009) har de intervjuat 45 elever från fyra olika förskolor om den fysiska miljön. 

Eleverna säger att när den fysiska miljön ska utformas blir deras idéer och tankar ofta 

åsidosatta och det är istället vuxna som bestämmer hur miljön ska vara (ibid.). I båda de 

ovan nämnda studierna framkommer det att eleverna inte ges möjlighet att påverka den 

fysiska miljön vilket leder till att uppbyggnad av rum sker ur de vuxnas perspektiv. Den 

fysiska miljöns utformning påverkas med andra ord av vilken vuxen som bestämmer 

över den.   

Børve & Børve (2017) skriver att den fysiska miljön har olika traditioner och att det 

beror på hur miljön är uppbyggd. Traditionerna i de olika rummen leder till att det finns 
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regler som eleverna förväntas följa för att kunna delta i aktiviteten. Elever anpassar sig 

till rummets tradition och regler vilket gör att det blir en jämställdhet i aktiviteten 

eftersom reglerna gäller alla som deltar. I den fysiska miljön är könsnormer också 

inbyggda beroende på vad som finns i rummet och det bildas en tradition av vad som 

ska göras där. Resultatet visar att beroende på hur rummet är uppbyggt fångar den olika 

typer av kön. För fysisk och mer verbal lek tilltalar miljön fler pojkar medan om det är 

en lugnare och tystare miljö lockas fler flickor. Detta leder till en könsuppdelning i de 

olika rummen. En annan faktor är det material som finns i de olika rummen. Leksakers 

utformning bestämmer i vilket sammanhang de ska användas. Beroende på hur de är 

utformade och vilken färg de har skapas en tradition som riktar sig mot de olika könen. 

Att pojkar och flickor vistas tillsammans i olika utrymmen men ofta leker olika belyser 

Forsberg (2002). Det finns en skillnad i leken, flickorna leker lugnare medans pojkarna 

tävlar och utmanar varandra. Det kan dock förekomma gränsöverskridande lekar men 

den är mer beroende på vilket material som erbjuds för att eleverna skall ha intresse för 

det. Det påverkar ett gränsöverskridande arbete och utmanar lärarna. Det är något som 

Wohlwend (2012) förstärker i sin studie som är gjord i Amerika och behandlar två 

pojkar som deltar i gränsöverskridande aktiviteter med dockor. Wohlwend (ibid.) har 

intervjuat, observerat och fotograferat barns lek på tre skolor. Resultatet i denna artikel 

kom från en förskoleklass med 21 elever. Det framgick i studien att när flera pojkar 

kommer in i leken ändras leken och blir en mer maskulin lek, det vill säga en mer fysisk 

och mer verbal lek som ofta utesluter flickor från att delta. Trots könsöverskridande 

lekar kan det alltså bli mansdominerat och exkluderande mot flickor. I studien framkom 

det att dockor är ett bra pedagogiskt verktyg för att arbeta med könsmönster. 

Anledningen är att det finns en segregering inom verktyget för vem och vilka som 

förväntas leka med dockor. Andra pojkar som deltog i aktiviteten vägrade leka med 

prinsessdockor och ville endast leka med dockor som hade manligt utseende.   

I Öqvist (2009) studie blir könsuppdelningen i de olika rummen tydliga. Metoden för att 

synliggöra detta var baserad på deltagande observationer på tre skolklasser som gick i 

årskurs fem. Studiens resultat visade att klassrummet är flickornas territorium och 

idrottshallen pojkarnas. Pojkarna säger att utformningen av klassrummet inte ger samma 

förutsättningar till pojkarna som flickorna. På grund av det kände sig pojkarna stressade 

över att prestera och underställer sig flickorna. Tvärtom var det i idrottshallen där 

pojkarna dominerade över flickor. Forsberg (2002) menar dock i sin studie att pojkarna 

har makten i både klassrummet och idrottshallen på grund av att de är högljudda och 

tuffare. Genom att de båda studierna är gjorda på olika skolor finns det en skillnad 

eftersom skolorna är utformade på olika sätt och elevgrupperna är olika.   

Öqvist (2009) belyser även hur skolgården är uppdelad mellan pojkar och flickor. Det 

var tydligt att pojkarna var fysiskt aktiva på rasterna. Där spelade eleverna fotboll, 

basket och innebandy och arenorna för dessa aktiviteter var de områden där pojkarna 

vistades. Öqvist (ibid.) beskriver det som en maskulinitetsskapande praktik som 

motsvarade det pojkarna gjorde på idrotten. Flickorna däremot gick inte ut direkt utan 

stannade inomhus lite längre. När de kom ut gick de runt på skolgården och pratade. Ett 

ställe där gränsöverskridande aktiviteter förekom var “boll i fyrkant” där pojkar och 

flickor samspelade kontinuerligt. Den bilden av skolgården som Öqvist beskriver liknar 

det som Paechter & Clark (2007) kom fram till i sin studie från England. I studien 

forskar de om hur skolgården är könsuppdelad och är den plats där elever utvecklar sin 

identitet. Studien gjordes på två skolor där de följde en årskurs 5 till 6 på varje skola. 

Metoden som användes var baserad på fältstudier. Resultatet visar att fotbollsplanen var 

den centrala delen av skolgården och där den maskulina dominansen fanns. Det fanns 
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utrymmen där gränsöverskridande aktiviteter pågick men de utrymmena var inte stora. 

Ett tillvägagångssätt för att minska den maskulina dominansen på fotbollsplanen var att 

reducera antal fotbollsplaner och inte centrera dem på skolgården. När en skolgård eller 

lekplats skall planeras är det viktigt att tänka på hur barns maskulinitet och femininitet 

formas beroende på lekplatsens innehåll och uppbyggnad. Genom leken på skolgården 

skapar barnen sina identiteter och könsidentiteter.   

2.3 Vad som påverkar elevers könsmönster och hur det synliggörs i 
skolan  

När den tidigare forskningen om traditionella könsmönster i skolan studeras är det 

genomgående tydligt att uppbyggnaden av dessa könsmönster är något som börjar 

tidigare än i det stadiet då elever och lärare är verksamma i skolmiljö. I forskning går 

nämligen att finna tecken på att såväl föräldrars samt de lärare som eleverna haft på 

förskolan påverkar barnen redan innan de börjar grundskolan. Apelmo (2005) har följt 

ett flicklag som spelar fotboll och gjort en etnografisk studie. Hon har både intervjuat 

och observerat flickorna i fotbollslaget där syftet bland annat var att undersöka varför 

flickorna valt att satsa på en idrott som traditionellt setts som typiskt manlig. Studiens 

resultat belyser att stödet hemifrån föräldrarna är av stor vikt för att inte hamna i de 

traditionella könsmönster som finns. Föräldrar som uppmuntrar till fysisk aktivitet 

istället för lugn och omvårdande lek med till exempel dockor upplevs av deras döttrar 

som en stark bidragande faktor till att de valt att satsa på sin fotboll (ibid.). Likaså 

diskuteras det i Amundsdotters (2009) studie där hon varit med i fem olika 

nätverksträffar för företag där de anställda har arbetat med jämställdhet. På en 

nätverksträff diskuterar deltagarna i studien frågan över föräldrarnas påverkan på barn. 

Anledningen till diskussionen var för att många av dem var föräldrar och de kunde 

genom arbetet med jämställdhet se hur dem påverkar barnen. Vad deltagarna kom fram 

till var att föräldrarna behöver ändra sitt förhållningssätt annars förs de normer som 

föräldrarna har över på barnet.   

Eidevalds (2009) problematiserar könsmönster i förskolan. Där studeras det hur 

förskollärare gör skillnad mellan pojkar och flickor och således agerar utefter vilket kön 

som eleverna tillhör. Studien är utförd på två förskolor där forskaren har använt sig av 

videoobservationer och fokusgrupper. Studien visar exempel på hur skillnad görs 

mellan pojkar och flickor. I studien fick flickor en skarpare tillsägning än pojkarna. Det 

sker när flickorna befinner sig utanför vad som anses vara normen för hur en flicka ska 

vara och leka. Studien visar också att det är mer accepterat för pojkar att vara högljudda, 

vilket tolkas som att flickor inte ska vara det. Utifrån dessa föreställningar blir då att 

flickor skolas in i att de bör vistas i en lugn miljö. Dessutom ska flickorna leka med en 

lägre ljudnivå eftersom de just är flickor, vilket gör att de traditionella könsmönstren 

reproduceras.   

Tallberg Broman (2006) menar att de traditionella könsmönstren kan bero på klass, 

etnicitet och miljö. Elever som tillhör arbetarklass och socioekonomisk utsatthet visar 

mer traditionella könsmönster. Det visar på att jämställdhetsfrågan inte bara beror på 

vilken del av världen man är ifrån utan också vilken socioekonomisk bakgrund man har 

och på vilken plats man är bosatt (ibid.). Det är något som Öqvist (2009) motsäger sig i 

sin studie om hur maskuliniteten och femininiteten görs i relation till varandra i skolan. 

Studien är gjord på tre olika skolor med olika socioekonomisk bakgrund. Det som 

framkom i studien var att oberoende av den socioekonomiska bakgrunden framträdde 

samma mönster i elevernas beteende. För att kunna se dessa mönster använde sig 
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forskaren av deltagande observationer. De mönster som framkom var att pojkarna 

krävde mer utrymme och var mer utåtagerande i sitt beteende. Flickorna var istället 

lugnare, passiva och anpassningsbara. I flickornas fall var det två mönster som framkom 

de “tuffa” och de “mesiga” flickorna. Det visade sig genom att flickorna talade om 

varandra i negativa termer där mycket fokus låg på det yttre faktorerna. När flickorna 

pratade handlade samtalet ofta om utseende och relationer. Pojkarnas mönster visade sig 

i hur de tilltalade varandra när de bröt det traditionella könsmönstret. Ett exempel var 

när klassen skulle skriva brev till sina brevvänner på en annan skola. Flickorna och 

pojkarna vägrade att skriva till det motsatta könet. När en av pojkarna ritade hjärtan på 

framsidan uppmärksammas det direkt av hans klasskamrater. Kommentarerna som de 

gav för att han gjorde hjärtan till en annan pojke var kränkande och nedvärderande. En 

pojke tyckte det var ”bögvarning” att rita hjärtan till en annan pojke. Pojken som ritat 

hjärtan försöker förklara sig men får inget gehör av de andra pojkarna. Med det 

avvikande beteendet som bryter det traditionella könsmönstret blir han degraderad i 

hierarkin som råder för maskuliniteten. För att komma upp i hierarkin igen anpassar sig 

pojken som ritade hjärtan snabbt och slänger pappret. Han väljer sedan enligt normerna 

rätt färg och symbol att rita.  

2.4 Lärares syn på könsmönster och omedvetna främjande av dem  

Forsberg (2002) har observerat och intervjuat lärare och elever från två olika skolor vid 

undervisningstillfällen samt raster. Syftet var att undersöka om det finns någon 

könsordning och några könskonstruktioner i skolan. Totalt har 112 elever samt minst en 

lärare från varje klass deltagit i intervjuer. Resultatet visar bland annat på att de 

könskonstruktioner som finns i de olika klasserna till stor del beror på lärarens 

förhållningssätt. Studien belyser hur lärare delar in elever i könshomogena grupper och 

då omedvetet förstärker den uppdelning som finns mellan pojkar och flickor. Lärarna 

tilltalar flickor med en ljusare röst och ger pojkarna mer bekräftelse. Även om lärare 

uppmuntrar till könsöverskridande arbete så visar forskningen att lärarna, utan att det är 

meningen, ofta försöker mota in elever i traditionella könsmönster genom att de 

markerar vad som är normalt utifrån vilket kön som eleverna har.  

Lärares förhållningssätt till traditionella könsmönstren är något Hjalmarssons (2009) 

belyser. Hon har intervjuat 14 lärare från fyra olika skolor där hon belyser lärarnas 

inställning till olika könsmönstren i skolan. Det visar sig i resultatet att män samverkar 

mer med män i sådana sysslor som förväntas vara mäns arbetsområde, exempelvis 

tyngre arbete som utförs i skolan. De kvinnliga lärarna blir då passiva i dessa uppgifter 

som anses manliga. De kvinnliga lärarna tar istället mer ansvar för arbetet som har att 

göra med omsorg. Studien belyser också att lärare är motsägelsefulla, de talar om att de 

inte anser att det finns uppgifter som passar kvinnor och män bättre eller sämre. I 

resultatet ger informanterna dock svar som tyder på att det inte fungerar så i praktiken. 

Både kvinnor och män ger information som framhäver att det verkar finnas en tyst 

överenskommelse om att vissa uppgifter ansvarar män för och kvinnor ansvarar för 

andra. När detta sker går det att utläsa att eleverna får uppleva traditionella könsmönster 

hos de vuxna i skolan vilket således kan leda till att de blir påverkade av sina 

överordnade i skolan. Hon påtalar vikten av detta då två idrottslärare väljer att dela upp 

sig så att den manlige läraren spelar fotboll med pojkarna och den kvinnliga läraren 

dansar med flickorna. Om det finns pojkar som hellre vill dansa och flickor som hellre 

vill spela fotboll kan det leda till att de inte känner sig inkluderade vilket blir ett resultat 

av lärarens syn på könsmönster.   
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Holm (2008) har i sin avhandling intervjuat och observerat elever och lärare med syftet 

att undersöka hur femininitet och maskulinitet blir synligt i den svenska skolan. Totalt 

har två klasser med dess elever och lärare från två olika skolor med skiftande miljöer 

använts i forskningen. Forskaren påvisar i resultatet att lärare ofta har könsstereotypa 

föreställningar om flickor och pojkar där pojkar tillåts vara mer högljudda samt aktiva 

än flickor, vilket kan bidra till att könsmönstren aktivt förstärks. Till skillnad från ovan 

nämnda studier belyser dock Holm att förhållningssättet som kan reproducera de 

traditionella könsmönster träder fram när läraren släpper sin roll som undervisare. 

Läraren för då kommunikationen på ett mer personligt plan. I studien framhävs det mer 

som skämtsamt, spontant och utan någon eftertanke från lärarna. Vilket tyder på att det 

som sägs samt förmedlas är omedvetet och utan med någon avsikt.    

2.5 Sammanfattning  

Den tidigare forskningen har behandlat fyra områden om hur skolan och utomstående 

faktorer påverkar barns uppfattning om könsmönster. Det första området som 

behandlades i tidigare forskning var skolans jämställdhetsarbete och vad skolan behöver 

för att kunna genomföra ett jämställdhetsarbete. En viktig del för arbetet var att alla 

inom verksamheten har kunskap om jämställdhet och arbetet med det. För att få 

kunskapen fanns det hjälpmedel att använda sig av. Genuspedagogerna var ett verktyg 

för att införskaffa sig kunskapen om jämställdhetsarbete. Detta för att de har gått en 

genusutbildning som de sedan använde för att föreläsa och hjälpa arbetslag i deras 

arbete med jämställdhet. Amundsdotter (2009) och Arvidson (2014) nämnde att 

kunskapen är ett väldigt viktigt verktyg för att starta ett jämställdhetsarbete. Det som 

kunde göra att lärare hade svårt för att utföra ett jämställdhetsarbete var att kollegor och 

skolan som organisation saknade kunskapen, därmed motsatte de sig 

jämställdhetsarbete. För att synliggöra hur jämställt det är i en verksamhet framkom det 

två olika metoder. Observation och målverkstad var två metoder som användes. Det 

andra området som behandlades i genomgången av forskningen var den fysiska miljöns 

påverkan till en uppdelning mellan könen vilket vi benämner i studien som den rumsliga 

könsuppdelningen. Børve & Børve (2017), Wohlwend (2012) och Forsberg (2002) visar 

att olika rum samt dess tillhörande materiel tilltalar pojkar eller flickor. Beroende på hur 

lärare arbetar med den fysiska miljön kan det antingen reproducera eller förhindra en 

könsuppdelning mellan pojkar och flickor. Forskningen visade även att elever inte har 

någon större påverkan på hur den fysiska miljön är uppbyggd. Miljön på skolan blir 

därmed tolkad av lärare och det kan påverka den fysiska miljöns uppbyggnad. Tredje 

området handlar om hur tidigare år i barns liv och utomstående faktorer påverkar 

elevernas syn på könsmönster. Amundsdotter (2009) och Apelmo (2005) kom fram till 

att vårdnadshavarna har en stor påverkan hur barns syn på kön utvecklas. Det som de 

båda studierna visade på var att föräldrar som tillåter flickor att delta i vad som anses 

vara manliga aktiviteter gjorde att flickorna vågade satsa på det. En annan del är hur 

förskolan arbetar med jämställdhet. De föreställningar som eleverna kan få redan i 

förskolan följer med till grundskolan. Eidevalds (2009) visar att traditionella 

könsmönster reproduceras genom att förskollärarna tillät pojkar leka mer högljutt än 

flickor och det som förväntades av flickorna var att de till exempel skulle sitta lugnt och 

rita. Dessa könsmönster visade sig i elever som gick i årskurs fem. Där eleverna 

framhäver en tydlig uppdelning av vad som är manligt och kvinnligt. Det fjärde och 

sista området var hur lärare omedvetet reproducerar traditionella könsmönster. 

Resultatet visar att lärare tilltalar flickor och pojkar på olika sätt och delar in eleverna i 

homogena grupper. Resultatet visar även på att lärare har en syn som reproducerar 

elevernas könsmönster där pojkarna tillåts leka mer högljutt och flickor ska ta det 
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lugnare. Dock kan detta ske omedvetet och görs när lärare försöker få kontakt på ett mer 

personligt plan.   
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3 Teoretiskt ramverk  

Vår studie kommer att utgå ifrån ett genusperspektiv och att kön är socialt konstruerat. 

Det teoretiska ramverket kommer vi använda för att analysera resultatet av de intervjuer 

vi gjort och se hur fritidslärarna arbetar genusmedvetet med jämställdhet och att 

motverka traditionella könsmönster. Detta med specifik inriktning på den rumsliga 

könsuppdelningen. Vi har delat upp det teoretiska ramverket i tre delar, det är 

jämställdhet, genus och traditionella könsmönster samt den rumsliga 

könsuppdelningen.  

3.1 Jämställdhetsarbete i skolan  

Enligt Statens offentliga utredning (2009) väljer elever fortfarande gymnasieutbildning 

efter traditionella könsmönster. Det vill säga att pojkar exempelvis väljer 

byggprogrammet och flickor frisörprogrammet. Det har även visat sig att nio av tio 

skolor har brister i sin likabehandlingsplan där några jämställdhetsmål finns. Lärare är 

också medvetna om att deras arbete med jämställdhet inte uppnår de mål som 

styrdokumenten skriver. Delar av detta problemet handlar om att lärare säger att de 

behandlar alla elever lika och ser elever som könsneutrala individer. Problemet med att 

ha denna syn är att lärare inte ser den könsstruktur som råder på skolan och att lärarna 

inte ser att det finns en könsskillnad mellan elever. Därmed kan de inte arbeta med 

jämställdhet (ibid.). Ett annat sätt att se på problemet med jämställdhetsarbetet är också 

när lärarna kategoriserar eleverna. Mia Heikkilä (2018) skriver för att motverka detta 

behövs ett mer kollegialt arbete där kunskap om jämställdhet lärarna emellan gör att 

bemötandet kan ändras och jämställdhetsarbetet utvecklas. Detta anser hon som en av 

det viktigaste delarna i jämställdhetsarbetet (ibid.). Kategorisering av eleverna där 

uppdelningen är pojkar och flickor kan medföra ett “vi” och “dom” -tänk. Hedlin (2010) 

menar på att människor kategoriserar omvärlden för att kunna förstå den. Hon påpekar 

också att kategoriseringen av kön samspelar ofta med andra kategoriseringar i 

fritidshemmets verksamhet. I den vardagliga verksamheten behöver läraren se till vilken 

kategorisering som görs och reflektera över den (ibid.). I kommande analys av resultatet 

får vi svar på hur fritidslärarna tänker kring deras egna förhållningssätt till eleverna och 

hur arbetet med att se individerna i verksamheten görs. Är det en syn där fritidsläraren 

kategoriserar eller ses elever som individer?    

Enligt Statens offentliga utredning (2009) finns ett problem med kollegial samverkan 

om jämställdhet. Problemet ligger i hur skolledningen ser på jämställdhetsarbetet. En 

stor del av skolledningen ser fortfarande arbetet med jämställdhet som ett komplement 

till den övriga undervisningen och att det inte är obligatoriskt. Det finns ofta lärare som 

har drivkraften för att arbeta med jämställdhet, men kunskapen om hur de ska införa 

jämställdhetsarbetet i praktiken saknas. Förutom det kan även motstånd komma från 

vårdnadshavare och kollegor (ibid.). I analysen utifrån resultatet får vi se om 

fritidslärarna får möjligheten att kunna arbeta med jämställdhet och känner fritidslärarna 

att de vet hur de ska arbeta med det? Finns det ett stöd ifrån skolledningen eller inte? 

Har läraren en medvetenhet om hur skillnaderna inom pojk och flickgrupper kan vara 

större än skillnaden mellan könsgrupperna och kan det hjälpa jämställdhetsarbetet? 

Enligt Statens offentliga utredningar (2009) kan det inom pojkgruppen finnas elever 

som vill överskrida könsgränsen men stoppas för att det finns ett motstånd av andra 

elever. Samma sak gäller i flickgruppen men det är mer accepterat för flickor att närma 

sig pojkgruppen än tvärtom. Är inte läraren medveten om de individerna har det visat 

sig att dem glöms bort och läraren uppmärksammar bara de som anses som pojkiga och 
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flickiga (ibid.). Att ha denna genusmedvetenhet är något som vi använt oss av i 

analysen. Hur medvetna är fritidslärare om uppdelningen mellan de olika 

könsgrupperna?  

3.2 Genus och kön som konstruerat  

Begreppet genus kommer ifrån det engelska ordet “gender”. Ordet betyder “könsroll” 

och “socialt kön”. Med socialt kön menar vi att kön är konstruerat och påverkas av olika 

faktorer i samhället. Det handlar om vilken bild samhället har av vad som anses manligt 

och kvinnligt (Hirdman 2003; Hedlin 2010). Här skiljer genus sig från jämställdhet då 

jämställdhet är något som i framtiden ska uppnås. Det vill säga en strävan att kvinnor 

och män ska ha samma villkor och förutsättningar i exempelvis arbetslivet, media och 

skolan (Hedlin 2010). I analysen kommer vi att behandla hur pass genusmedvetet 

fritidslärarna svarar. Med genusmedvetenhet menas att se varje individ och inte 

förknippa dem med traditionella könsmönster beroende på om dem är pojkar eller 

flickor. Att ha en genusmedvetenhet betyder också att fritidsläraren är medveten om de 

faktorer som bidrar till en traditionell syn på könsmönster. Dessutom kan fritidsläraren 

ifrågasätta detta och på så vis arbeta för en jämställd skola. Genusmedvetenheten visar 

också att fritidslärarna hjälper eleverna göra individuella val som minskar 

könsuppdelningen. Detta genom att fritidslärarna inte systematiskt arbetar med pojk- 

och flickgrupper. En annan del som visar på en genusmedvetenhet hos fritidslärarna är 

om de kan påverka elevernas uppfattning om manliga och kvinnliga arbetsuppgifter. 

Detta görs genom att ge eleverna en bild av att manliga lärare kan utföra vad som anses 

vara kvinnliga arbetsuppgifter och tvärtom (Opetushallitus u.å.).  

Könsuppdelningen i Sverige går långt tillbaka i tiden. Skillnader på vad som anses 

manligt och kvinnligt har gjort det svårt att få samhället jämställt. Kvinnan är 

traditionellt sett det kön som ska föda barn, ta hand om omsorgen och bli försörjd samt 

skyddad av mannen. I ett samhälle utan barnomsorg har denna uppdelningen av manliga 

och kvinnliga sysslor betraktats som självklar. Dessa könsmönster har länge följt med 

och satt sina avtryck i samhället. Idag betraktas dessa roller som “traditionella”. Om du 

är född som flicka eller pojke avgör så att säga vilken roll du ges i samhället och i 

familjen. Idag anses dessa föreställningar om kön mer eller mindre förlegat och 

grundades på felaktiga grunder då belägg för denna teori saknas (Hirdman 2003). Ser vi 

istället på kön som något konstruerat kan vi arbeta för att motverka bilden av vad som 

är typiskt kvinnligt och manligt. Med det konstruerade könet menas att könsmönstren 

blir påverkade av olika faktorer såsom vad samhället har för bild av kön. Det belyser 

Wahlström (2003) där hon berättar hur man redan vid BB gör skillnad på flickor och 

pojkar, föräldrar pratar olika med sina barn beroende på vilket kön barnet har. Till 

flickor talar man med en mjuk röst om hur ömtåliga och sköra de är. Pojkar får istället 

en upptäckande och stark ton där det förtydligas hur stark och vildsint barnet är (ibid.). 

Redan här sätts föreställningar på hur föräldrar betraktar pojkar och flickor, flickan ska 

man vara försiktig med medan pojken kastar man upp i luften och belyser att han kan 

flyga. Genom dessa föreställningar och handlingar av föräldrar innebär det att barnet 

föds in i ett könsmönster av hur flickor respektive pojkar ska betraktas. De sociala 

konstruktioner som individen deltar i påverkar också hur identitetsskapandet tar form.   

Individen formas utifrån föräldrar, gemenskaper och skolan som är en central del i 

uppväxten. Eleverna spenderar stora delar av vardagen tillsammans, och beroende på 

vänner man har i skolan kan ens värderingar för vad som anses manligt och kvinnligt 

också skifta. Davies (2003) menar att positioneringen som antingen man eller kvinna  
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sker det i den praktik som individen deltar i. Det finns ramar och kategorier som 

används för att placera in individer. Dessa kan vara elevers kön men också i kategorin 

vuxen eller barn. Media och gemenskaper spelar stor roll i positioneringen som antingen 

man eller kvinna. Det är en process där individen försöker hitta sig själv. En stor del i 

konstruerandet av kön kan ses i kläder och frisyrer. Beroende på vilka kläder individen 

bär bestäms en tydlig bild av vilket kön individen tillhör (ibid.). En praktik och 

gemenskap som kan spela roll för individens identitet kan vara olika sorters föreningar 

de medverkar i på fritiden. När eleverna deltar i föreningar påverkar de involverade 

inom föreningen barnen. Den synen på kön som eleverna får och de föreställningar som 

bildas följer med till skolan. Här har föreningslivet likt skolan ett stort ansvar att se till 

så eleverna möts av värderingar som bidrar till en miljö där alla har rätt att vara sig 

själv. Genom att utgå ifrån att kön är konstruerat kan vi analysera hur arbetet i 

fritidshemmet hjälper till att motverka traditionella könsmönster. I analysen kommer vi 

också att undersöka hur fritidslärarna ställer sig i förhållningen till de olika faktorer som 

påverkar elevernas identitet. Vad gör de aktivt och hur genusmedvetna är de i sina 

aktiviteter på fritidshemmet?    

3.3 Rumsliga könsuppdelningen  

Med den rumsliga könsuppdelningen i skolan menar vi på att pojkar och flickor väljer 

att göra olika saker beroende på vad som erbjuds i rummen och i de olika fysiska 

miljöerna. Tidigare forskning har visat att pojkar generellt vill vara mer aktiva och 

flickor ta det lite lugnare. Wedin (2014) belyser detta då hon via observationer har sett 

att i fri lek där barnen får välja lekkamrater sker ofta en könsuppdelning där 

könsstereotypiska mönster följs. Beroende på placering av material i den fysiska miljön 

förstärktes dessa könsstereotypiska mönster, ett fenomen som uppgavs inträffa både 

inomhus och utomhus. Inomhus döptes rummen till vad som förväntades göras i dem 

vilket då ledde till en rumslig könsuppdelning. Ett exempel är det rum som kallades 

“dockvrå”, det befolkades av flickor och väldigt sällan av pojkar då det namnet inte 

lockade till sig pojkar. Wedin belyser även att rummet med bilar, tåg och byggleksaker 

var placerade i de större rummen och dockorna i de mindre (ibid.). De Jong (2008) 

påpekar hur placeringen av vissa rum visar på vad som är viktigt. Detta betyder att de 

rummen med större yta får en högre status och därmed större makt (ibid.). Det blev även 

en rumslig könsuppdelning utomhus genom att pojkarna trivdes långt bortifrån 

pedagogerna och flickorna närmare. Pojkarna var snabbast ut och beslagtog de mest 

populära rastleksakerna och flickorna fick då först tillgång till dessa efter att pojkarna 

tröttnat på leksakerna. När eleverna fick välja lekkamrater själva så valde de elever med 

samma kön (Wedin, 2014). Att det blir en könsuppdelning när elever får välja fritt 

påpekar även Wahlström (2003) som tidigare nämnt att när eleverna lekte på samma yta 

var det ändå som en vägg mellan dem. Flickorna gjorde sitt och pojkarna sitt fast att de 

är i samma rum. Det visar på att det blir en tydlig könsuppdelning i rummet (ibid.). 

Utifrån våra intervjuer kommer vi att analytiskt belysa hur fritidslärare aktivt arbetar för 

att motverka den rumsliga könsuppdelningen i verksamheten och i utformningen av den 

fysiska miljön.   

Tabell 1: Sammanställning rumslig könsuppdelning i skolan utifrån tidigare forskning 

och teori 
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Pojkar  Flickor  

Idrottshallen  Klassrum  

Bilrum/Byggrum  Dockvrå  

Rast-ute  Rast-inne  
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4 Metod   

I detta avsnitt kommer vi att förklara vilken metod som vi valt att använda i vår 

forskning för att samla in data. Vi kommer även att berätta hur vi gjorde samt vad som 

bör tänkas på när man ska samla in data från andra människor, detta eftersom syftet med 

studien är att belysa hur fritidslärare arbetar genusmedvetet för att motverka 

traditionella könsmönster och den rumsliga könsuppdelningen.   

4.1 Kvalitativ metod  

Den metod som vi kommer att använda är kvalitativ metod. Eliasson (2013) skriver att 

de vanligaste verktygen för att samla in data är observation och intervju (ibid.). Det görs 

för att komma åt händelser som behöver en förklaring och en förståelse för ett 

sammanhang (Alvesson & Sköldberg 2017). Anledningen till att vi använder denna 

metod är för att få en fördjupad kunskap utifrån fritidslärarens upplevelser och hur de 

upplever deras arbete med studiens frågor (Eliasson 2013). Genom att undersöka hur 

någon upplever och uppfattar ett fenomen har vi använt oss av en fenomenologisk 

metod. Denscombe (2018) skriver att en fenomenologisk metod undersöker deltagarnas 

upplevelser. Forskaren vill inte främst hitta orsaken till fenomenet utan ge en 

beskrivande bild av vad deltagarna upplever. Detta har vi gjort genom att se hur 

fritidslärarna upplever arbetet med jämnställdhet och att motverka tradionella 

könsmönster.  

4.2 Intervju som datainsamling  

Intervjuer är enligt Denscombe (2018) lämpligt då de som genomför ett 

forskningsprojekt vill få vetskap om åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenhet på 

djupet vilket är vad denna studie syftar till att göra. Fördelaktigt för den kvalitativa 

forskningen med intervjuer som verktyg är således att forskare studerar unika 

situationer på ett djupare plan.  

Upplägget för intervjuerna är i denna studie det som Denscombe (ibid.) beskriver som 

semistrukturerade intervjuer. Respondenterna har fått svara på förberedda frågor där de 

givits möjlighet att utveckla sina svar. Även om det initialt funnits en mall för vilka 

frågor som skulle ställas och i vilken ordning så har frågor och ordning varit öppet för 

korrigering under intervjuernas gång. Att ge respondenterna utrymme för utvecklade 

svar och att kunna förändra intervjuns planerade upplägg tar Kvale och Brinkmann 

(2014) upp i sin studie när de belyser konsten om att ställa andrafrågor. Med 

andrafrågor menas de följdfrågor som tillkommer under intervjun. Detta blir relevant i 

denna studie då vi som intervjuat först lyssnat på svaren och utefter vad respondenten 

svarat sedan bestämma om det bör komma en följdfråga eller om intervjun ska gå vidare 

till nästa fråga (ibid.). När intervjuerna utformades gjorde vi det från våra 

frågeställningar. Vi tog de begrepp som fanns i frågeställningarna vilka var, 

jämställdhet, könsmönster, rumslig könsuppdelningen, möjligheter och hinder. Vi 

gjorde 17 intervjufrågor som var baserade på begreppen i frågeställningarna (se bilaga 

B).  

Under intervjuerna har vi, med samtycke från respondenterna, spelat in intervjuerna så 

att vi sedan kunnat transkribera dem ordagrant. När forskningsmaterial spelas in är det 
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enligt Vetenskapsrådet (2017) av vikt att informationen till respondenterna är tydligt 

detaljerade om vad det inspelade materialet skall användas till. 

4.3 Urval   

Vi har intervjuat fem fritidslärare på fem olika fritidshem. De fritidshem som valts 

ligger både i tätortsmiljö och landsbygd, valen av dessa fritidshem är gjorda ur ett 

bekvämlighetsurval. Detta på grund av att vi bor i samma del av Sverige. Omgivningen 

intill skolorna är också skiftande med både lägenhetsområde och villaområden. 

Fritidslärare vi intervjuat benämner vi som FL1, FL2, FL3, FL4 och FL5. FL är en 

förkortning för fritidslärare. Fritidslärarna är valda som ovan nämnt ur ett 

bekvämlighetsval genom att vi haft kontakt med dem sedan tidigare.  

Tabell 2: Beskrivning av fritidslärare  

Fritidslärare  Plats för fritidshem  Fritidshemmets 

avdelning   

År i tjänst  

FL1  Tätort i södra 

Sverige  

Årskurs 2  4 år  

FL2  Landsbygd i södra 

Sverige  

Årskurs F-3  32 år  

FL3  Tätort i södra 

Sverige  

Årskurs F-2  4-5 år  

FL4  Tätort i södra 

Sverige  

Årskurs F-1  6-7 år  

FL5  Tätort i södra 

Sverige  

Årskurs F-1  5 år  

Denscombe (2018) skriver om urvalets sannolikhet och till vilka ramar forskaren 

förhåller sig till när urvalet görs. Det urvalskriterium som vi gjort är ett icke-

sannolikhetsurval och ett subjektivt urval. Med det menas att vi handplockar deltagare 

till studien som har en expertis, det vill säga utbildade fritidslärare som kan ge relevanta 

svar för ämnet. Anledningen till detta urvalskriterium är på grund av att fritidsläraren 

ska besitta en grundläggande kunskap om de styrdokument och mål som fritidshemmet 

har att förhålla sig till. Därför har utbildade fritidslärare handplockats för att kunna 

undersöka det som ämnas att undersökas. Den ram som vi förhåller oss till i studien är 

fritidshemmet och dess fysiska miljö. Det eftersom studien behandlar fritidslärares 

jämställdhetsarbete i fritidshemmets fysiska miljö såväl inomhus som utomhus. 

4.4 Genomförande  

För att få tag på deltagare till vår studie kontaktade vi fritidslärare som vi kände till 

sedan tidigare. Fem fritidslärare kontaktades. Genom att skicka ett mail till fritidslärarna 

gjordes en förfrågan där vi delgav studiens syfte och de etiska riktlinjerna vi förhåller 

oss till (se bilaga A). Deltagarna fick sedan bestämma om de ville delta. Vi fick svar 

från tre fritidslärare inom två veckor att de ville delta i vår studie. De andra två dröjde 

med sitt svar om deltagande i studien ytterligare två veckor. Efter vi fått dessa svar 

bestämdes tid och plats som intervjun skulle ske. Det tog längre tid än vi trodde att 

kunna få fram en tid med några av fritidslärarna på grund av sjukdomar och att vi hade 

verksamhetsförlagd utbildning. Det gav oss dock tid för att framställa intervjufrågor till 
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intervjun. Vid skapandet av vår intervjuguide använde vi oss av våra tre frågeställningar 

där vi skapade cirka fem relevanta frågor för varje frågeställning. Intervjufrågorna 

utformades under några veckor med ändringar och handledning från vår handledare. 

Efter detta kände vi att våra intervjufrågor var tillräckligt relevanta för att svara på våra 

frågeställningar och syfte. När alla intervjuer var klara kunde vi sedan transkribera 

intervjuerna och få fram vårt empiriska material. Som Denscombe (2018) skriver 

medför transkriberingen att det blir enklare att analysera och hitta mönster. Vi har följt 

mönster utifrån de svar som fritidslärarna gett, och sedan kategoriserat vårt 

intervjumaterial utefter våra frågeställningar. Vilka likheter och olikheter finns det? När 

resultatet kategoriserats gjorde vi en analys utifrån vårt teoretiska ramverk och vad 

tidigare forskning har kommit fram till. Det sista vi gjort i vår studie var att skriva en 

diskussion. Där berättar vi om resultatet svar på våra frågeställningar utifrån de 

intervjuerna vi gjort.   

4.5 Etiska överväganden   

I studien har vi utgått från det som Vetenskapsrådet (2017) beskriver som de fyra 

grundläggande huvudkraven inom forskningsetik; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Enligt Informationskravet ska forskaren 

delge deltagarna om att det är frivilligt att ställa upp i studien och de kan avsluta 

deltagandet när de känner för det. I informationskravet ska forskaren också delge 

studien syfte samt hur deltagarnas medverkan kommer att synas i arbetet (ibid.). Det har 

vi gjort inför denna studie genom att fritidslärarna som tackat ja till att bli intervjuade 

har blivit informerade om forskningens syfte, deras roll i undersökningen samt att de 

när de vill kan välja att hoppa av undersökningen om de så önskar. Samtyckeskravet 

innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att deltagarna godkänner det empiriska material 

som undersökarna får genom dem (ibid.). Fritidslärarna har i enlighet med 

samtyckeskravet givits möjligheten att godkänna sin medverkan samt att de fått 

möjligheten att läsa våra intervjuer även efter det transkriberats för att ge ett samtycke 

till att vår transkribering stämmer överens med verkligheten. Det tredje kravet enligt 

Vetenskapsrådet (ibid.) är konfidentialitetskravet, det innebär att vi som forskare har 

tystnadsplikt och att deltagarna anonymiseras i största möjliga mån. Vi har i vår studie 

valt att nämna de olika lärarna vid siffror mellan ett till fem. Den första läraren vi 

intervjuade blir nämnd som FL1 och den andra blir nämnd FL2 o.s.v. FL är en 

förkortning av fritidslärare och vi gör detta då vi anser att texten blir lättare att läsa med 

en förkortning. I studien har fingerade namn på personer använts och nämnda platser 

anonymiserats. När lärarna nämnde sina kollegor vid namn har vi valt att använda 

fingerade namn även för dessa personer eftersom känsliga uppgifter skall göras om så 

att utomstående ej kan komma åt uppgifterna. Det sista kravet som Vetenskapsrådet 

(ibid.) skriver om är nyttjandekravet. Det betyder att det material som vi samlat in inte 

får nyttjas till kommersiellt bruk. Det empiriska materialet kommer endast att användas 

till studien, om inte de medverkande godkänner något annat (ibid.). 

4.6 Metoddiskussion  

I kvalitativ forskning blir forskaren en del av datainsamlingen och därmed blir 

tillförlitligheten bristande. Detta för att vi i vår studie tolkar och analyserar det som 

deltagaren har sagt. Hade andra forskare utfört samma studie hade resultatet kunnat bli 

annorlunda då dem tolkat det empiriska materialet utifrån ett annat perspektiv. Den 

kvalitativa metoden som Denscombe (2018) beskriver har en svagare generaliserbarhet 

gentemot den kvantitativa. Det eftersom den kvantitativa metoden riktar sig mot att 
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mäta något i stor utsträckning, till skillnad mot den kvalitativa som istället vill nå en 

mer fördjupad kunskap och undersöka specifika händelser (ibid.). Vår studie är gjord på 

fem fritidshem som samtliga ligger i samma geografiska område, det innebär att 

resultatet i vår studie skulle kunna blivit annorlunda om syftet studerats i ett annat 

område av Sverige.  

De enskilda intervjuerna som gjorts är det som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

som en-till-en intervjuer. Denna typ av intervju blir ofta mer eftertänksam och dämpad. 

Förutom den enskilda en-till-en intervjun finns fokusgrupper. Den gruppinteraktion som 

blir av fokusgrupper är något som kan leda till att synpunkter och sådant som anses 

svårare att prata om lättare kommer fram (ibid.). Vi ansåg dock att vårt syfte med att se 

hur fritidslärare arbetar genusmedvetet med att motverka könsmönster passar sig bäst i 

enskilda intervjuer. Det grundar sig på att majoriteten av intervjun inte bör bestå av 

diskussion utan så tydliga och berättande svar på våra frågor som möjligt. Det vi fått 

fram genom intervjuerna kan vi koppla till tidigare forskning och därmed se mönster 

inom den data som samlats in.  
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5 Resultat och analys  

I det här kapitlet av studien presenteras resultatet och den analys som genomförts utefter 

studiens empiriska material. Kapitlet är upplagd på det viset att det finns fyra rubriker 

som är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Under varje rubrik presenteras 

först resultatet därefter analyserar vi resultatet i en analysdel med hjälp av tidigare 

forskning och vårt teoretiska ramverk. Syftet med studien är att ur ett genusperspektiv 

belysa fritidslärares jämställdhetsarbete med traditionella könsmönster. Specifikt fokus 

riktas mot deras arbete med att motverka rumslig könsuppdelning på fritidshemmet. 

Därför kommer likheter, olikheter och övriga mönster analyseras med hjälp av vårt 

teoretiska ramverk samt den tidigare forskningen. Det sker utifrån vilken 

genusmedvetenhet fritidslärarnas svar ger. I slutet av varje resultatdel finns också en 

kort sammanfattning av det som framkommit i resultatet. Sist i kapitlet återfinns en kort 

sammanfattning av hela kapitlets resultat- och analysdel.  

5.1 Jämställdhetsarbete på fritidshemmet  

I den här delen bearbetar vi hur genusmedvetet fritidslärarna arbetar med jämställdhet 

på fritidshemmet. Vi utgår från den första delen av vår första frågeställning - Hur 

arbetar fritidslärare genusmedvetet med jämställdhet på fritidshemmet? Fokus riktas här 

alltså på jämställdhetsarbetet i stort. 

5.1.1 Resultat  

Samtliga fritidslärare visade på att arbetet med jämställdhet var något som de bar med 

sig och förhöll sig till under sitt dagliga arbete som fritidslärare. Det gällde framförallt 

hur lärarna tilltalade eleverna i olika situationer, samt inte gjorde någon skillnad på om 

de var pojkar eller flickor.  

Det kan väl vara lite jag tänker i olika situationer hur man säger till ungarna 

när dom… det är lättare att säga till en kille när dom pratar emot och lättare 

att hålla med en tjej som är ögontjänare. Men att man säger till bägge på 

samma sätt att det ena inte behöver vara bättre än det andra. (FL4)  

FL4 säger att det kan vara lättare att säga emot en pojke som missköter sig än en flicka 

som alltid sköter sig och har ett trevligt bemötande när läraren är med. Det som FL4 

påvisar är att oavsett vilken elev som läraren tilltalar så önskar hen att eleverna tilltalas 

på samma sätt och inte ges någon fördel eller hinder beroende på hur de är som 

personer. Likaså tycker FL3 att bemötandet av elever inte ska göras annorlunda 

beroende på kön ”Generellt skulle jag säga att det är bemötandet, att man i det 

individuella bemötandet försöker möta varje enskilt barn utifrån dess förutsättningar 

och inte se det som flicka eller pojke” (FL3). FL3 belyser fritidslärarnas individuella 

bemötande av eleverna som en viktig del i arbetet med jämställdhet. Att barnet ses 

utifrån sina egna förutsättningar istället för att bli bemött som flicka eller pojke. Det 

som vi kan läsa i resultaten av vad fritidslärarna säger är att de behandlar eleverna lika 

och inte efter vilket kön de tillhör.   

Ett sätt att arbeta med jämställdhetsarbetet var att införa ett team som fokuserar på det 

arbetet. FL4 berättade om skolans trygghetsteam som fokuserade på värdegrundsfrågor 

på skolan. I trygghetsteamet ingick skolsyster, specialpedagog, speciallärare och någon 

fritidspedagog. Förutom att de gjort värdegrundsövningar såg de över hur utvecklingen 
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med jämställdhet och andra värdegrundsfrågor arbetades med. Teamet hade skapat 

värdegrundsövningar som alla elever kunde ta del av.  

Det här teamet vi hade vi hade innan som jag pratade om dom har gjort såna 

här lådor med värdegrundsövningar med trygghetsövningar som varje klass 

har fått så man har en liten låda och jag tänker sånt är ju alltid bra att göra 

värdegrundsövningar sen gör man det för sällan. (FL4)  

FL4 ansåg att arbetet med värdegrundsfrågorna gjordes för sällan. Trygghetsteamet 

arbetade också aktivt för att handleda de andra lärarna på skolan i värdegrundsarbetet 

vilket därmed även innefattar jämställdhet.   

Något som var ett återkommande svar från respondenterna på hur de arbetar med 

jämställdhet var arbetet med olika gruppkonstellationer. Samtliga lärare hade en tanke 

med hur de delar in eleverna. Det finns dock olika syften i indelningen där 

jämställdhetsarbetet inte är i fokus. FL3 beskriver nedan ett exempel på när hen 

arbetade med gruppkonstellationer på sitt fritidshem.  

För de är så otroligt uppdelade i den gruppen och då sa jag att nej nu delar vi 

upp er så att ni faktiskt får testa att samarbeta med andra och sen kan vi köra 

det...Men att man tvingar dem in i konstellationer där dem får umgås över de 

här könsgränserna som är starkt uppbyggda speciellt nu tycker jag i den här 

tvåan. Då har vi ju haft specifika evenemang då för tjejer som att nu är det 

tjejfotboll här och vid andra tillfällen nu är det fotboll för alla och då blandar 

vi men att man faktiskt tar plats och ger dem det för att de inte gör det själva. 

(FL3)  

Tre fritidslärare svarade att de arbetar aktivt i gruppindelningen med att eleverna ska få 

arbeta könsöverskridande. En gruppindelning som diskuterades var pojk- och 

flickgrupper. Fritidslärarnas tanke med denna indelning var att de såg att pojkarna 

dominerade vissa delar av fritids och de ville få in flickorna som inte vågade ta för sig i 

leken. Därmed gjorde dem en uppdelning av pojkar och flickor så att eleverna vågar 

testa och utföra vissa aktiviteter. Tre fritidslärare som vi intervjuat delade in efter kön. 

Svaren tyder på att fritidslärarna kunde se individer och därmed inte var fast vid en 

kategorisering. De arbetade både individanpassat men också kategoriserande. Det kan 

göra att fritidslärarna kunde se helheten i verksamheten. En annan fritidslärare hade i 

visst sammanhang haft könsuppdelningen som fokus. Men det som var generellt vid 

uppdelningen av elever var att arbeta åldersöverskridande.   

Ja det brukar vi försöka göra man vill ju ha så blandade grupper som möjligt. 

Så man vill ja både åldersmässigt om vi gör [...] dom som går förskoleklass 

till dom som går årskurs 3-4 på fritids. Och då försöker vi göra grupper, och 
egentligen tittar vi mest på att det ska vara åldersmässigt jämt vi tittar inte 

så, vi lägger inte så mycket fokus på på att det ska vara lika många killar 

eller tjejer. (FL5)  

I det här fallet var kategoriseringen av ålder en större faktor än könskategoriseringen. 

En fritidslärare sa att beroende på syftet sker gruppindelningen olika. Är syftet med 

uppgiften att de ska klara uppgiften tyckte fritidsläraren att det var bättre att de arbetade 

med någon som de kände. Är dock syftet att arbeta könsöverskridande och att utmanas i 

det, blir det inte fokus på själva aktiviteten utan fokuset läggs istället på 

gruppindelningen och hur eleverna arbetar tillsammans.  
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det är alltid vi vuxna som bestämmer grupperna men för att eleven ska få ut 

så mycket som möjligt av en aktivitet har vi brukar vi para ihop dom som 

dom umgås med som dom fungerar tillsammans med för att aktiviteten ska 

kunna fylla sitt syfte. Sen kan man vända på det att att para ihop dem på 

olika sätt men då kanske inte aktiviteten är i centrum utan så är det att ni två 

ska fungera och samarbeta tillsammans. Att man ska få möta andra personer 

också.  

Sammanfattningsvis kan vi se att fritidslärarna tänker på hur de bemöter eleverna i 

verksamheten som en del av jämställdhetsarbetet. Fritidslärarna som intervjuades visade 

på att det inte ska vara någon skillnad i bemötandet från läraren beroende på om man är 

flicka eller pojke, utan samtliga elever ska bemötas lika. Resultatet av gruppindelningen 

visar dock på en syn där fritidslärarna gjorde skillnad på eleverna beroende på kön. 

Detta eftersom några fritidshem gjort en gruppindelning i pojk- och flickgrupper. Med 

den indelningen var syftet att få in flickorna i de områdena som pojkar dominerade. Det 

var dock inte alltid som indelningen av flickor och pojkar stod i fokus. Två fritidslärare 

visar på att det finns andra syften och indelningar som var viktigare. Den ena var en 

indelning med fokus på åldersskillnaden och den andra var att de skulle kunna 

samarbeta så bra som möjligt.  

5.1.2 Analys  

Utifrån resultatet kan vi se två typer av bemötande som säger emot varandra. Det ena är 

att fritidslärarna ser alla elever som lika och att det inte finns någon könsskillnad. 

Statens offentliga utredning (2009) varnade för att om lärare inte alls kan se elever som 

pojkar och flickor utan ser dem som könsneutrala kan det bli svårt att genomföra ett 

jämställdhetsarbete. Det eftersom läraren inte kan se att det råder någon könsstruktur på 

skolan där pojkar och flickor vistas på olika villkor (ibid.). Det som gör att fritidslärarna 

som intervjuats inte tillhör den gruppen är att de påpekar att de är medvetna om att det 

råder en könsstruktur i skolan och vill arbeta med det. Det andra bemötandet sker vid 

gruppindelningen där fritidslärarna säger att de delar upp eleverna i pojk- och 

flickgrupper. Utifrån dessa resultat framkommer den bild som tidigare forskning har 

visat. Forsberg (2002) skriver att stor del ligger i lärarnas förhållningssätt och i att de 

delar in elever i könshomogena grupper vilket leder till en reproducering av traditionella 

könsmönster (ibid.). Det fritidslärarna säger är att anledningen till denna uppdelningen 

av kön är för att skapa en jämställdhet mellan könen. Det visar på en genusmedvetenhet 

till samtliga individer då ingen glöms bort men det går dock att analysera och ställa sig 

frågande till om det är rätt sätt att arbeta på. Att kategorisera efter kön är något som 

Statens offentliga utredning (2009) säger kan skapa en “vi och dom”-känsla hos 

eleverna. Det gäller att inte arbeta systematisk med pojk- och flickgrupper 

(Opetushallitus u.å.). Det läraren behöver reflektera över är om de traditionella 

könsmönstren reproduceras eller motverkas hos eleverna genom detta arbetssätt. 

Tallberg Broman (2006) påpekar att anledningen till att det finns könsmönster från 

första början är på grund av att människor vill förstå omvärlden och där igenom 

kategoriserar vi den. Genom att sätta olikheter i ett sammanhang så uppstår 

könsmönster som gör att flickor förväntas göra på ett sätt och pojkar på ett annat.  

Den tidigare forskningen visar också på att lärare bemöter elever olika. Pojkar får vara 

mer högljudda och flickor ska vara lugnare. Hur lärare talar till flickor är något som 

också skiljer sig då pojkar tilltalas med en bekräftande röst medan tjejerna får en 

mjukare och ljusare röst (Eidevald 2009; Heikkilä 2018; Forsberg 2002). Som ovan 

beskrivet visar fritidslärarna på att det är något som de enligt dem tänker på i sitt dagliga 
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arbete men detta är dock något som kan ske högst omedvetet. Att se pojkar och flickor 

olika är något som förekommer redan vid födelsen som Wahlström (2003) skriver när 

vuxna talar till pojkarna med en stark ton och till flickorna en mjuk ton. Bemötande som 

detta i de tidiga åren leder till att barnen får förväntningar på hur de ska vara. Holm 

(2008) menar på att i bemötandet av elever kan det bli att fritidsläraren omedvetet 

behandlar elever olika. Det sker genom att lärare vill få kontakt med eleverna på ett 

personligare plan men märker inte själv att sättet läraren talar till olika elever på istället 

reproducerar könsmönster (ibid.). Därmed är det viktigt att alltid tänka på hur man som 

lärare bemöter eleverna så att man inte reproducerar de traditionella könsmönstret och 

försvårar ett jämställdhetsarbete. Att ha en genusmedvetenhet är att fritidslärarna kan se 

individerna och inte sätter dem i olika könsmönster (Opetushallitus u.å.). Det gör 

fritidslärarna till viss del då några fritidshem har en gruppindelning som kan 

reproducera traditionella könsmönster. Ett hjälpmedel för det är kollegial kunskap om 

hur arbetet skall utformas och det är något som Mia Heikkilä (2018) lyfter fram som en 

central punkt i jämställdhetsarbetet. Genom kunskap kollegor emellan anser vi att det 

blir enklare att se verksamheten ur ett genusperspektiv och därmed agera med 

genusmedvetenhet.  

5.2 Arbetet med att motverka traditionella könsmönster på 
fritidshemmet  

Detta kapitel behandlar den andra delen av vår första frågeställning vilket är hur 

fritidslärarna arbetar för att motverka traditionella könsmönster. Vi analyserar detta 

utifrån om fritidslärarna påvisar en genusmedvetenhet i de svar som dem givit.   

5.2.1 Resultat  

I arbetet med traditionella könsmönster är det viktigt vilka föreställningar som 

fritidslärarna har. Beroende på det kan sättet att arbeta skilja sig mellan fritidshem. Alla 

fem fritidslärare svarade liknade på vad de ansåg var traditionella könsmönster.  

Eh, det är en rätt stor fråga. för mig skulle det väl vara de här 

förväntningarna som finns på dig från, inte från en specifik individ men de 

samlade intrycken från din omgivning, den sociala omgivningen men också 

fysiska. Att du ska bete dig på ett visst sätt eller känna på ett visst sätt 

beroende på vad du är född med för kön. (FL3)  

Det vanligaste svaret som fritidslärarna gav var att pojkar är på ett sätt och flickor är på 

ett annat. Två fritidslärare sa att det handlar också om förväntningar, dels från 

fritidslärarna men också från omgivningen. Resultatet visar att fritidslärarna har samma 

bild av vad som är traditionella könsmönster.  

När vi frågade deltagarna vad de aktivt gör för att motverka traditionella könsmönster 

kunde några ge exempel på aktiviteter. Framförallt var styrda aktiviteter ett sätt de 

arbetar med för att motverka könsmönster. Flera fritidslärare var överens om att det var 

ett bra arbetssätt.  

…att man har aktiviteter där man planerar att tanken finns att vi ska ha 

aktiviteter som är ganska killiga men som också är ganska tjejiga. man ser 

till att det finns båda delar av det, det finns både pyssel och sånt här lite mer 

rushiga lekar där man får brottas lite eller känna på varandra lite. (FL2)  
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Det framkom i respondenternas svar att vissa fritidshem arbetade mer med aktiviteter 

för motverkan av traditionella könsmönster än andra. Som FL2 beskriver tänker dem på 

att de aktiviteter som ska utföras bör locka både flickor och pojkar. Då görs en 

blandning av lugna lekar och fysiska. Två fritidslärare påpekade dock att det fanns en 

avsaknad av styrda aktiviteter.   

Dom har gjort såna här lådor med värdegrundsövningar med 

trygghetsövningar som varje klass har fått så man har en liten låda och jag 

tänker sånt är ju alltid bra att göra värdegrundsövningar sen gör man det för 

sällan [...] Sen är det alltid jättebra såna här värderingsövningar. Men vi har 

gjort det väldigt lite i år. Jag har jobbat med andra kollegor där vi har gjort 

det betydligt mer. På gott och ont. (FL4)  

FL4 säger att det finns material till att arbeta mer med värdegrunden men att det görs för 

sällan. Tidigare kollegor som FL4 haft arbetade däremot mer med det. Det som görs 

under aktiviteterna är att fritidsläraren tänker på sitt sätt att vara och att inkludera alla 

elever både flickor och pojkar.   

En viktig del i arbetet för att motverka traditionella könsmönster var enligt fritidslärarna 

att de manliga fritidslärarna kunde göra sådant som ansågs som kvinnliga arbetssysslor 

samt att kvinnliga fritidslärare kunde göra de manliga arbetssysslorna. “...då kan man se 

att jag som kille kan sitta ner och rita för då kan dom andra killarna komma och sätta sig 

också och rita. Och se dem att en kvinnlig lärare är ute och spelar fotboll och då 

kommer tjejerna också” (FL1). FL1 fortsätter och beskriver något som även fler 

respondenter påtalade. Trots vikten av att vara goda förebilder blev det ibland en 

könsuppdelning i arbetssysslorna även om det inte görs med avsikt.  

Men om man ser till fotbollsplanen så är det mer killar som är med jag, Tim 

och Ali är med i själva leken medan tjejer står och observerar då kvinnliga 

personal. Sen kan det vara så inomhus att då sitter kvinnorna mer och 

pysslar… Men det är svårt också det är olika intressen och hur aktiv du är 

som lärare vissa är mer passiva och står bak bara och känns som väntar ut 

tiden. (FL1)  

Ja jag tycker man ser det ibland, vi är väldigt många män eller killar som 

jobbar här på min avdelning på detta fritidset, fram intill nyligen var det 

bara en kvinna och hon gick på mammaledighet nu, och innan dess kunde 

man innan dess ganska lätt se att pyssel, hon älskar det och tycker det är 

jättekul då fick hon ju ta de grejerna för ingen av oss andra kände oss 

jättesugna på att göra det. (FL3)  

Fritidslärarna påpekar att deras roll i att motverka traditionella könsmönster är väldigt 

viktig. Det som både FL1 och FL3 beskriver är att det finns en viss fördelning i vilka 

sysslor som lärarna gör. Dock påpekar FL1 att det finns vissa saker som antingen den 

manliga läraren eller kvinnliga läraren har bättre kunskap om. ”Men exempelvis om det 

är något problem som man har i nedre regionerna med någon tjej då får den kvinnliga ta 

det” (FL1).  

FL1 säger att det finns vissa problem som kvinnliga lärare har lättare att förstå än 

manliga. Det kan också bli problematiskt för manliga lärare att lösa vissa problem, 

vilket FL1 påpekar i citatet. Därmed är det bra att ha en uppdelning i arbetslaget mellan 

manliga- och kvinnliga fritidslärare. Två fritidslärare ansåg att i deras verksamhet fanns 

ingen uppdelning av arbetssysslorna.  
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Näe, det gör det inte, vi har två killar en som jobbar på fritids och en som är 

assistent, näe det kan jag inte säga utan jag tycker att alla gör allt, det är lika 

gärna Lukas som kan baka eller sitta i pysselrummet som att vi kan vara ute 

och spela bandy [...] och det tror jag inte att barnen heller upplever faktiskt, 

sen är det tror jag viktigt att man är båda könen faktiskt. (FL2)  

FL2 säger att de har manliga lärare men att de inte finns någon uppdelning av 

arbetssysslor i verksamheten. De manliga fritidslärarna kan sitta i pysselrummet medan 

de kvinnliga fritidslärarna kan vara ute och spela innebandy. Även FL2 påpekar att det 

är viktigt med manliga- och kvinnliga fritidslärare.  

Sammanfattningsvis kan vi se att fritidslärarna har samma bild av vad dem anser är 

traditionella könsmönster. Det som framkom i arbetet för att motverka traditionella 

könsmönster var att några fritidshem behövde utveckla sitt arbete med det. För att 

motverka traditionella könsmönster ansåg fritidslärarna att styrda aktiviteter var det 

bästa alternativet. En viktig del i arbetet var också hur fördelningen av arbetet såg ut, 

det vill säga att manliga lärare kunde göra saker som ansågs som kvinnliga. Dock fanns 

det fritidshem där fritidslärarna kunde se en uppdelning av arbetssysslor där män gör det 

som anses som manliga arbetsuppgifter och kvinnor gör det som anses kvinnliga 

arbetsuppgifter. Det som dock var viktigt i arbetet var att det fanns både kvinnliga och 

manliga fritidslärare vilket vi kommer att behandla senare i studien.  

5.2.2 Analys  

Arbetet med traditionella könsmönster initieras med vilken syn som fritidslärarna har av 

traditionella könsmönster. Resultatet visar att de har liknande syn, vilket kan vara ett 

resultat av att de kommer från liknande kultur och samhälle. Anledningen till att 

könsmönster finns är på grund av att människan vill kategorisera olikheter (Tallberg 

Broman 2006). Det som styr vilken bild vi har av vad som anses manligt och kvinnligt 

är samhället (Hirdman 2003; Hedlin 2010). Såsom FL3 beskriver finns såväl sociala 

som fysiska förväntningar på hur elever ska vara. Ett exempel på detta är leksaksaffärers 

uppbyggnad där det finns en pojkavdelning och en flickavdelning. Fritidslärarna visar 

upp en genusmedvetenhet genom att ha en grundläggande kunskap om traditionella 

könsmönster. Dock kan vi se från resultatet att några verksamheter har kommit längre i 

sitt arbete med att motverka traditionella könsmönster än andra. Anledningen till att 

vissa fritidshem inte kommit så långt i arbetet var att dem inte visste hur arbetet med 

könsmönster ska genomföras i praktiken. Statens offentliga utredning (2009) skriver 

också att ofta kan det finns ett driv för jämställdhetsarbete men att lärare inte vet hur det 

ska göras i praktiken (ibid.).   

Det finns olika metoder som kan hjälpa till att se vilka områden som behöver utvecklas. 

Observationer ur ett genusperspektiv är ett sätt för läraren att synliggöra hur jämställt 

fritidshemmet är. Sedan sätter fritidslärarna upp mål för att utföra ett jämställhetsarbete 

(Amundsdotter 2009). För att göra detta behövs en dock grundläggande kunskap om 

genus och jämställdhet. Ett sätt att få kunskap är genom litteratur och teorier vilket 

också kan leda till att läraren hittar sätt att arbeta med motverkandet av traditionella 

könsmönster (Amundsdotter 2009; Arvidson 2014). Flera fritidslärare tyckte att ett bra 

sätt att arbeta med motverkan av traditionella könsmönster var genom styrda aktiviteter. 

Det gav dem en bra möjlighet till att anpassa aktiviteterna för både flickor och pojkar. 

Precis som fritidslärarna påpekar belyser även Børve & Børve (2017) att pojkar och 

flickor leker på olika vis, de menar att fysisk och verbal lek oftast lockar pojkar medan 
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lugn och tyst lek oftast lockar flickor (ibid.). Fritidslärarna tyckte att de styrda 

aktiviteterna var det främsta sättet att arbeta på. Det tror vi beror på det som Wedin 

(2014) skriver om, att i den fria leken väljer eleverna lekkamrater efter samma kön och 

följer det traditionella könsmönstret (ibid.). Fritidslärarnas genusmedvetenhet kan 

ifrågasättas utifrån det som Opetushallitus (u.å.) skriver, dem menar på att lärarna ska 

hjälpa elevernas individuella val som minskar könsuppdelningen (ibid.). Med styrda 

aktiviteter blir det inte elevernas val utan fritidslärarens val. Något som också spelar roll 

på fritidshemmet enligt Davies (2003) är de olika gemenskaperna som eleverna har. 

Dessa gemenskaper påverkar vilken bild på könsmönster eleverna får (ibid.). Genom 

styrda aktiviteter kan fritidslärarna bestämma vilka elever som ska arbeta tillsammans. 

Fritidslärarna tyckte också att det var viktigt att erbjuda aktiviteter som tilltalade 

samtliga elever, pojke som flicka. Genom det kan vi se att fritidslärarna har en 

genusmedvetenhet och vill därmed i sina aktiviteter se till så samtliga elever blir nöjda 

samt motverka traditionella könsmönster.  

En annan del i fritidslärarnas arbete för att motverka traditionella könsmönster var hur 

arbetssysslorna fördelas i verksamheten vilket var olika mellan fritidshemmen. Några 

ansåg att det inte fanns någon skillnad i vilka arbetssysslor män respektive kvinnor gör. 

Andra fritidshem påpekar att det finns en uppdelning mellan vart de olika fritidslärarna 

vistas och vad de gör för sysslor. Forsberg (2002) påpekar att lärarna har en stor 

påverkan på eleverna och det beror mycket på lärarens förhållningssätt. Detta påverkar 

vilken könstruktur som råder på fritidshemmen. Lärarna vill arbeta könsöverskridande 

men omedvetet sätter dem elever i traditionella könsmönster (ibid.). Det är möjligt det 

är så för de fritidslärare som uppger att det finns en uppdelning av arbetssysslor i vår 

studie. De vill arbeta könsöverskridande men omedvetet blir det att män gör det som 

förväntas av män och kvinnor det som förväntas av kvinnor. FL1 säger exempelvis att 

de kan dela upp sysslorna så att den manliga fritidsläraren gör något som anses var 

kvinnligt och tvärtom. Men trots det förekommer en uppdelning av manliga samt 

kvinnliga arbetssysslor. Det leder till att eleverna ser vad män och kvinnor normalt gör 

och således reproduceras traditionella könsmönster. Den uppdelningen skriver 

Hjalmarssons (2009) också om, han säger att manliga lärare tar ansvar för de tyngre 

sysslorna som anses vara manliga medan de kvinnliga lärarna tar mer ansvar för omsorg 

och känslor hos eleverna. När de får frågan blir dock lärarna motsägelsefulla i sina svar 

då de säger att det inte finns någon fördelning men att det sedan finns det tyder på det 

motsatta (ibid.). Denna motsägelsen visar även de fritidlärarna som vi intervjuat. 

Fritidslärarna visar dock en medvetenhet om uppdelningen av arbetssysslor men att de 

måste motverkas i praktiken.  

5.3 Arbetet för att motverka den rumsliga könsuppdelningen  

I den här delen av kapitlet behandlas studiens andra frågeställning - hur beskriver 

fritidslärare verksamhetens rumsliga könsuppdelning samt det genusmedvetna arbetet 

med att motverka detta? Resultat presenteras först och följs sedan av en analys.  

5.3.1 Resultat  

En återkommande del i arbetet för att motverka den rumsliga könsuppdelningen var att 

arbeta med rummet. Rummet kunde även betyda utomhusmiljön då möjligheterna till att 

arbeta inomhus med den fysiska miljön inte alltid gick på grund av olika anledningar. 

Det är något som FL1 säger att fritidslärare bör arbeta med.  
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Utomhus är så neutralt som möjligt. Förutom den stora planen där 

(fotbollsplanen). Asså stenar är neutralt det kan både killar och tjejer hoppa 

på, klätterställning både killar och tjejer, gungor både killar och tjejer. Så vi 

kör mycket är dem rastlösa kan vi hitta på en hinderbana. Då kan man hoppa 

från stenar vi har sen klättra runt en hoppstäng. Och det är både killar och 

tjejer den är ju könsneutral. Jobba mycket utomhus i alla fall på vår skola i 

och med att vi saknar dem här rummen. (FL1)  

FL2 belyser hur dem arbetat med rummet inomhus för att motverka den rumsliga 

könsuppdelningen. Detta genom att ta bort namnen på rummen och få dem neutrala blev 

dem därför tillgängliga för alla.  

Det vi gjorde för ett antal år sen var att vi plockade bort de traditionella ni 

vet kudd och de här rummen där de fanns dockrum och det fanns 

byggrum, det åkte! Och så blev det leklådor istället och så blev alla rummen 

liksom ah man kan leka vad som helst i alla rummen. Det var en stor grej 

som gjordes. (FL2)  

Flera fritidslärare menade på att få rummen neutrala är ett sätt att arbeta med den 

rumsliga könsuppdelningen. Dock förekom det på vissa fritidsverksamheter att de 

namngivna rummen fanns. Trots det kan arbetet med den rumsliga könsuppdelningen 

förekomma.  

Inomhus har vi byggen är ju ganska starkt representerat av killar sen har vi 

sånt här lekhus som dockhus där är det mest och flest tjejer men inte helt för 

det är ganska neutralt hus eller vad man ska säga, neutrala leksaker, vi har 

mello-rum ett dans och teater-rum där är det för det mesta tjejer skulle jag 

säga med men inte enbart och uteslutande men nä det syns tycker jag. (FL3)  

För hade vi haft olika rum du hade man kunnat styrt att nu ska vi köra tjugo 

minuter i dom. Så nu ska ni vara i byggrummet i tjugo minuter och imorgon 

blir det dockrummet. Så man har lite sådant i några veckor. (FL1)  

En fritidsverksamhet försökte få med tjejerna i byggandet av lego genom att flytta ut det 

från rummet. Dem gjorde det för att de såg att det blev en könsuppdelning i rummet och 

pojkarna tog över den delen.   

Så vi provade ett tag att vi flyttar ut lite lego, för vi tänkte att tjejerna kanske 

inte vågar bygga lego när det blir väldigt, där dom tar över där det blir ju 

deras verkligen...  det är i princip den enda miljöanpassningen vi försökt 

göra än så länge sen har vi mest bara försökt hitta allmänna vägar för att få 

plats med allt. (FL5)  

När FL2 gjorde rummen neutrala valde de att ta bort materialet som stod framme, 

istället använde dem leklådor. Det gjordes för att det inte ska bli någon uppdelning i 

rummen utan att lådorna istället blir neutrala och eleverna tar leklådan till ett rum där de 

leker med innehållet.  

Alltså leklådorna är en typisk sådan grej där det inte finns någon specifik att 

man ska bygga med bilar eller leka med dockor utan där har det blivit både 

och… hade vi bara haft bilar så tror jag inte att de hade valt det, min 

erfarenhet säger att de hade inte valt det lika mycket, men har man både och 

man har neutrala lådor där det finns både dinosaurier och djur av olika slag 
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både vilda och plastdjur och doktorslåda, detektivslåda, det finns ju massa 

som är frisörlåda som är ganska neutralt och där alla kan leka, så tror jag 

ändå att man kan påverka det, absolut. (FL2)  

En annan fritidsverksamhet hade arbetat med att skapa rum i rummet. Med deras 

förutsättningar av att ha ett stort rum, byggde de med hjälp av banankartonger ett hus i 

lokalen. Genom att integrera eleverna i anpassningen av miljön upplevde fritidsläraren 

att både tjejer och killar blev delaktiga i aktiviteten.   

Vi gjorde en jäkligt kul grej i vintras, vi byggde ett stort jäkla hus av 

bananlådor mitt inne på fritids. Vi har som ett stort rum nästan som en 

studiohall. Då byggde vi ett stort hus från golv till tak, fan det var rätt 

många kvadratmeter. Det skapar ju när man förändrar lokalen när barnen får 

vara med. Det skapar ju hos både killar och tjejer att vilja vara med och 

bygga och så som vi såg det så var grabbarna med mer och byggde men 

kanske tjejerna drev leken mer när det var färdigt. Men samtidigt har alla 

varit med i processen och i hur det fungerar. (FL4)  

Återkommande för samtliga fritidslärare var de platser där pojkarna dominerade 

utomhus. Fotboll och innebandyplanen var till stor del sådant utrymme. Samtliga 

fritidslärare diskuterade att det var på de platserna där dem har försökt arbeta så 

flickorna vågar ta plats och ta för sig. På fyra fritidshem var det fotbollsplanen som var 

dominant. “vi har några få killar som är dom här fotbollskillarna dom gör ju inget annat. 

Men dom finns ju alltid” (FL5). FL5 beskriver att det finns elever som inte gör något 

annat än spelar fotboll. Hen menar på att dessa elever finns på alla skolor. För FL2 var 

det däremot innebandyplanen som dominerades av pojkar.  

Ah bandyplanen är en typiskt sådan plats faktiskt, fotbollsplanen inte lika 

tydligt men bandyplanen är en typisk arena där det är mest killar, jag tror att 

det är för att det är tjaffsigt och tufft spel så tjejerna backar undan. det har 

dom uttryckligen talat om att de skulle gärna velat, det är många som spelar 

bandy också men inte här därför att de är så aggressiva och det är just det vi 

jobbar med att våga ta plats och våga liksom ryta ifrån. (FL2)  

Det vi märker ur det empiriska materialet var att fotbollsplanen och innebandyplanen 

var platser pojkarna dominerade. När vi såg till flickorna istället märkte vi att dem inte 

hade samma specifika platser som anses vara deras område utomhus. “Vid sandlådan 

och gungorna är det tjejerna” (FL4). FL4 belyser två platser på skolgården som tjejerna 

dominerade. För FL3 var det under en aktivitet på påsklovet som flickorna tog över. “Vi 

har ju precis nu bara under påsklovet målade de sådana här stora hundra-rutor både med 

siffror och tomma hundrarutor och där skulle jag nog säga det är mest tjejer som 

hänger” (FL3). Även flickornas intressen gjorde att de dominerade vissa delar av 

skolgården. För FL5 var det flickorna som var intresserad av hästar som inte ville annat 

än leka hästhoppning. “Sen har vi några tjejer som är hästtjejerna som alltid leker 

hästhoppning” (FL5). Det vi kan läsa är att tjejernas dominanta rum utomhus skiftar sig 

mellan fyra olika platser på tre fritidshem. Medan pojkarnas plats har varit 

fotbollsplanen på dessa fritidshem. Det finns en skillnad mellan pojkarnas dominans 

utomhus och flickornas. Det kan bero på att flickorna leker på ett sätt och pojkarna på 

ett annat. FL1 återkommer till skillnaden mellan pojkarnas och flickornas lek. Pojkarna 

leker mer fysiskt, ofta på fotbollsplanen. Tjejerna däremot vill gärna bara ta det lugnt 

och snacka med sina vänner. “Tjejer mer att dem sitter pratar smink, ritar, pysslar vill ha 

det lugn och ro. Vi är BFF, ritar hjärtan och sådant här” (FL1)  
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Utifrån de svar vi fått av fritidlärarna finns det en skillnad i hur flickor och pojkar leker. 

Vad det beror på är att eleverna får olika föreställningar om vilka könsmönster som de 

förhåller sig till. Genom att kön är socialt konstruerat påverkas eleverna också av hur 

fritidslärarna beter sig. Därmed finns möjligheter för fritidslärarna att bryta den 

rumsliga könsuppdelningen. Några som försöker det är FL1:s skola där man börjat med 

rastverksamheter och styrda lekar på fotbollsplanen.  

Nu jobbar Tim mycket med rastverksamhet nu, på torsdagar innan har det 

varit bara fotboll i stort sett eller innebandy. På torsdagar har han brutit det 

så då är det liksom hästhoppning, kullerbyttor och kupp [...] Och då har det 

varit även killar som tar en sådan käpphäst och rider och hoppar som går i 

femman, sexan. (FL1) 

Tim som är fritidslärare på skolan har börjat med styrda aktiviteter på fotbollsplanen 

dels för att locka flickor men också för att de som alltid spelar fotboll ska få testa något 

annat. Eleverna får även arbeta över könsgränserna.   

Inomhus är det inte likadant, där har både pojkarna och flickorna olika dominanta delar 

av verksamheten som framkommer i intervjuerna. För flickornas del var de 

gemensamma platserna pysselrum och där de ritade. På dessa platser dominerade 

flickorna. “...möjligtvis kanske just det här som pysselrummet att man ser att det ofta är 

fler tjejer” (FL2). Även de små rummen var dominerade av flickorna då de ville stänga 

dörren och vara själva. “...vi har två små rum där man kan stänga om sig och där kan jag 

tycka att tjejerna utnyttjar dom rummen betydligt mer [...] vad man gör där inne är att 

man sitter och ritar” (FL4). För pojkarna var det istället bygg och lego rum som var de 

dominanta platserna. “Ja vi har legorummet till exempel där är ju bara killarna. [...] Det 

är för det mesta kan man säga killarna dom bygger plusplus och dom bygger lego” 

(FL5).  

Båda könen har dominanta rum inomhus vilket resultatet visar. I frågan om hur stor 

påverkan elever har på den fysiska miljön framkom det att den inte var speciellt stor. 

Detta gällde alla fritidshem som vi intervjuade. Det eleverna kunde få tycka till om var 

material. Annars var det lärarna som bestämmer hur miljön skulle se ut.   

Inte så frågat dem, vi har frågat vid tillfällen vad ska vi kunna ha här eller 

där. Men det har inte gett något fruktbart. Utan det enda sättet är i så fall hur 

vi observerar verksamheten och vi ser här gör eleverna det här eller detta. Då 

kanske vi borde göra det här med den miljön. Så på det sättet de påverkar det 

på är att vi tar deras perspektiv när vi flyttar runt. (FL3)  

Fritidsläraren tar ett elevperspektiv på vad de anser eleverna vill. Det som flera 

fritidslärare påpekar är att dem inte kan forma om miljön på grund av den dagliga 

verksamheten och att skolan hyr lokalerna.  

den är svår du får inte göra så jäkla mycket inomhus, när du vill förändra 

någonting så är det hyresvärdens lokaler och då får du inte göra någonting 

[...]Utan det är rätt avskalat dom rummen vi har för att skolan ska kunna 

vara där på dagen. Och då vill dom inte ha nått material där för då störs 

eleverna under skoldagen så dom är rätt avskalade. (FL4)  

Sammanfattningsvis är det många olika faktorer som spelar in i arbetet med den 

rumsliga könsuppdelningen. Det vi kan se utifrån resultatet är att fritidslärarna har en 
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medvetenhet om de dominanta platserna som finns i verksamheten för pojkar samt 

flickor. Det som framkommer är att några fritidshem arbetar mer med den rumsliga 

könsuppdelningen än andra genom att ändra föreställningar som elever har till de olika 

rummen. Därmed ser fritidslärarna till att rummen är till för alla. För att motverka 

dominansen på fotbollsplanen har fritidslärare stoppat spelandet. Detta genom att ha 

styrda aktiviteter som ger fler elever chansen att vara på fotbollsplanen. Utomstående 

faktorer som lokaler påverkar också mycket fritidslärarens arbete med den rumsliga 

könsuppdelningen. Det varierar mycket hur fritidslärarna kan förändra den fysiska 

miljön vilket ledde till att barnen sällan fick vara med och utforma den.  

5.3.2 Analys  

Samtliga fritidslärare arbetade med den rumsliga könsuppdelningen mer eller mindre. 

Med den rumsliga könsuppdelningen i fritidshemmet menar vi på att pojkar och flickor 

väljer att göra olika saker beroende på vad som erbjuds i de olika miljöerna. 

Fritidslärarna talade om olika metoder som användes för arbetet, vilket berodde på dess 

förutsättningar. FL1 belyste utomhusmiljön som viktig i deras arbete för att kunna 

arbeta könsöverskridande där. Utomhus är en fysisk miljö som ofta kan bli dominant av 

ett specifikt kön. Det påpekar Wedin (2014) där hon beskriver att utomhus kan bli en 

dominerad miljö av pojkarna. Det beror på att de är ute först och tar leksakerna snabbt 

på rasten, därmed får inte flickorna tillgång till leksakerna förens pojkarna tröttnat på 

dem (ibid.). Utomhusmiljön var den klart mest nämnda delen av fritidshemmets miljö 

när det talades om rumslig könsuppdelning, samtliga fritidslärare som vi intervjuade 

ansåg att det där fanns en tydlig uppdelning mellan pojkar och flickor. Fotbollsplanen 

var den del som nämndes som pojkarnas specifikt dominanta del. Öqvist (2009) skriver 

om att pojkarna tar med sig det som görs på idrotten och skapar på fotbollsplanen en 

praktik som styrs av manliga normer. En annan anledning kan vara det som Paechter & 

Clark (2007) skriver om, där det visar sig att fotbollsplanen är en central del av 

skolgården och där en maskulin dominans ofta finns (ibid.). Genom att det är en sådan 

central del av skolgården blir den således lättillgänglig för pojkarna eftersom de är först 

ut på rasten och kan därför välja plats att vistas på först (Öqvist 2009). Ett sätt att 

motverka detta användes på FL1:s skola där fritidslärarna bröt spelandet på 

fotbollsplanen och hade andra styrda aktiviteter. I vårt teoretiska ramverk om rumslig 

könsuppdelning beskrev vi att det ofta blir så att när eleverna själva får välja, då leker 

pojkar med pojkar och flickor med flickor (Wedin 2014). Genom att ha styrda 

aktiviteter på en plats där det ofta spelas fotboll kan den rumsliga könsuppdelningen 

brytas. Det kan även locka in andra personer att vara där som inte brukar vistas i den 

miljön. Det finns dock ofta en risk att pojkarna tar över ändå och exkluderar flickorna i 

en könsöverskridande lek (Wohlwend 2012). Att det inte ska bli exkluderande är något 

som vi anser är lärarens ansvar.   

Något som är intressant utifrån resultatet är att FL1 saknade de små rummen som 

exempelvis byggrum och dockrum. Hen ansåg att dessa rum kunde vara en fördel då de 

hade kunnat arbeta mer med den rumsliga könsuppdelningen inomhus, vilket dem hade 

svårigheter med nu. En fritidslärare som däremot hade tillgång till små rum var FL2. På 

fritidshemmet där FL2 arbetar hade de istället tagit bort alla benämningar på rummen 

och gjort lådor med olika teman som exempelvis legolåda, doktorslåda med mera. 

Rummens namn har visat sig skapa en förväntning av vad som ska göras i rummet 

vilket leder till en rumslig könsuppdelning (Wedin 2014). På så sätt anser vi att det är 

bättre att göra som FL2 gjort att ta bort namnen och låta eleverna leka vad dem vill i 

rummen eftersom det då öppnar upp för många sorters aktiviteter. Utifrån det som 
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tidigare forskning säger om den rumsliga könsuppdelningen finns det platser som är 

dominanta av antingen flickor eller pojkar. Det finns ett behov för fritidshemmen att 

aktivt arbeta med att bryta den dominans som existerar i rummen. Det genomförs 

genom olika aktiviteter där både flickor och pojkar kan delta könsöverskridande och vi 

tror att det var så FL1 tänkte när hen påpekade att rummen kunde användas för att 

motverka den rumsliga könsuppdelningen. Som Wedin (2014) påpekar i vår teori har 

det visat sig att i den fria leken väljer eleverna kamrater av samma kön, det betyder att 

det behövs aktivt arbeta med könsuppdelningen i rummen. Några fritidshem som våra 

respondenter arbetar på vet hur de ska arbeta för att motverka den rumsliga 

könsuppdelningen. Andra fritidshem är medvetna om behovet men inte om hur arbetet 

ska gå till. Samtliga fritidslärare talade om de förutsättningar som de hade att arbeta 

med den rumsliga könsuppdelningen, framförallt lokalmässigt. Många såg att det fanns 

hinder i sina lokaler men som resultatet visar hittade de ofta möjligheter också. Det är 

något som behandlas mer i nästa del av kapitlet. Genom de svar som fritidslärarna givit 

oss ser vi att det finns en genusmedvetenhet som Opetushallitus (u.å.) också påvisar. 

Det visar fritidslärarna genom att de ser eleverna som individer och vill även bryta den 

pojk- och flickuppdelningen som finns i de olika rummen. Ett arbetssätt som de 

använder för att motverka pojk- och flickuppdelningen var att göra könsneutrala rum på 

fritidshemmet. Fritidslärarna har också genusmedvetenhet i de aktiviteter som utförs 

genom att de ska vara tillgängliga för alla (ibid.).   

5.4 Jämställdhetsspecifika hinder respektive möjligheter för att arbeta 
mot traditionella könsmönster på fritidshemmet  

I denna del behandlas den tredje och sista frågeställningen. Vilka jämställdhetsspecifika 

hinder respektive möjligheter finns enligt fritidsläraren för att arbeta med traditionella 

könsmönster på fritidshemmet?   

5.4.1 Resultat  

Samtliga fritidslärare gav svar som går att koppla till samhället när det talades om 

hinder i arbetet med traditionella könsmönster. Av svaren att döma ser fritidslärarna att 

arbetet med traditionella könsmönster försvåras av att samhället ser ut som det gör. De 

sociala medierna tyckte de hade en negativ inverkan på könsmönster. “Det är sociala 

medier också, dom här Youtubes hur tjejerna framställs mycket smink, putande läppar 

och att alla tjejer har sminkvideos eller vad det är, pratar kropp eller kläder det är bara 

tjejer” (FL1). En annan faktor som påverkar traditionella könsmönster var butikernas 

uppbyggnad framförallt leksaksaffärer.  

Alltså jag tror att de här traditionella könsmönstren ändå så länge, alltså så 

länge samhället ser ut som det gör när du går in i en klädaffär eller i en 

leksaksaffär så jag menar hallå det är ju värre än på länge (FL2)  

I samhället finns även en annan institution som nämns i flera av svaren. Denna 

institution var föreningslivet. Fritidslärarna ansåg att det fanns både hinder och 

möjligheter med elevernas deltagande i föreningslivet. FL4 påpekar att föreningar har 

stora möjligheter att arbeta med traditionella könsmönster. Det på grund av att många 

elever tillbringar stor tid av sin fritid inom föreningslivet.  
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De går ju i regel på verksamheter som dans, fotboll, pingis och att ledarna i 

de föreningarna de vuxna de möter där jobbar mot detta då ju för där är ju 

också mycket möten med eleverna där man kan påverka dem. (FL4)  

Tre av de fem fritidslärarna nämnde dock istället föreningslivet endast som ett hinder i 

arbetet. De menade på att elever tidigt delas upp i könstillhörigheter vilket bidrar till att 

traditionella könsmönster reproduceras.  

där tror jag faktiskt man hade kunnat göra ganska mycket inom 

idrottsrörelsen, man är så snabb med att dela upp det och där har man redan 

delat upp att killar är för sig och tjejer för sig och så är det fotboll och så är 

det dam-fotboll (FL2)  

Förutom uppdelningen av kön benämns även den kultur som skapas hos vissa individer 

som deltar i föreningslivet. Med det menas att det blir en viss jargong som även 

avspeglas i skolans verksamhet.  

vi har många som spelar hockey eller fotboll, sånt här locker-room talk som 

finns det märker man också väldigt tydligt på just dom individer som är en 

del av den miljön det blir väldigt grabbig jargong väldigt tidigt (FL3)  

Ett hinder som fritidslärarna är överens om är att elevernas inställning ofta är att de vill 

leka innanför könsgränserna. FL2 påpekar om de får välja själva så råder inget tvivel 

om att det är killarna för sig och tjejerna för sig när det ska delas upp grupper. “jag 

menar får barnen välja själva när de ska välja så är det ju killarna mot tjejerna tvärt!” 

(FL2). Detta försvårar arbetet för att motverka traditionella könsmönster. Elevernas 

inställning till könsöverskridande lekar tror fritidslärarna beror på de förhållningssätt 

som deras vårdnadshavare har. Det framgår tydligt att fritidslärarna tror föräldrar många 

gånger har en negativ inverkan på att traditionella könsmönster reproduceras.   

Mycket föräldrar tror jag, vi har några sådana som en mamma som gör en 

tjej rent tjejigt det ska vara matchande kläder och nu ska vi hem och förfesta 

och dricka drinkar och sådant här fina rosa. Och killarna nu ska vi hem och 

spela fotboll, sitta spela fortnite i fyra timmar. (FL1)  

Arbetslaget och skolans styrning är på flera olika sätt också nämnda av respondenterna. 

Det är nämnt som hinder men också som en möjlighet då det även fanns positiva svar 

som handlade om kollegor och arbetsgivare. FL3 påtalar dock en avsaknad av att 

kollegorna delar uppfattningen om att det är viktigt att arbeta med att motverka 

traditionella könsmönster.  

Ointresse skulle jag säga från kollegor att man möter att det kanske inte. Jag 

upplever det som en stark könsuppdelning men det gör inte alla och då är det 

svårt att skapa en typ av förändring om inte alla delar den åsikten. En 

traditionell könssyn som sitter kvar hos många. Och bristen på formell 

ansvarsfördelning i ett sånt arbete. (FL3)  

FL3 fortsätter men belyser istället att möjligheterna är lika goda för att arbeta med 

traditionella könsmönster som med andra mål läroplanen. Men att det finns en avsaknad 

i arbetet med det samt konkreta direktiv hur det skall arbetas med och när.  
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Ja vi har samma förutsättningar med det som att arbeta med dom andra 

målen i läroplanen skulle jag säga. Det som fattas i så fall är tydliga direktiv, 

jag skulle nästan vilja se att det finns någon som är ansvarig för det. På 

pappret ansvarig för att se till att dom här sakerna kommer upp till ytan. 

(FL3)  

Det går att tolka svaret från FL3 som att det är en fråga för skolledningen att ge direktiv 

och att tillsätta någon som blir ansvarig för arbetet. FL2 anser däremot att de har arbetat 

med det kollegialt och känner därför de ligger bra i fas med jämställhetsarbetet.   

kommer det något från kommunen så får man kanske göra det då. Någon 

som talar om att nu ska vi göra det här annars känner jag att vi har nog 

jobbat ganska medvetet med de här grupperingarna under ganska många år 

så jag känner att vi är nog med på banan ganska bra ändå just när det gäller 

de bitarna. (FL2)  

När det kommer till både möjligheter och hinder inom arbetslaget är en återkommande 

åsikt från respondenterna att det är viktigt att det finns lärare från båda könen på 

fritidshemmet. FL4 säger att det är viktigt eftersom de då får in olika kunskaper och vad 

lärare tycker är roligt. “Så jag förespråkar att man ska vara både killar och tjejer och 

olika åldrar för då får man in ett jäkla gott spann med vad man kan och vad man tycker 

är roligt” (FL4). Att vara både män och kvinnor i arbetslaget menar också flera lärare 

ger möjlighet att visa eleverna att en manlig lärare kan göra det som anses vara 

kvinnligt och tvärtom. FL1 beskriver det genom att eleverna gör som lärarna gör och 

inte säger. “Så det är också en förutsättning att man har blandat om man ska jobba 

jämställt. För ungarna gör ju oftast som jag själv gör och inte som jag säger” (FL1).  

Lokalfrågan är enligt fritidslärarna också en stor faktor som spelar in när det talas om 

både hinder och möjligheter på fritidshemmet. Det framgår tydligt i deras svar att det är 

väldigt olika från fritidshem till fritidshem hur lokalerna ser ut och vilka begränsningar 

som finns. Gemensamt för fritidshemmen är att det är inomhus den utmanande delen 

finns. Utomhusmiljön nämns främst i positiva ordalag som en plats för möjligheter 

medan inomhusmiljön oftare är förknippad med hinder. Det som nämndes som hinder 

var att fritidshemmets lokaler ofta användes som klassrum under den dagliga 

verksamheten. I fyra av fem fall var dock fritidslärarna lösningsfokuserade och trots 

lokalernas begränsningar var de positiva.  

vi har nog på många sätt bra så men sen är vi ju trångbodda med många 

elever på liten yta men asså jag tycker vi har löst det med leklådor oså och 

vi har inte så mycket framplockat utan det är skapande-aktiviteterna och 

resten ligger liksom i lådor. (FL2)  

Men har man ju alltid hjälp av det här som vi sagt innan med olika material 

och vad man har för lokaler att vistas i och hur man kan lägga upp en 

undervisning men har man dåliga lokaler så är det ju fortfarande mitt ansvar 

att se till att utnyttja lokalerna på ett bra sätt utnyttja gruppen på det sätter 

man kan för att få de resultat man vill ha då ju. (FL4)  

Det visar sig dock att lokalerna medför vissa begränsningar. Utifrån svaret som FL5 gav 

visas i princip inga tecken på att forma lokalerna för att motverka traditionella 

könsmönster. Istället kunde en viss mån av uppgivenhet skönjas.  
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Det enda vi provat hittills är att flytta den där legolådan, det är i princip den 

enda miljöanpassningen vi försökt göra än så länge sen har vi mest bara 

försökt hitta allmänna vägar för att få plats med allt. (FL5)  

Sammanfattningsvis kan vi se att när fritidslärarna talar om hinder och möjligheter på 

fritidshemmet för att motverka traditionella könsmönster finns några gemensamma 

faktorer som respondenterna är överens om och även mindre överens om. Utifrån 

resultatet framkommer ofta en tudelad mening när det gäller vad som anses vara hinder 

eller möjligheter. Det som framgår tydligt i vad fritidslärarna har samma bild av är att 

samhället, vårdnadshavare och elevernas inställning är hinder för att arbeta mot 

traditionella könsmönster. Som möjligheter nämndes främst det lokalmässiga där det 

fanns en överraskande positivitet trots att det ofta är klassrum som används som lokaler. 

Flera områden nämndes som både möjligheter och hinder. Exempel på det är kollegor, 

könsuppdelning på personal och föreningslivet.  

5.4.2 Analys  

Samhället i stort nämndes av samtliga respondenter som ett hinder och i analysen går att 

skönja en känsla av att fritidslärarna anser att de arbetar i motvind. Samhällets 

genusregim ger de ramar som utformar jämställdhet i praktiken (Tallberg Broman 

2006). Trots skolans arbete för att motverka traditionella könsmönster finns en omvärld 

som istället förstärker könsmönster enligt respondenterna. Exempel på det var sociala 

medier och hur butiker väljer att inreda sin miljö. Att vårdnadshavare nämns som en 

negativ faktor är något som verkar varit bestående genom många år. Wahlström (2003) 

belyser hur föräldrar tidigt gör skillnad på pojkar och flickor vilket formar individernas 

könsmönster och det är tydligt att fritidslärarna har samma uppfattning. Att ifrågasätta 

vårdnadshavare i hur de uppfostrar sina barn ser vi som något som inte ligger i 

fritidslärarens roll och således svårt att påverka. Men faktorer som att hur samhället ser 

ut i form av sociala medier och hur affärer är uppbyggda anser vi att fritidsläraren 

tillsammans med sina kollegor har möjlighet att arbeta med. Syftet blir då att skapa en 

medvetenhet och en kritisk syn hos barnen som kan hjälpa dem att motverka 

traditionella könsmönster både hos sig själv och hos andra i tidig ålder. Görs det så 

anser vi att elevernas inställning till traditionella könsmönster kan utvecklas till det 

bättre. Elevers inställning till könsöverskridande lek ses också nämligen som ett hinder i 

arbetet. Det går att diskutera hur mycket lärarna ska bestämma över elevers tid på 

fritidshemmet. Det eftersom Skolverket (2017) skriver att fritidshemmet ska erbjuda en 

meningsfull fritid för eleverna (ibid.). Trots att fritidshemmet erbjuder styrda aktiviteter 

kan det enligt oss ses som en meningsfull fritid. Detta genom att ett behov av styrda 

aktiviteter kan finnas.   

I flera av respondenternas svar om samhället framgick även föreningslivet som ett 

hinder för att arbeta med traditionella könsmönster. Det eftersom det är en uppdelad 

miljö mellan pojkar och flickor samt att den kultur som ofta finns inte hjälper till att 

motverka traditionella könsmönster. En av respondenterna tyckte dock det kunde vara 

en möjlighet istället för ett hinder då det enligt hen kunde ses som ett tillfälle för 

lärande. Här ser vi en möjlighet till samarbete mellan fritidshemmet och det lokala 

föreningslivet där det gemensamt kan diskuteras vilka värderingar de vuxna förmedlar 

till barnen. Som Davies (2003) påpekar formas individen av den gemenskap och praktik 

som den deltar i. Det kan vi koppla till föreningslivet som eleverna deltar i. Skolverket 

(2017) nämner det lokala föreningslivet i syfte att uppmuntra elever till att bli aktiva på 

sin fritid. Har fritidshemmet och föreningslivet en samsyn i vilka värderingar som skall 
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förmedlas för att motverka traditionella könsmönster bör fritidslärarnas skeptiska syn på 

föreningslivet kunna förändras till en mer positiv.   

Det framgår i vår tolkning av resultatet att det råder en tveksamhet i vems ansvar det är 

att se till att jämställdhet i stort och traditionella könsmönster specifikt finns med som 

en återkommande punkt i arbetet. Det framkom svar som tyckte ansvaret låg på 

skolledningen men även att ansvaret mer ligger på fritidsläraren och dess dagliga arbete 

i verksamheten. Att arbeta med mål och att sätta mål för verksamheten är en stor del i 

utvecklingen av fritidshemmet (Öqvist 2009). Det går då att analysera vems ansvar det 

egentligen är. Är det skolledningens ansvar att se till att det arbetas med traditionella 

könsmönster eller är det lärarnas ansvar? Mia Heikkilä (2018) anser att det både är 

lärarnas ansvar samt skolledningen. Skolledningen kan utveckla sitt arbete eftersom de 

endast ser arbetet med jämställdhet som ett komplement i många fall. Dock benämner 

hon även att lärarna har ett kollegialt ansvar i att utforma arbetet med jämställdhet 

(ibid.). De delade meningar vi ser i resultatet av denna studie tillsammans med tidigare 

forskning talar för att det finns ett gemensamt ansvar att arbetet med jämställdhet och 

traditionella könsmönster utförs. För att det ska fungera anser vi att bägge parter 

behöver förstå sin roll i arbetet då det behövs en samverkan mellan skolledning och 

fritidslärare så att ett systematiskt arbete kan utföras. Om inte det sker finns risk att det 

glöms bort och att arbetet aldrig inleds.   

Att arbetslaget är representerat av båda könen ses gemensamt som en möjlighet till att 

arbeta för ett mer jämställt fritidshem. Av svaren att döma är det dock av olika 

anledningar fritidslärarna tycker att det är viktigt. Flera fritidslärare ser möjlighet att 

bryta könsmönster genom att en manlig lärare kan vistas i miljöer som normalt ses som 

kvinnliga och tvärtom. Att vilja bjuda in till förändring i den rumsliga 

könsuppdelningen tyder på en genusmedvetenhet hos lärarna. Wedin (2018) beskriver 

det kollegiala samarbetet som en viktig del i arbetet med jämställdhet. Lärarna visar på 

kollegialt samarbete när de byter sysslor för att bjuda in andra elever till aktiviteterna 

och rummen (ibid.). Det svaret som skiljde från mängden var FL4 som kan tolkas som 

att det finns en förväntan hos hen vad kvinnliga respektive manliga kollegor tycker om 

att göra samt har kunskap i. Det finns till viss del en genusmedvetenhet i svaret som 

FL4 ger då hen ser möjligheter att förändra traditionella könsmönster men samtidigt 

även en motsägelsefull del där läraren utgår från förväntningar på vad män respektive 

kvinnor kan och vill göra. Som Hjalmarsson (2009) belyser har det visat sig att lärare 

kan vara motsägelsefulla, de talar om att de inte anser att det finns uppgifter som passar 

kvinnor och män bättre eller sämre, vilket dock visat sig annorlunda i praktiken. I teorin 

om det konstruerade könet lyfter Wahlström (2003) att kön konstrueras genom att 

omgivningen förväntar sig vad människan bör göra beroende på om man är född som 

man eller kvinna. Att som fritidslärare inneha en sådan förväntan på sina kollegor anser 

vi kan reproducera traditionella könsmönster snarare än att motverka dem.  

Ett annat splittrat ämne i frågan om hinder och möjligheter var lokalerna. Det går att 

tyda på svaren att det fanns en problematik i att det ofta var samma lokaler som också 

var klassrum. I samtliga svar förutom ett tyckte fritidslärarna att deras arbete skall 

anpassas till de lokaler de har för att göra det bästa av situationen. Där sågs alltså först 

ett hinder men även möjligheter för att göra anpassningar som kan bidra till att 

könsmönster och den rumsliga könsuppdelningen motverkas. I fyra av fem fall var 

fritidslärarna lösningsfokuserade. Svaren angående lokalerna tyder på en 

genusmedvetenhet hos de allra flesta fritidslärarna då de justerat sina lokaler för att det 

skall uppstå så lite segregering mellan pojkar och flickor som möjligt. Opetushallitus 
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(u.å.) skriver att arbeta genusmedvetet bland annat betyder att läraren inte systematiskt 

ska dela in pojkar och flickor i olika grupper (ibid.). Att anpassa lokalerna är ett bra 

tillvägagångssätt för att arbeta med den rumsliga könsuppdelningen och därmed 

motverka traditionella könsmönster på fritidshemmet.  

5.5 Sammanfattning av resultat och analys  

Studiens resultat visar på att fritidslärarna har en genusmedvetenhet då de är medvetna 

om den könsuppdelning som råder på fritidshemmet. Resultatet visar på att 

fritidslärarna bemöter eleverna på två olika sätt. Det ena var att se eleverna som 

enskilda individer och det andra var att kategorisera i pojk-och flickgrupper. Dessa två 

sätt kombinerades då fritislärarna visade på att de använde båda tillvägagångssätten för 

att bemöta eleverna. För att motverka traditionella könsmönster är fördelningen av 

arbetssysslor inom personalen viktigt att tänka på. På fritidshemmen som våra 

respondenter arbetade på såg det olika ut. I några fall ansåg de att det inte fanns 

speciella arbetssysslor för män respektive kvinnor, i andra fall ansåg de att det fanns en 

tydlig uppdelning i arbetssysslor. Fritidslärarna kunde genusmedvetet specificera 

utrymmen och händelser där den rumsliga könsuppdelningen sker. Det har framkommit 

vilka miljöer som är en bidragande faktor till en könsuppdelning och vad som kan göras 

för att påverka det. Utomhus var framförallt fotbollsplanen en sådan miljö. Där 

genomförde fritidslärarna styrda aktiviteter för att bryta den rumsliga 

könsuppdelningen. Inomhus var det legorummet för pojkar och pysselrummet för 

flickor som bidrog mest till rumslig könsuppdelning. För att motverka det tog 

fritidslärarna bort benämningarna på rummen och gjorde dem istället neutrala. Viljan till 

att anpassa miljöerna för att motverka könsuppdelning samt traditionella könsmönster 

anser vi då finns hos fritidslärarna, vilket är en förutsättning för att påverka detta. Det 

som fritidslärarna ansåg som komplicerat var att strukturera arbetet för att motverka de 

traditionella könsmönster som finns. Några av respondenternas fritidshem var aktiva i 

jämställhetsarbetet och hade kommit längre i sitt arbete än andra. Fritidshemmen som 

behövde utveckla jämställdhetsarbetet antydde på en saknad av ett strukturerat arbete 

från såväl skolledning som fritidslärare. Den utveckling som behövs är att praktiskt 

genomföra ett jämställdhetsarbete i den dagliga verksamheten på fritidshemmet. En stor 

påverkan på arbetet för att motverka traditionella könsmönster är kollegorna samt 

skolledningen som fritidslärarna arbetar med. Genom kollegial kunskap i såväl skolans 

ledning som hos fritidslärarna själva ökar möjligheten till detta arbete. Vi kan även se 

att det finns flera utomstående faktorer som fritidsläraren både kan påverka och arbeta 

med men även sådant som är svårare att påverka för den enskilde fritidsläraren.   
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6  Diskussion  

Utifrån de svar som studiens deltagare delgivit oss kan vi tyda att det överlag finns en 

god genusmedvetenhet hos fritidslärarna. Genom intervjuerna fördes samtal och 

fritidslärarna belyste de punkter som vi har med i våra frågeställningar. Fritidslärarna är 

medvetna om den könsuppdelning som råder och delger detta i svaren på våra 

intervjufrågor. Dock kan vi se att när det kommer till det praktiska arbetet för att 

motverka traditionella könsmönster finns det en utvecklingspotential hos såväl enskilda 

fritidslärare samt skolan som organisation. Att både skolans ledning och enskilda lärare 

behöver arbeta systematiskt med jämställdhet påpekar Heikilä (2011) i vårt inledande 

citat. I analysen av resultatet såg vi att vårt teoretiska ramverk gav oss en stor möjlighet 

till att kunna precisera resultat till specifika frågeställningar. Genom att vår teori är 

uppdelad i tre områden kunde vi vara specifika när vi kopplade de teoretiska ramverken 

till resultat och analys. Vi märkte dock att de olika områdena kunde tillämpas till flera 

frågeställningar. Det gjorde det svårt i analysen då teorierna samspelade med flera olika 

delar från det empiriska materialet. Anledningen till det var att vi hade mycket empiriskt 

material och vissa av våra intervjufrågor var liknande. Vi insåg att skillnaden mellan 

jämställdhet, könsmönster och rumsliga könsuppdelning var inte stor vilket ledde till att 

fritidslärarna svarade på flera frågor i ett svar. Efter att vi gjort intervjuerna insåg vi att 

flera frågor var liknande och vi skulle ha utvecklat dem mer. Därför ställdes inte alla 

frågor på grund av att det blev en upprepning. Den frågeställningen som blev tydligast 

utifrån intervjufrågorna var den om hinder och möjligheter.   

Vi är nöjda med det metodval som valdes för studien. Hade vi valt observation av 

fritidslärarens arbete hade vi haft svårare att nå deras egna tankar kring våra 

frågeställningar. Det hade då endast blivit våran tolkning av fritidslärarens handlande 

och därmed hade vi inte på samma vis förstått det bakomliggande syftet med det 

fritidslärarna gör. Dock hade vi däremot sett arbetet utföras i verksamheten. Nu när vi 

använde oss av intervjuer är vi medvetna om att det kan vara så att fritidsläraren säger 

en sak men vi kan inte veta om deras svar stämmer överens med verkligheten. Den här 

studien har skapat en medvetenhet hos oss för vilka fysiska miljöer som kan bidra till en 

könsuppdelning. Med hjälp av genusobservationer på fritidshemmet kan vi se hur 

jämställdhetsarbetet bör utvecklas. Vi har under processens gång blivit mer medvetna 

om vårt handlande som fritidslärare för att inte reproducera könsmönster.  

Under tiden som den här studiens arbete pågått har vi funnit flera intressanta 

forskningsfrågor som kan kopplas till våra syften och frågeställningar. En 

forskningsfråga som vi fann när resultatet bearbetades var kopplingen mellan 

föreningsliv och skola med specifikt fokus på traditionella könsmönster. Flera lärare 

ansåg att den hårda jargong som ofta finns inom föreningslivet påverkar eleverna även 

under skoltid. Här finns möjlighet att exempelvis undersöka fritidslärarens och 

föreningsledarens samverkan i syfte för att motverka traditionella könsmönster. En 

annan forskningsfråga som vi reflekterat över är hur mycket fritidslärarna tvingar in 

eleverna i könsöverskridande aktiviteter. Då Skolverket (2017) belyser att fritidshemmet 

ska erbjuda en meningsfull fritid (ibid.). Då blir frågan hur mycket läraren ska styra för 

att det fortfarande ska ses som meningsfull fritid för eleverna men också att lärarna tar 

hänsyn till elevernas vilja. Genom att ha en utgångspunkt i elevernas perspektiv kan 

forskaren intervjua eleverna om hur de anser styrda aktiviteter påverkar deras 

meningsfulla fritid på fritidshemmet. 
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Bilagor 

Bilaga A – Brev till deltagare i studien 

  

Växjö Kalmar  

Intresserad av att delta i vår studie?   

Hej!  

Vi heter Christian och Viktor vi läser den sjätte och sista terminen till Grundlärare med 

inriktning mot fritidshem på Linnéuniversitetet. Vi skriver ett självständigt arbete där vi 

vill undersöka hur fritidslärare arbetar för att motverka traditionella könsroller med 

specifik inriktning på miljön.   

Vi önskar att få utföra intervjuer med utbildad fritidspersonal från fyra olika fritidshem 

och skulle därför fråga om du hade velat deltaga genom att svara på våra frågor? Vi 

kommer att skicka våra frågor till dig en vecka före intervjun så att du får en överblick 

av de frågor som kommer att ställas.  

Vi kommer att arbeta utifrån vetenskapsrådets etiska principer. Deltagandet är då 

frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Ditt och skolans namn 

kommer anonymiseras i arbetet. För att underlätta transkribering önskar vi att få spela in 

intervjun med samtycke från dig. Efter vårt arbete med transkribering kommer du även 

få möjlighet att läsa intervjun och ge ditt godkännande till att det som transkriberats 

stämmer överens med dina svar. Det material som vi får in kommer endast att användas 

till det självständiga arbetet. När uppsatsen är godkänd kommer det inspelade materialet 

att permanent raderas.   

Intervjun förväntas ta max en timma. Detta säger vi för att ha marginal och troligtvis 

kommer det att inte ta så lång tid. Tid och plats för intervjun är upp till dig, vi är 

flexibla.  

Har ni några frågor är det bara att höra av er.  

Tack på förhand.  

  

Studenter:  

Christian Kerroum, 070-XXXXXXX, xxxxxxx@student.lnu.se  

Viktor Gustavsson, 070-XXXXXXX, xxxxxxx@student.lnu.se   

  

mailto:ck222pq@student.lnu.se
mailto:vg222cu@student.lnu.se
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Bilaga – Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat som lärare i fritidshemmet? 

Vad är traditionella könsmönster för dig? 

 

Kan du berätta vad ni gör generellt på skolan i arbetet med jämställdhet? 

Vad gör ni specifikt på fritidshemmet när ni arbetar med jämställdhet och för att 

motverka traditionella könsmönster? 

Vad gör ni för aktiviteter för att främja jämställdhet hos eleverna? 

 

Vad anser du som fritidslärare är viktigt att tänka på när ni planerar samt utför 

aktiviteter för att motverka traditionella könsmönster? Ex. Gruppindelning, elevers 

erfarenheter, fysiska miljön? 

Berätta hur ni fördelar arbetet mellan er i personalen på fritidshemmet dvs finns det 

typiska manliga och kvinnliga arbetssysslor?  

Ser du speciella platser där pojkar vistas mer samt andra platser där flickor är mer? 

Inomhus samt utomhus?  

Om svar ja - Varför tror du det är så? 

Kan du ge exempel på när rumsliga könsuppdelningen blir synlig i verksamheten?  

Hur gör ni för att motverka den rumsliga könsuppdelningen när ni utformar den fysiska 

miljön på fritidshemmet?  

Har eleverna någon inverkan på den fysiska miljöns uppbyggnad? 

Hur kan olika inredningar samt material som används på fritids bidra respektive 

försämra möjligheterna till att motverka den rumsliga könsuppdelningen? 

Vad gör ni aktivt för att motverka den rumsliga könsuppdelningen?  

Vilka förutsättningar har ni för att arbeta med den rumsliga könsuppdelningen? 

Vad hinder ser du i verksamheten när det gäller arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster? 

Hur anser du att ert arbete med jämställdhet och traditionella könsmönster kan 

utvecklas? 

Vilka utomstående faktorer anser du kan motverka samt bidra till traditionella 

könsmönster? 
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