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Abstrakt 
Syftet med studien Leisure-time teachers work with equality and gender roles är att 

utifrån en genusmodell synliggöra fritidslärares såväl medvetna som omedvetna arbete 

med jämställdhet. Frågeställningarna utgår från tre nivåer i genusmodellen, den 

strukturella, den symboliska och den individuella. Den strukturella nivån önskar 

synliggöra hur verksamheten organiseras, den symboliska om hur verksamheten arbetar 

för att motverka de traditionella könsmönstren. Till sist synliggörs genom den 

individuella nivån lärares egna uppfattningar om jämställdhet och hur pojkar och flickor 

bemöts. Studien har genomförts genom intervjuer med fyra fritidslärare och pedagoger.  

Resultatet av hur fritidshemmets organiseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv visar att 

det inte är ett prioriterat arbetsområde. Lärarna för omedvetet vidare en traditionell syn 

på kön genom hur de arbetar med varandra, exempelvis med arbetsuppgiftsfördelning. 

Aktiviteter med eleverna uppdelas efter scheman och personliga intressen. 

Fritidshemmets arbete med att motverka de traditionella könsmönstren visar att de 

omedvetet för dem vidare till eleverna. Det finns förväntningar på att pojkar ska vara 

högljudda och inte lyssna medan flickor anses vara lugna och hjälpsamma. Medvetenhet 

kring jämställdhetsarbetet med att motverka traditionella könsmönster och vad det kan 

innebära i den pedagogiska praktiken saknades.  

Lärares egna värderingar och förhållningssätt visar att de tycker det är viktigt att vara 

förebilder för eleverna. Men genom sitt förhållningssätt förmedlar de omedvetet en 

traditionell syn på kön och uppfattningen att manligt är mera värt än kvinnligt.  
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1 Inledning 
 

Det diskuteras ofta om skillnaderna mellan könen har sin grund i vårt biologiska arv eller 

i vår sociala miljö. Jag menar att det inte spelar någon roll om det beror mest på det ena 

eller på det andra. Det viktiga är att det går att bredda könsrollerna. Man kan förbättra 

barns förutsättningar genom sitt förhållningssätt mot dem. 
(Wahlström 2003, s. 9)  

 

Som citatet ovan visar så förekommer det ibland diskussioner i skolan om huruvida 

skillnader mellan pojkar och flickor beror på biologiska skillnader och att de därmed är 

och bör behandlas olika. Det är självklart att det finns biologiska skillnader mellan 

flickor och pojkar, det viktiga är dock hur vuxna och lärare förhåller sig till och arbetar 

med de föreställningar och förväntningar som av tradition finns kopplade till kön. Det 

handlar till exempel om beteende och utseende som genom tiderna har ansetts typiskt 

pojkigt och flickigt. De traditionella könsmönstren är sådant som vi har skapat i 

samhället, i kulturer och genom sociala interaktioner med varandra. De tar sin form idag 

genom att pojkar uppmuntras till att vara starka, högljudda och ta mycket plats. Flickor 

uppmuntras till att vara passiva, lugna, noggranna och hjälpsamma. Det som anses höra 

till det traditionellt maskulina anses i vår kultur vara mer värt än det traditionellt 

feminina och jämställdhet handlar om att ifrågasätta och förändra dessa tankesätt 

(Henkel & Tomicic 2018). Dessa könsmönster och normer är en stor del av vårt 

samhälle och de påverkar barn redan i tidig ålder. När ett barn föds finns det olika 

förväntningar och skillnader i hur det kommer bli behandlat beroende på dess 

biologiska kön. Det leder till att traditionella könsmönster förs vidare och reproduceras. 

Enligt Connell (2005) byggs värderingar upp gemensamt och när de tas för givna utan 

att ifrågasättas börjar de anses som naturliga och får därför fortsätta. 

 

Lärare i svenska skolor är ålagda att verka för jämställdhet. Ingen skillnad i bemötande 

ska göras som har sin grund i kön. Lärare ska till och med arbeta för att motverka 

traditionella könsmönster (Skolverket 2018). Men hur lärarna själva förhåller sig till 

jämställdhet och att motverka traditionella könsmönster kan påverka vilken uppfattning 

eleverna får av dessa. Arbete med att motverka och förändra traditionella könsmönster 

innebär inte att alla ska vara likadana eller att något ska tas bort. Istället handlar det om 

att skapa möjligheter för eleverna att göra könsöverskridande val och att kunna 

utvecklas oberoende av förväntningar på sitt biologiska kön. Genom forskning har det 

dock framkommit att flickor och pojkar ändå behandlas könsstereotypt i skolan. 

Uppdraget att motverka traditionella könsmönster har inte nått alla.  

 
Erfarenheterna visar att det finns en risk att jämställdhetsarbetet inte på ett märkbart sätt når 
ut till klassrummet utan att det lätt blir en sidoverksamhet som märks vid några enstaka 

tillfällen eller hos några särskilt engagerade personer. 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003d s.37) 

 

Citatet belyser att det kan vara ett problem att inte jämställdhetsarbete anses vara en 

viktig del av värdegrundsarbetet. Enligt läroplanen (Skolverket 2018) ska det vara en 

del av skolans värdegrundsarbete att motverka traditionella könsmönster som kan 

begränsa elevernas lärande, val och utveckling. Det handlar alltså om att skolan ska 

verka för jämställdhet, att eleverna ska ha tillgång till samma möjligheter, ges samma 

förutsättningar och inte bemötas olika på grund av kön. Målet med jämställdhet är att 

det ska fungera i hela samhället (Hedlin 2006). 
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Sandra Harding nämner i sin bok The Science Question of Feminism (1986) att 

könsmedvetenheten och arbete med jämställdhet kan synliggöras på olika nivåer. Hon  

påvisar tre nivåer i genusmodellen, den strukturella, den symboliska och den 

individuella. Den strukturella nivån handlar om hur fritidshemmet organiseras, 

fördelningen av arbetsuppgifter mellan lärare och hur miljöns utformning kan påverka 

elevernas val. Den symboliska nivån handlar om att motverka traditionella 

könsmönster, att synliggöra dem och vad som kodas som manligt och kvinnligt i vårt 

samhälle. Den individuella nivån handlar om lärarens egna värderingar och 

förhållningssätt samt den privata uppfattningen om jämställdhet. Varje forskningsfråga 

utgår ifrån de tre respektive nivåerna som genusmodellen är uppdelad i och 

genusmodellen återkommer genom hela studien. 

 

Arvidson (2014) i sin studie att det finns svårigheter med att arbeta med jämställdhet. 

Därför är vi intresserade av om och hur fritidshemmen vi ska studera faktiskt arbetar 

medvetet med jämställdhet.Frågan är då vad som påverkar arbetet och det egna 

förhållningssättet? Gör ett omedvetet förhållningssätt att de traditionella könsmönstren 

fortsätter och leder till en fortsatt ojämlikt fritidshem? 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att utifrån de tre nivåerna i Hardings genusmodell synliggöra 

fritidslärares såväl medvetna som omedvetna arbete med jämställdhet. 

 

Frågeställningar 

 

• Hur organiserar fritidslärarna verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv? 

• Hur arbetar fritidslärarna med att motverka de traditionella könsmönstren i 

verksamheten? 

• Hur påverkar lärares egna värderingar och förhållningssätt arbetet med 

jämställdhet på fritidshemmet? 
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2 Tidigare forskning 
 

Detta kapitel handlar om vad tidigare forskning har kommit fram till på området 

jämställdhetsarbete i skolan. Då sökningar efter forskning gällande fritidshem inte har 

gett så mycket resultat, har vi breddat området till att inkludera hela skolans arbete med 

jämställdhet. Till sist följer en sammanfattning där resultaten av forskningen diskuteras. 

 

 

2.1 Jämställdhetsarbete på strukturella nivån 

 

Den strukturella nivån handlar om hur fritidshemmet organiseras, fördelningen av 

arbetsuppgifter mellan lärare och hur miljöns utformning kan påverka elevernas val. 

 

I Gendered aspects of Leisure-time teacher’s care - social and physical dimensions av 

Hjalmarson, Löfdahl och Warin (2017) var syftet att skaffa kunskap om vilka 

uppfattningar manliga och kvinnliga fritidslärare har om sitt yrke. För att få fram empiri 

utfördes totalt sju intervjuer, tre med manliga och fyra med kvinnliga lärare. Totalt 

deltog nio fritidslärare eftersom vissa blev intervjuade i grupp. Det var frivilligt att delta 

och de deltagande fick själva välja om de ville bli intervjuade i grupp eller enskilt. 

Analysen av empirin avslöjade skillnader mellan svaren från de manliga och kvinnliga 

deltagarna. De manliga ansåg att deras arbetsuppgifter är oklara, vilket de tyckte hade 

en negativ inverkan på deras professionalitet. En av de manliga medverkande ansåg att 

kvaliteten på fritidshem mäts av hur villiga eleverna är att delta i aktiviteter och om de 

kände sig glada och trygga så var det positiva indikatorer. De kvinnliga lärarna ansåg att 

deras professionella kompetens baserades på deras förmåga att planera meningsfulla 

aktiviteter. Där ingår också att dokumentera, utvärdera och rapportera om dessa. De 

tyckte att sedan de började dokumentera har de blivit mer fokuserade på att nå de 

uppsatta målen och syftet med aktiviteterna. En av de manliga lärarna upplevde en 

förväntan på sig när han började arbeta på fritidshemmet, att han som man skulle "ta 

hand om situationen". Han upplevde en besvikelse hos sina kvinnliga kollegor när han 

senare inte motsvarade deras förväntningar. Det antogs också att han skulle vara den 

som var ute och spelade fotboll med pojkarna, medan de kvinnliga lärarna var inomhus. 

En annan del som det pratades om var hur det ansågs positivt att ha en manlig lärare 

eftersom då skulle de stökiga pojkarna har någon att prata med, men det borde inte bero 

på lärarens kön. Samtidigt som lärarna omedvetet bidrog till att reproducera de 

traditionella könsmönstren, kunde de också kritisera och avvisa dem. (Hjalmarson, et al. 

2017). 

 

Hege Eggen Børve och Elin Børve (2016) utfördes en studie med syftet att studera hur 

den fysiska miljön påverkar elevernas lek på förskolan. Hur eleverna leker påverkas av 

vilket kön de har och då skapas en förbindelse mellan rum och kön. Där reproduceras 

också lärarnas uppfattningar om kön. Empirin samlades in på två förskolor i Norge, där 

åtta intervjuer genomfördes med två män och sex kvinnor. Enligt de medverkande 

spenderar pojkar mer tid i rum med sådant som innehåller material som förknippas med 

pojkar. Flickor håller sig till rum med material som förknippas med flickor. Då blev 

rummen kodade som pojkrum eller flickrum. En lärare menade att bara för att materialet 

finns tillgängligt för alla så har inte eleverna samma möjligheter. När pojkarna 

ockuperar sådant som anses pojkigt, får ju inte flickorna tillgång till det och tvärtom. 

Där behövde lärarna arbeta för att medverka till att alla får samma möjligheter. En 
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manlig deltagare menade att han hellre spenderade tid med eleverna i idrottshallen än 

satt och pysslade som kvinnorna gjorde. Pojkarnas val av vissa aktiviteter kan ha att 

göra med att de manliga lärarna satt jämte dem. Det kan ha som konsekvens att eleverna 

gör samma val som de lärare de ser som förebilder. Då normaliserar lärarna de 

existerande normerna och könsstrukturerna (Børve & Børve 2016). 

 

Utvärderingen av projektet Genusmedvetenhet som möjlighet eller begränsning av 

Johan Söderman och Camilla Löf (2010) är en utvärdering av de fortbildningar som 

förskolor och skolor har erbjudits. Fortbildningen de erbjudits är genuspedagogik. 

Genuspedagogik innebär att pedagoger får en utbildning som inriktar sig på att de ska 

kunna verka för alla elever och kunna få samma möjlighet till sitt identitetsskapande 

oavsett kön. De tar även upp den kompensatoriska pedagogiken, den innebär i det stora 

hela att lärarna ska främja jämställdhet genom att kunna erbjuda flickor och pojkar olika 

stöd. Ett exempel på detta är att det kan vara bra för eleverna att ibland få sin 

undervisning i pojk och flickgrupper då de ibland behöver olika stöd. Det är också för 

att flickorna ska ges mer talutrymme utan att behöva tystas av de högljudda pojkar. 

Resultatet de kom fram till är att satsningen på genus framträder i olika former av 

kompensation. Det kan till exempel handla om att det ena könet ska kompensera det 

andra i olika aktiviteter. Det var flera av pedagogerna som nämnde att flickorna oftast 

får kompensera för pojkarnas upplevda dominans. 

 

Hjalmarsson (2009) syfte är att fokusera på hur lärare uppfattar innebörden av 

könsordning i sitt arbete. Hjalmarsson (ibid.) vill fokusera studien på hur de intervjuade 

lärarnas förståelse och tolkningar av könsordningen i deras uppdrag och arbete ser ut, 

hur de uttrycks, hur lärarna undersöker sina arbetsuppgifter samt hur de utförs. Studien 

bygger främst på de intervjuerna som genomförts med fjorton lärare i årskurserna tre till 

fem. Det ingår också en liten del från en enkät som besvarats av 600 lärare som arbetar 

med barn mellan tio och tolv år. Resultatet som studien kommer fram till visar att 

arbetsuppgifterna delas upp mellan könen. De tyngre uppgifterna såsom att bära möbler 

är de manliga lärarnas uppgift att sköta och när det kommer till relationer och känslor är 

det kvinnornas arbete. Även när det kom till relationer till föräldrarna var det olika 

uppdelat hur de tänkte. De kvinnliga lärarna tänker mer på hur de ska upprätthålla en 

bra relation medan de manliga tog allt med mer lugn och ro som det kallades i studien. 

Detta innebar att de tog saker som de kommer istället för att tänka på hur det skulle 

kunna vara. Detta kan leda till att lärarna för vidare de traditionella könsmönstren till 

eleverna genom sina arbetsuppgifter. Eleverna ser hur lärarna gör och följer detta i sina 

egna sätt att dela upp sig i lekar och andra frivilliga aktiviteter (ibid.). 

 

2.2 Jämställdhetsarbete på symboliska nivån 

 

Den symboliska nivån handlar om att motverka traditionella könsmönster, att synliggöra 

dem och vad som kodas som manligt och kvinnligt i vårt samhälle, exempelvis 

egenskaper och färger. 

 

Fredrik Zimmerman (2018) har i sin studie haft syftet att studera reproduktionen av 

maskulina normer och om de har en påverkan på pojkars studier. Studien visar att 

pojkar som grupp klarar sig ofta sämre än flickor i skolan. Flickor har generellt högre 

betyg och högre meritvärde. Detta är ett mönster som har ökat under 2000-talet och 

klyftorna mellan pojkar och flickor blir större. Insamlingen av empiri skedde genom 

femton gruppintervjuer och olika typer av observationer. Observationerna utfördes 

under tre månader, först dagligen men under de sista veckorna två dagar i veckan. 
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Studien utfördes på två klasser i årskurs nio. Den teoretiska utgångspunkten är Connells 

teori om maskulinitet, om hur strukturer reproduceras och om hegemoni. Med begreppet 

hegemoni menas hur en grupp kan vara den dominerande utan att använda fysiskt våld 

och hur det finns en enighet om att de existerande normer och strukturerna är de rätta att 

leva efter. Eftersom normerna tas för givna och inte ifrågasätts så anses de vara 

naturliga och tillåts därför fortsätta. Resultatet av studien visar att pojkar och flickor i 

grunden är ganska lika, men att sociala förväntningar på dem skapar skillnader. 

Flickorna ansåg inte att det var mindre accepterat att pojkarna visar känslor och de 

kritiserade normerna. Men när pojkarna själva tillfrågades ansåg de att det inte alls var 

lika accepterat för dem att kunna visa känslor. På den medverkande skolan fanns det en 

hierarki bland pojkarna, de som levde upp till den maskulina normen var på topp och de 

som inte gjorde de befann sig längre ner. Pojkarna kände därför att de behövde agera på 

ett visst sätt för att bli accepterade bland de andra. Men under intervjuerna visade de att 

de egentligen tyckte att pojkar borde kunna få visa känslor och att det borde vara mer 

jämställt i samhället och skolan. Samtidigt som eleverna på skolan ifrågasatte normer så 

reproducerade de dessa normer i sitt beteende mot varandra (ibid). 

 

Rapporten Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om "pojkkrisen" av Michael 

Kimmel (2010) handlar om pojkars allt sämre resultat i skolan som grupp, vad det beror 

på och vad som kan göras för att förändra detta. Syftet är att få igång mer diskussioner 

om genus och jämställdhet i skolorna genom att skaffa ny kunskap om hur arbetet kan 

se ut. De senaste åren har det blivit tydligt i skolor i Europa och Nordamerika att pojkar 

gör allt sämre ifrån sig i skolan och det är större sannolikhet att pojkar får stöd på grund 

av beteendeproblem. Den så kallade pojkkrisen har uppstått på grund av det existerande 

manliga idealet, det anses helt enkelt inte vara manligt att studera och lära sig. Det anses 

som kvinnliga egenskaper att anstränga sig och få bra resultat i skolan. De medverkande 

ansåg att allt sådant som kodas som kvinnligt är mindre värt och att ha sådana 

egenskaper som att anstränga sig, att vara sårbar och visa känslor inte går om man vill 

vara en riktig man. För att motverka pojkarnas allt sämre resultat måste bilden av 

manlighet förändras och beteenden ifrågasättas. Det existerande könsmönstret för män 

är idag ett problem för både pojkar och flickor. Flickor hölls tidigare tillbaks i skolan 

genom den traditionella synen på kvinnlighet. Men den har långsamt förändrats och gett 

flickor chansen till fler möjligheter. Likadant så hålls pojkarna nu tillbaka på grund av 

existerande ideal. Kimmel menar att det är som att det finns förväntningar på att det inte 

ska gå bra för pojkar i skolan. Genom att förändra bilden av manlighet skulle fler pojkar 

få möjlighet till att få bättre resultat i skolan. 

 

Christian Eidevalds (2009) studie är utförd på grund av att det finns forskning som visar 

att bemötandet av pojkar och flickor görs utifrån stereotypiska föreställningar om kön. 

Därför har han valt att i sin studie fokusera på vilka positioner flickor och pojkar 

accepteras ha och vilka positioner som inte är lika accepterade. Den teoretiska 

utgångspunkten i studien är feministisk poststrukturalism. Det empiriska materialet 

samlades in genom videoinspelade fokusgrupper som bestod av lärare och barn mellan 

tre och fem år. Fokussamtalen går ut på att läraren läser upp olika saker för att se hur 

barnen reagerar. Det kan vara om en prinsessa eller en superhjälte till exempel samt hur 

lärarna bemöter barnens olika ageranden. Resultatet av studien visar att pojkar och 

flickor i förskolan bemöts utifrån ett stereotypiskt synsätt. Det visar sig genom att 

flickorna får hårdare tillsägningar än pojkarna, vilket gör att flickorna får förväntningar 

på sig att de ska vara tysta och lugna. Samtidigt som det accepteras att pojkarna får vara 

lite mer högljudda och leka mer våldsamma lekar. Det framkom även att lärarna 

bemöter flickor och pojkar utifrån deras kön och inte utifrån individen själv. 
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Förskollärarna arbetar med att aktivt skilja på om man är pojke eller flicka utan att 

egentligen veta om det själva. Studien vill avsluta med att visa att detta kan ge olika 

pedagogiska konsekvenser för ett jämställdhetsarbete i förskolan och att detta är något 

som bör forskas vidare på (ibid). 

 

I Den svårföränderliga killkoden av Fredrik Zimmerman (2008) studeras hur det 

manliga idealet påverkar pojkar. Empirin utgår från intervjuer med fyra män som under 

sin skoltid utsattes för mobbning. Detta på grund av att de inte passade in i det 

existerande mansidealet. Det idealet innebär att pojkar inte ska visa någon svaghet utan 

man ska vara tuff och sportig. Pojkar i förskoleklassåldern har redan då tappat mycket 

av det känslomässiga registret de hade när de var nyfödda. De har då lärt sig att vissa 

känslor är förknippade med skam, som att visa rädsla och sårbarhet. Föräldrar 

uppmuntrar sina pojkar att tidigt klara sig själva för att passa in i samhällets normer. 

Även i klassrummet tar pojkar mest plats och de mer lugna flickorna används som hjälp 

för att lugna ner dem. Könsrollen pojkar anpassar sig efter är betydligt mer snäv än 

flickors, som uppmuntras mer att göra könsöverskridande val. Resultatet av intervjuerna 

visar att det bland pojkar och män inte är socialt accepterat att inte kunna leva upp till 

mansrollen. De känslor som är accepterade för dem att visa handlar om vrede, 

aggressivitet och ilska. Det är enklare att säga att man är ilsken istället för ledsen. Dock 

blev inte de intervjuade männen bara utsatta av andra pojkar, de blev illa behandlade av 

flickor också. Men det var annorlunda, för då upplevde de att de inte kunde försvara sig 

på samma sätt. De försvarade sig med våld mot pojkarna, men tyckte inte att de kunde 

göra det mot flickorna. Lärarna trodde i många fall inte heller på att flickorna mobbade 

andra (ibid.).   

 

Birgitta Fagrell (2000) studerar vad pojkar och flickor i åldern sju till åtta år har för 

uppfattning om manligt och kvinnligt inom idrott, familj, kropp och arbete. Studien 

använder Hardings genusmodell. Sextio barn från Sverige i sju till åtta års ålder 

intervjuades i tre klasser från tre skolor inom Stockholmsområdet, de representerar olika 

socioekonomiska miljöer. Intervjuerna genomfördes strukturerat för att få barnens svar 

riktade mot de specifika områdena. Olika teorier användes i studien, bland annat 

Hardings genusmodell, där genus skapas genom olika nivåer. En annan teori är 

Connells teori om hegemonitet, där tre strukturer styr relationen mellan könen, 

könsarbetsfördelning, makt och känslorelationer mellan könen. Intervjuerna med barnen 

analyserades på en abstrakt och på en konkret nivå. På det abstrakta planet hade barnen 

en klar bild av vad som är idealet för det manliga och det kvinnliga. Men på det 

konkreta planet hänvisade de till sina egna erfarenheter, vilket visade att deras 

uppfattning om kön inte var lika klar (ibid.). 

 

2.3 Jämställdhetsarbete på individuella nivån 

 

Den individuella nivån handlar om lärarens egna värderingar och förhållningssätt samt 

den privata uppfattningen om jämställdhet och traditionella könsmönster. 

 

I studien Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll, genomförd av Catarina 

Arvidson (2014), intervjuades fjorton genuspedagoger med syftet att studera vilken 

makt och kontroll de själva har i sitt arbete med förändring i skolan. En genuspedagog 

är utbildad i synliggöra hur de traditionella könsmönstren och förväntningar på pojkar 

och flickor kan påverka hur det går för dem i skolan. Det framkom i studien att bristen 

på arbete med jämställdhet har ofta sin grund i okunskap. Det saknades insikter i att 

jämställdhet är en del av värdegrunden och att det ansågs som något som kan arbetas 
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separat med. Trots att lärare och pedagoger anser att de inte behandlar pojkar och 

flickor olika visade det sig egentligen att de bemöter dem utifrån stereotypiska 

förväntningar. Men inte bara eleverna utan också lärare och pedagoger möts av 

traditionella könsmönster. Män anses vara bättre på att lösa konflikter och ta hand om 

besvärliga situationer. Kvinnliga lärare som tar på sig uppgifter som anses manliga, 

exempelvis att spela fotboll, uppfattas som ovanliga och speciella. Det är något som 

frångår normen, därför anses det vara annorlunda. En gemensam faktor i berättelserna 

var att genuspedagogerna ofta mötte motstånd i sitt arbete och att deras arbete kunde 

upplevas som hotfullt. Det ansågs att genus- och jämställdhetsfrågor var ett eget intresse 

hos genuspedagogerna och det kunde då reduceras till att det handlade om egna åsikter 

istället för ett kunskapsområde (ibid.). 

 

Syftet med studien utförd av Victoria Wahlgren (2009) är att genom genuspedagogers 

erfarenhet undersöka deras innehåll och arbetssätt vad gäller undervisning. Målet är att 

eleverna i gymnasieskolan ska bemötas på ett likvärdigt sätt oberoende av 

könstillhörighet samt att ett jämställdhetsarbete ska fungera. Studien har utförts för att 

tidigare forskning visar på att elevernas kön bestämmer vilka betyg de får och hur de 

bemöts i gymnasieskolor. Det empiriska materialet består av intervjuer med sex olika 

genuspedagoger som alla är verksamma i gymnasieskolor. Wahlgren (ibid.) har sedan 

tolkat intervjuerna efter den hermeneutiska metoden för att få en förståelse för hur 

pedagogerna upplever och använder genuspedagogiken i skolan. Resultatet av studien 

visar att det finns mycket okunskap vad gäller jämställdhetsarbete. Studien påvisar att 

det finns ett stort motstånd från lärare, skolledningar och kommuner och att lärare 

behöver ett nytt förhållningssätt för att jämställdhetsarbetet ska fungera. Det effektivaste 

sättet är om lärare handleds i arbetslag där de får lära sig att ifrågasätta sin egna 

värderingar, attityder och invanda normer. 

 

En annan studie, Störande elever korrigerande lärare skriven av Magnus Samuelsson 

(2008) visar hur olika dokument, regler och förväntningar förmedlar och 

uppmärksammar lärares olika korrigeringar av de betenden hos eleverna som anses 

störande. Även om lärarna behandlar pojkar och flickor olika utifrån om det är en 

manlig eller kvinnlig lärare. Studiens empiri kommer från observationer av fyrtionio 

lärare och sjuttiofyra elever, de utfördes under tre skolår. Resultatet av studien var att 

lärare riktar mest uppmärksamhet mot de störande beteendena. De beteendena kunde 

delas in i fyra olika kategorier, den störande aktiviteten, störande artefakter, störande 

egenhet och störande oordning. Det som räknades in under störande aktiviteter var 

elevernas pratsamhet, störande egenheter var när eleverna själva inte tog något ansvar 

under lektionerna. Störande oordning var oftast när det var oordnade arbetsstrukturer 

och störande artefakter var när eleverna hanterade egna personliga föremål under 

lektionerna, till exempel att de tuggade tuggummi. Lärarna kunde korrigera dessa 

beteenden på två olika sätt, antingen verbalt genom en tillrättavisning eller icke-verbalt 

genom en skriftlig varning. Sambandet mellan kön visade däremot att de som 

korrigerades mest var pojkarna så de ansågs som mer störande. Det visade sig att 

pojkarna störde lärarna mer under lektionerna än vad flickorna gjorde. Lärarens kön 

spelade ingen roll, manliga och kvinnliga lärare uppmärksammade störande beteenden 

lika mycket. Dock visade det sig att det finns ett samband mellan könen på lärare och 

elever. Lärarna korrigerade oftare elever med samma kön än det motsatta könet (ibid.). 

 

2.4 Sammanfattning 

Forskning kopplad till den strukturella nivån visar att jämställdhetsarbete fortfarande är 

en lågprioriterad del av arbetet i skolan och på fritidshemmet. Det existerar mycket 
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okunskap om vad arbetet faktiskt innebär och i vissa situationer till och med motstånd 

till att arbeta med det på en organisatorisk nivå. Fördelningen av arbetsuppgifter mellan 

kvinnor och män sker ofta enligt de traditionella könsmönstren, män utför tyngre 

uppgifter och spelar fotboll med pojkarna, kvinnor gör de lättare och håller sig inomhus. 

Dokumentation och annat administrativt prioriteras av de kvinnliga lärarna, medan de 

manliga har en tendens att ta saker med mer lugn och ro. Andra studier som handlade 

om placering av material och hur rum kan kopplas till kön, utfördes på förskolan men 

kan också kopplas till fritidshemmet genom den fria leken och det egna valet av 

aktiviteter.  

 

Enligt den symboliska nivån, vad som kopplas till manligt och kvinnligt och arbetet mot 

de traditionella könsmönstren, skapar sociala förväntningar skillnader mellan pojkar och 

flickor. Forskningen visar att pojkar och flickor ofta bemöts olika av lärare, ofta sker det 

omedvetet. Eleverna själva avvisade de traditionella könsmönstren, men visade 

omedvetet att de följde dem genom sitt beteende mot varandra. Redan i sju till 

åttaårsåldern visade eleverna att de hade uppfattningar om vad som anses vara manligt 

och kvinnligt.  

 

Forskning på den individuella nivån handlar om lärares egna förhållningssätt och 

uppfattning om de traditionella könsmönstren och jämställdhet. Forskningen visar att 

trots att lärare tror att de har ett medvetet tankesätt gällande jämställdhet, så överför de 

sina förväntningar om traditionella könsmönster till eleverna. Traditionella könsmönster 

påverkar inte bara eleverna utan även lärare genom att det finns förväntningar på vilka 

uppgifter män och kvinnor oftast utför. Hur eleverna blir tillrättavisade påverkas av 

lärarens kön, kvinnliga lärare är mer benägna att säga till flickor och manliga lärare 

pojkar. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 
 

Syftet med studien är att synliggöra fritidslärares omedvetna och medvetna arbete med 

jämställdhet. Vi har utgått ifrån Sandra Hardings (1986) genusmodell. Varje 

forskningsfråga utgår ifrån en av de tre nivåerna som genusmodellen är uppdelad i. 

Nivåerna är den strukturella, den symboliska och den individuella. Harding studerar 

varför könsfördelningen inom vetenskapens värld har varit så ojämn och med sådan 

brist på kvinnor. Eva-Karin Wedin (2014) har utvecklat de tre nivåerna för att passa in i 

skolmiljön. Modellen bygger på de traditionella uppfattningar om kön som finns i de 

flesta kulturer. Harding (1986) delar in uppfattningarna om kön i tre nivåer för att 

belysa hur uppdelningen av kön har skapats och upprätthålls i kulturer runt om i 

världen. Genus, eller socialt kön, beskriver de olika förväntningar som samhället har 

skapat på män och kvinnor och vad som symboliserar de olika könen. Enligt 

socialkonstruktionistiskt perspektiv skapas könsmönster, femininitet och maskulinitet 

genom det sociala samspelet mellan människor. 

 

3.1 Hardings genusmodell 

 

Den första nivån i Hardings genusmodell är den strukturella som handlar om 

organisation och arbetsfördelningen mellan könen. Harding (1986) beskriver den 

strukturella nivån som fördelandet av arbete mellan könen och varför vissa arbeten 

anses lämpligare för män och vissa för kvinnor. På fritidshem där det finns lärare av 

bägge könen kan fördelningen av arbetsuppgifter se olika ut. För att skapa en jämställd 

miljö kan det vara en positiv sak att fördela uppgifterna så att kvinnliga lärare ibland gör 

uppgifter som vanligtvis förknippas med manligt och tvärtom. Det är viktigt att ge 

eleverna chansen att se att det finns fler möjligheter och att de inte ska behöva 

begränsas på grund av kön. Den strukturella nivån kan också handla om hur 

verksamheten är organiserad, exempelvis om vissa miljöer är utformade efter specifika 

aktiviteter. Det är vanligt att det finns dockrum eller byggrum och de har en tendens att 

bli kodade som antingen pojkrum eller flickrum. Genom sådana miljöer får de 

existerande könsmönstren fortsätta, eftersom det leder till att pojkar och flickor söker 

sig till sådant de redan känner igen och kan. Då minskas möjligheten för dem att 

upptäcka nya intressen och att kunna göra könsöverskridande val.  

  

Den symboliska nivån beskriver Harding (ibid.) som sådant som kodas som manligt och 

kvinnligt och att göra skillnader mellan könen är något som har existerat genom hela 

mänsklighetens historia. I olika kulturer sätts kön även på sådant som inte är mänskligt, 

exempelvis berg, orkaner och nationer (ibid.). I skolmiljön handlar nivån om hur pojkar 

ofta får mer uppmärksamhet och utrymme än flickor i klassrummet och på 

fritidshemmet, även om den uppmärksamheten ofta är negativ och består av 

tillrättavisningar. Naturligtvis får flickor också tillrättavisningar, men det är mindre 

vanligt än för pojkar. Det handlar också om vad vi kodar som manligt och kvinnligt, 

som personliga egenskaper. Enligt den traditionella normen kopplas egenskaper som 

styrka och mod till pojkar. Objektivitet och logik är andra egenskaper som ofta kopplas 

till manlighet. Egenskaper som kopplas till flickor är att de ska vara lugna och 

hjälpsamma. Omsorg och fostran är vanligt kodade som kvinnliga egenskaper. Den 

symboliska nivån handlar också om att vi kodar blått som en pojkfärg och rosa som en 

flickfärg. Barn i så ung ålder som fyra är överens om att rosa är en flickfärg och att det 

är betydligt mer laddat om en pojke har något rosa plagg på sig, än om en flicka har 

något blått (Henkel & Tomicic 2018). 
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Tredje nivån är den individuella och Harding (1986) beskriver den som den egna 

föreställningen om någonting. Man kan ha en uppfattning om hur något ser ut på den 

symboliska nivån, en traditionell syn, men den kan skilja från den individuella 

erfarenheten. I skolan handlar det om lärares egna förhållningssätt samt bemötandet av 

pojkar och flickor. Vad läraren har för uppfattning om jämställdhet kan påverka det 

egna förhållningssättet i arbetet, den individuella uppfattningen följer med in i 

yrkesrollen. I forskning delas ofta föreställningar om kön in i två olika kategorier. De 

som har ett särartstänk menar att det finns skillnader medan de som har ett samartstänk 

uppfattar flickor och pojkar som mer lika än olika. Men likaväl som att läraren ska följa 

styrdokumentens värderingar i andra frågor, ska han eller hon också göra det gällande 

jämställdhet. Det finns skillnader i hur pojkar och flickor bemöts och olika 

förväntningar beroende på kön och hur de bemöter varandra.  

 

Då de olika nivåerna behandlar olika sätt att skapa genus och traditionella könsmönster 

passade de bra som utgångspunkter i forskningsfrågorna, där vi vill studera hur 

arbetsfördelningen ser ut på den strukturella nivån, traditionella könsmönster på den 

symboliska nivån och lärarens egna förhållningssätt på den individuella nivån. De olika 

nivåerna samverkar, men det går att arbeta med en utan att förändra de andra. Det går 

som lärare att vara med medveten om jämställdhet i sitt arbete på den strukturella nivån, 

utan att ha samma åsikt om jämställdhet i sitt privatliv enligt den individuella nivån 

(ibid.) 
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4 Metod 
 

För att uppnå syftet att synliggöra lärares medvetna och omedvetna arbete med 

jämställdhet på fritidshemmet enligt Hardings (1986) genusmodell har vi valt att 

använda den kvalitativa metoden. Den innebär att empiri samlas in med hjälp av ord, till 

exempel genom att genomföra intervjuer och observationer. Den vanligaste formen av 

empiri som forskaren får fram är i formen av verbala ord som sedan transkriberas och 

analyseras. Metoden är användbar när det gäller komplexa, sociala situationer 

(Denscombe 2018). Frågor om jämställdhet kan ibland vara komplexa och svåra att 

arbeta med och därför valde vi den kvalitativa metoden. Den passar för att få fram 

informatörernas åsikter, uppfattningar och egna erfarenheter. Studien använder ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv där vi undersöker hur arbete med jämställdhet 

påverkas av sociala strukturer som är skapade av samhället. Det är ett ämne som en 

lärare behöver kunskap i för att kunna arbeta med och utveckla sitt tänkande i (Hedlin 

2006). Den kvalitativa metoden bygger på tolkningsskickligheten hos forskaren. Det 

kan ta tid att analysera empirin, eftersom den först behöver kodas och eftersom 

materialet tolkas så kan forskaren påverka resultatet av analysen (Denscombe 2018). En 

annan utmaning med den kvalitativa metoden är att kunna urskilja det betydelsefulla 

materialet från resten (Patton 2002 i Fejes & Thornberg 2015, s. 35). 

 

4.1 Datainsamling: Intervju 

 

Användandet av intervjuer i forskningssyfte innebär att empiri samlas in genom att 

ställa frågor till en kunnig informatör inom det som ska studeras. Efteråt transkriberas 

de ordagrant och svaren analyseras därefter. Inför en intervju måste informatörerna vara 

informerade om syftet med studien och vad svaren kommer att användas till. Det är 

passande att använda intervjuer för att få fram informatörens åsikter och erfarenheter i 

ämnet som studeras (Denscombe 2018). Intervjuguiden utformades i syfte att få svar på 

forskningsfrågorna, där varje fråga utgick från en av de respektive tre nivåerna i 

Hardings (1986) genusmodell. Intervjuguiden utformades i syfte att få svar på 

forskningsfrågorna och hade totalt tolv frågor. Vi valde att ha fyra frågor som passade 

in under de tre respektive nivåerna. Utgångspunkten var att få en bild av informantens 

uppfattning om arbetet med jämställdhet i fritidshemsverksamheten och frågorna 

utformades därefter. 

  

Intervjun utfördes enskilt och med semistrukturerade frågor. Semistrukturerade frågor 

innebär att det fanns en förberedd lista med frågor, men det fanns också möjlighet att 

vara flexibel genom att informatören själv fick vidareutveckla sina tankar om frågorna. I 

semistrukturerade intervjuer kan frågorna förändras under de olika intervjuerna för att få 

fram nya tankar och spår att undersöka (Denscombe 2018). Med informatörernas 

tillstånd spelades intervjuerna in och vi förde även anteckningar. Intervjuerna 

transkriberades ord för ord efteråt och kunde sedan analyseras. 

  

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda intervjuer i forskningssyfte. 

Fördelar är att den insamlade empirin kan bli mycket detaljerad och informatören får 

själv utveckla tankar och idéer om ämnet. Nackdelar kan vara att informatören ger svar 

som han eller hon tror att forskaren vill ha och inte sin egna åsikt. En del kan också bli 

påverkade och obekväma av att bli inspelade (Denscombe 2018). 
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4.2 Urval 

 

Vi valde att använda utbildade lärare i fritidshem och fritidspedagoger och för att få ett 

jämställt urval ville vi ha både manliga och kvinnliga informanter. Urvalskriteriet vi 

använt oss av är ett bekvämlighetsurval då det bygger på att forskaren gör sitt urval från 

det som är bekvämt, till exempel det som finns nära till hands (Denscombe 2018). 

Intervjuerna utfördes på skolor som låg nära till hands för oss. För att få informanter till 

studien kontaktades rektorerna på de båda skolorna för att få godkännande för utförande 

och båda godkände vår förfrågan. Sedan kontaktade vi två lärare på varje skola, två 

kvinnliga på den ena och en manlig och en kvinnlig på den andra. Den ena skolan har 

främst kvinnor som är utbildade fritidslärare eller pedagoger, därav urvalet. Några dagar 

innan inbokad intervju var en informant tvungen att dra sig ur på grund av personliga 

skäl. Då fick vi kontakta en kollega till personen som vi valt ut och hon ställde gärna 

upp. Två informanter har lång erfarenhet av yrket och utbildade sig till fritidspedagoger, 

de andra är relativt nyutexaminerade grundlärare i fritidshem. Urvalet gjordes med 

tanken att få olika perspektiv på jämställdhetsfrågan. 

 

Intervjuerna genomfördes med utbildade lärare i fritidshem och fritidspedagoger i olika 

åldrar och på två olika skolor. På den ena skolan, en skola från förskoleklass upp till 

årskurs nio i en liten tätort, intervjuades två lärare. På den andra skolan, med 

förskoleklass upp till årskurs sex som ligger i en mellanstor tätort, genomfördes också 

två intervjuer.  

 

För att informanterna skulle förbli anonyma valde vi att ge dem andra namn och åldrar. 

 

• Johanna (40 år), har arbetat på skola och fritidshem under en längre period och 

är utbildad fritidspedagog. 

• Anna (26 år), relativt ny på fritidshemmet och är utbildade grundlärare i 

fritidshem. 

• Robin (34 år), har arbetat på fritidshemmet under några år och är utbildad 

pedagog. 

• Emma (30 år), har arbetat på fritidshemmet under ett par år och är utbildad 

grundlärare i fritidshem. 

 

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

 

Vid insamling av empiri till forskningen finns det olika etiska aspekter att ta hänsyn till. 

Enligt den kvalitativa metoden ska vi arbeta efter de fyra huvudkraven, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2017).  Enligt informationskravet måste vi informera informatörerna 

om syftet med studien, hur den är upplagd och vad den insamlade empirin kommer att 

användas till. Samtyckeskravet ger informatören rätt att under intervjuns gång ändra sig 

och inte vara med i forskningen längre och då har den forskande inte rätt att försöka 

påverka för att ändra beslutet. Nyttjandekravet innebär att det insamlade empirin endast 

får användas i forskning, att det inte kommer vara tillgängligt för något annat och att 

empirin kommer att raderas när studien är avslutad (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

Tre av kraven ovan använder vi oss av i vår samtyckesblankett (se bilaga B) där 

informanterna får information om vad studien har för syfte samt information om att 
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empirin vi samlar in kommer att raderas efter avslutad studie. Informatörerna ger även 

ett samtycke till att vi får använda empirin som vi fick ut av intervjuerna i vår studie. I 

brevet vi skickade ut till rektorerna (se bilaga C) får de information om studien och vi 

informerar om att det är frivilligt att delta. Empirin som samlades in från intervjuerna 

anonymiseras så att de inte ska kunna gå att koppla till en specifik person eller plats, 

detta enligt konfidentialitetskravet. Forskaren måste hantera materialet så att ingen 

information gör det möjligt att identifiera personen bakom, särskilt inte om det är något 

hos personen som gör det enklare att identifiera personen. Det sker genom en 

anonymisering av informatörerna där de i denna studie har fått nya namn.  

 

4.4 Genomförande 

 

Intervjuguiden utformades med syfte att få svar på de tre forskningsfrågorna, om hur 

fritidshemmet arbetar med jämställdhet utifrån de tre nivåerna i Hardings (1986) 

genusmodell (se bilaga A). Varje forskningsfråga har fyra frågor som inriktar sig på 

området som varje nivå handlar om, den strukturella som handlar om organiseringen av 

verksamheten, den symboliska som handlar om normer och traditionella könsmönster. 

Sist är den individuella som handlar om lärarens eget förhållningssätt. Efter att frågorna 

godkändes bestämde vi datum för intervjuerna. De första två intervjuerna skedde på en 

skola i en mindre tätort i södra Sverige, med en kvinnlig lärare i fritidshem och en 

kvinnlig fritidspedagog. Vi informerade om att intervjun skulle spelas in och den 

medverkande fick skriva under samtyckesblanketten (se bilaga B). Vi gav en kort 

förklaring om studiens syfte och förklarade kortfattat om vad de olika nivåerna utgick 

ifrån för att informatören skulle få förståelse för frågornas inriktning. På den andra 

skolan, en F-6 skola i en mellanstor tätort också i södra Sverige, intervjuades en manlig 

pedagog och en kvinnlig lärare i fritidshem. Utförandet skedde likadant, de fick se 

samtyckesblanketten (se bilaga B), vi förklarade kort studiens syfte och de olika 

nivåerna och att de skulle spelas in. Intervjuerna tog mellan tjugo och trettio minuter 

vardera, för att informanterna hade kortfattade svar och vi kände inte behov av att följa 

upp frågorna. Vi sorterade svaren efter de olika nivåerna i Hardings (1986) 

genusmodell, sedan kodade vi dem genom att söka efter mönster i svaren. Det kunde 

vara åsikter, förhållningssätt och uppfattningar som återkom och kunde kopplas till 

teorin och tidigare forskning. Eventuella namn som nämndes anonymiseras för att 

förhålla oss till konfidentialitetskravet. 

 

 

4.5 Metoddiskussion 

 

Studien utfördes på två olika skolor med tre kvinnliga och en manlig lärare. Studiens 

generaliserbarhet, det vill säga hur stor chansen är att liknande svar ges utifrån ett annat 

urval, kan vara relativt stor. Uppfattningarna och tankarna bakom arbetet med 

jämställdhet påverkas av de normer och strukturer som vårt samhälle är byggt på, så då 

kan åsikterna och tankarna förekomma på flera ställen. Enligt Denscombe (2018) är 

chansen större att svaret går att överföra om det finns mer informatörer från flera olika 

platser. Eftersom den insamlade empirin tolkas av forskaren finns risken att forskaren 

överför sina egna värderingar till svaren. I kvalitativa studier och i användandet av 

intervjuer kan varken forskaren eller informatören garantera att svaren eller 

användandet är helt trovärdiga. Båda sidor får då utgå från att den andra sidan är seriösa 

i både deltagandet och forskandet. 
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5 Resultat och analys 
 

I följande del finns resultat och analys av studiens frågeställningar. De är strukturerade 

efter de tre olika nivåerna i Hardings (1986) genusmodell som är den strukturella, den 

symboliska och den individuella. Resultatet presenteras genom relevanta citat om 

återkommande teman i de deltagandes svar. De analyseras därefter och kopplas till 

teorin och tidigare forskning om arbetet med jämställdhet på fritidshemmet eller i 

skolan. 

 

5.1 Verksamhetens organisering – jämställdhetsarbete på strukturella 
nivån 

 

Frågan vi inledningsvis sökte svar på var hur fritidshemmet organiseras utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv och är baserad på den strukturella nivån i Hardings (1986) 

genusmodell. Nivån handlar i skolmiljö om hur fritidshemmet kan organiseras för att 

arbeta för jämställdhet. Det kan ske genom fördelningen av arbetsuppgifter mellan 

lärarna och hur miljön på fritidshemmet kan påverka elevernas val av aktiviteter.   

 
Nej om vi tänker på min avdelning så är de en tjej, jag och sen min kollega då, eh det är 

jag som har ansvaret, eh han erkänner själv att han inte är så strukturerad, eh och han 

tycker väl mer det är mitt arbete tror jag innerst inne, så nä jag tycker inte de sker någon 
bra arbetsuppgiftsfördelning jämställt eller så, han tycker tjejer ska klara pappersarbetet 

och att han ska göra, han tycker jag mer ska ha den dokumenterade biten och han ska 

vara mer med barnen men de försöker jag släta ut så liksom (Anna, 26 år) 
  

Harding (1986) menar att uppdelandet av arbetsuppgifter baserat på kön påverkas av 

sociala strukturer och vissa uppgifter anses av män som mer passande för kvinnor och 

därför inte lika viktiga för dem själva. Svaret visar att att fördelningen av 

arbetsuppgifter kan se olika ut, men det finns ingen tanke bakom att det ska utgå från ett 

jämställt synsätt. Anna uttrycker det i sitt svar, fördelningen av arbetsuppgifter mellan 

henne och den manliga kollegan är inte alls jämställd. Övriga informanter uttryckte att 

fördelningen mest sker efter hur schemat ser ut och vilka som arbetar. Hjalmarsson et al. 

(2017) studerade arbetsuppgiftsfördelningen mellan könen på fritidshemmet och det 

visade sig att de kvinnliga lärarna tog större ansvar för planering och dokumentation. 

Eidevalds (2009) studie visade också att fördelningen av arbetsuppgifter vanligtvis sker 

på ett könsstereotypiskt sätt. Robin däremot påpekar att:  

 
Men det är ju jag och min kollega då vi har ju huvudansvaret, vi sköter planeringen för fritids på 

vår avdelning då, eh och det gör vi ju fifty-fifty, sen delar vi ut det till två manliga kollegor som 

jobbar som elevresurs och då får ju dom också hålla aktiviteter eller samlingar men det faller på 

mig och min kollega då att delegera eller hålla i det största liksom, likadant med föräldrakontakt 

och så där, det är ju, det faller mest på oss, så där är det ju, ja, uppdelat liksom (Robin, 34 år) 

 

Hans svar påvisar dock det motsatta från Annas, han och hans kvinnliga kollega sköter 

lika stor del av planeringen tillsammans och det sker enligt honom jämställt. På hans 

avdelning förekommer det fler manliga lärare än kvinnor, något som inte är så vanligt i 

fritidshemverksamheten. Fördelningen av aktiviteter kan också ske utifrån intresse: 

 
Jaa, ehm vissa aktiviteter försöker vi ju rotera på men ehm som att jag kanske håller i 

boll och lek gympa men har också påverkan av att jag är mest intresserad av att pyssla 

till exempel det ligger ju i min natur ehm likväl som de är hos mina andra kollegor 
kanske ligger det mer i deras natur att man tar hand om fysiska aktiviteter och så vidare 
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men delvis för att visa att vi kan göra båda sakerna och att vi avlastar varandra, för det 

kanske inte är så kul för mig att ha pyssel 16 veckor på raken liksom, kanske man någon 

gång ibland vill byta av och så byter vi, då kan du ha boll och lek gympa och så tar jag 
någonting annat liksom, så samtidigt som man har det man är intresserad av försöker vi 

också blanda (Emma, 30 år) 

  
Det handlar ju om intresset också, för jag är inte jätteintresserad av att, eh, kanske, spela 

fotboll med dom eller så utan det är kanske att man skickar iväg Göran eller Bertil att 

göra det istället, men det är ju mer för att de har det intresset. Det är ju inte för att de är 
killar (Johanna, 40 år) 

 

Enligt Hjalmarssons (2009) studie är den ojämna arbetsuppgiftsfördelningen ett sätt 

som lärare omedvetet för vidare de traditionella könsmönstren till eleverna. Harding 

(1986) menar att arbetsuppgiftsfördelningen mellan könen utgår från våra uppfattningar 

om vad som är naturligt för oss och vad som är socialt konstruerat. Svaren från 

informanterna visar att arbetsuppgiftsfördelningen kan utgå från lärarnas egna intressen 

och vad de själva har kunskap i. En konsekvens av det kan bli att eleverna får en bild av 

män och kvinnor som överensstämmer med de existerande könsmönstren. Om det alltid 

är en manlig lärare med dem som exempelvis spelar fotboll, får eleverna se sådant de 

redan har lärt sig är normalt och får inte tillgång till ett vidare perspektiv. Men 

fördelningen utgår inte från tanken att det ska vara jämställt utan mer från att det inte 

ska bli tråkigt för lärarna att ha aktiviteter inom samma område varje vecka. Lärarna 

kan också föra vidare traditionella könsmönster genom placering och fördelning av 

materialet på fritidshemmet:  

 
Där tror jag faktiskt inte vi har tänkt så jättemycket på material och inredning utan vi 
har gått efter det som är praktiskt, att de ska nå, ha tillgång till sakerna som de är 

intresserade av att göra,ehm och de är, det är egentligen mest det och sen i och med att 

det är på lagom nivå för alla barn så har ju alla tillgång till det oavsett du är pojke eller 

flicka (Emma, 30 år) 
 

Emma menar att på hennes avdelning förekommer inget medvetet tänk om placeringen av 

materialet. Robin och Anna säger likadant:  
 

Eh, ja, alltså jag tycker ju inte att vi har delat in någonting i något specifikt flickrum 

eller pojkrum utan vi har ju väldigt blandat, det är inte att vi har sagt liksom att det här 

kan bara pojkarna vara i utan, jag tror inte ens vi har tänkt tanken ens att dela på det 
utan det ska vara blandad miljö, men det är väl mer att vi har tänkt på avkoppling, eh 

alltså att det ska vara en lugn bra miljö för alla barn (Robin, 34 år) 

  
Vi är lite så om vi ska ha en dock och vi ska ha ett byggrum och att det liksom ska 

inbjuda till båda och även att man ska uppmuntra liksom ska vara alla som får bygga 

inte bara pojkarna, men vi har dåliga lokaler får jag skylla på (Anna, 26 år) 

 

Wedin (2014) kopplar Hardings (1986) strukturella nivå till organiseringen av 

verksamheten, hur material fördelas och att det kan leda till att vissa rum blir antingen 

pojkrum eller flickrum på grund av vad som finns där. I Børve & Børves (2016) studie 

menar en medverkande att det kan upplevas som att eleverna har samma möjligheter 

eftersom materialet finns tillgängligt för alla. Men om pojkar ständigt ockuperar sådant 

som anses pojkigt, får flickorna inte tillgång till det och tvärtom. Informanteras svar på 

om det finns en tanke bakom hur deras material, exempelvis spel och leksaker, placeras 

visar att det inte finns ett tankesätt som prioriterar att det ska vara jämställt. Istället 

handlar det om vara praktiskt och lättillgängligt för alla. Dock är de olika avdelningarna 
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som de medverkande arbetar på förlagda till klassrum, de har då inte så stor chans att 

påverka hur miljön ser ut.  

 

5.2 Att motverka traditionella könsmönster – jämställdhetsarbete på 
symboliska nivån 

 

Frågan vi inledningsvis ville ha svar på var hur fritidslärare arbetar för att motverka 

traditionella könsmönster. Den symboliska nivån i Hardings (1986) genusmodell 

handlar om vad som kodas som manligt och kvinnligt, alltifrån färger till personliga 

egenskaper och motverkande av traditionella könsmönster. Från informatörernas svar 

kan vi utläsa att det finns olika förväntningar på pojkar och flickors beteenden och att 

lärarna hjälper till att omedvetet reproducera de traditionella könsmönstren.    

 
Vi har ju haft perioder med kommentarer från olika elever liksom att eh du kan inte ha 

en rosa tröja för de är bara flickor som har sånt, så fort jag hör det där då liksom kliver 

jag in och så säger jag, jag förstår att du tycker det här men de är egentligen inte riktigt 

rätt liksom utan alla ska kunna ha vilka kläder dom vill, det dom tycker om och det dom 
känner sig bekväma i och de ska du respektera dem för alltså de är ingenting du behöver 

anmärka på (Emma, 30 år) 

 
Jag tänker att man inte ska göra så stor grej av det, alltså att de ska, aa men flickor får 

leka men det de vill och pojkar men det de vill, man ska inte komma, kommer en kille 

men rosa kläder ska man inte liksom åh har du flickkläder idag (Anna, 26 år) 

 

Rosa är en färg som ofta används som en symbol för femininitet (Wedin 2014, Harding 

1986). Eidevald (2009) menar att vuxna klär barnen i färger som kodas som specifikt 

flickiga eller pojkiga. Det gör att lärare får olika förväntningar på hur barnen ska 

bemötas beroende på färgen på kläderna, även om färgen på kläderna inte har någon 

större inverkan på barnet själv. Tre av informanterna nämnde som exempel på hur de 

motverkar traditionella könsmönster om en pojke har på sig en rosa tröja och får 

negativa kommentarer om det, så är det inte accepterat. Informatörerna menar att alla 

ska få klä sig som de själva vill. Men när tre olika lärare nämner just detta som exempel 

visar det att de omedvetet uppfattar det som något annorlunda och inte stämmer med 

normen. Specifika egenskaper kan också användas för att symbolisera kön:  

 
Vi som vuxna till och med ibland faktiskt innan det ens har hänt vi är redan invanda i 

det mönstret att såhär beter de sig och då är det det vi förväntar oss och det är det vi 

förväntar oss det blir, asså det är nått sånt här krux med en självuppfyllande profetia 
liksom mer eller mindre eh och det tycker jag är svårt att komma ifrån, ehm oftast, eh 

inte så mycket för flickornas del men just för pojkarna dom som utmärker sig särskilt på 

fritidshemmet (Emma, 30 år) 

 

Emma reflekterar över problematiken med att ha förväntningar på eleverna utifrån kön, 

Johanna menar att hon också har dem:  
 

Ja även om man försöker tänka liksom hela tiden och så det är ju kanske att, man tror att 

pojkarna är stimmigare, eh, redan innan, och att flickor, är lugna och fina och sitter 
stilla och leker eller ritar och målar och eller så. Det är..eh, rent generellt så tror jag att 

man har den, eh, uppfattningen ändå, eh från början (Johanna, 40 år) 

 

Enligt Hardings (1986) symboliska nivå kopplas specifika egenskaper till könen och det 

som kopplas till manligt är ofta dominanta egenskaper. I Kimmels (2010) studie 
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uttrycks det att det är nästan som att det finns förväntningar på att pojkar ska misslyckas 

i skolan. Dessa ojämställda förväntningar av flickor och pojkar början redan så tidigt 

som på förskolan enligt Eidevald (2009). I hans studie visar resultatet att lärare 

omedvetet behandlar pojkar och flickor olika och att det finns förväntningar på hur de 

kommer uppföra sig, beroende på kön. Alla informatörerna uttrycker att de har 

förväntningen att pojkar kommer vara högljudda, stimmiga och att de inte kommer 

lyssna. Informanterna uttrycker att det är viktigt att försöka lyfta fram flickorna:  
 

Grundtanken till att vi delat på dem att det vart flickor och pojkar i olika grupper är för 

att ibland upplever flickorna, dom är uttryckt sig så att pojkarna är väldigt våldsamma, 

inte våldsamma men eh dom är stora i sina rörelser och dom, dom pucklar på på ett 
annat sätt än vad tjejerna gör och då har dom ibland känt sig lite otrygga i den just 

aktivitetet där killarna ingår (Emma, 30 år) 

 

Flickorna känner sig otrygga när pojkarnas dominanta sidor tar över menar Emma och 

Johanna vill pusha flickorna att ta mer plats. 
 

Jag känner att det, jag har nog blivit att man tänker liksom att det här med tjejerna och 

få in dem på killarnas aktiviteter, det blir inte att man tänker riktigt lika mycket eh 

tvärtom. Jag vet inte varför jag gör det men. Det är väl kanske att man vill att, man vill 
ändå pusha tjejerna lite eller så kanske att eh, visa sig mer eller säga ifrån mer kanske, 

nej jag vet inte (Johanna, 40 år) 
 

Harding (1986) beskriver hur kvinnor behöver få en plats i världen som värderas lika 

högt som männens, utan att behöva offra sin femininitet. Informatörerna nämner inte 

ordet kompensation, men de försöker hjälpa flickorna och få fram dem så att de inte ska 

behöva känna sig otrygga när pojkarnas dominanta beteende tar över. Söderman & Löf 

(2010) skriver i sin utvärdering att flickor kompenseras ofta för pojkars agerande, de 

försöker få fram de sidorna hos flickor som traditionellt anses vara pojkiga. Det pratas 

inte lika ofta om att lyfta pojkarnas sidor som vanligtvis anses feminina, än en gång 

anses det maskulina mer värdefullt. Enligt Kimmel (2010) så orsakar det existerande 

manliga idealet problem både för flickor och pojkar i skolan. Pojkar gör allt sämre ifrån 

sig och det stökiga beteendet gör att flickorna känner sig otrygga. Kimmels (2010) 

rapport menade de manliga medverkande att de inte kan ha kvinnliga egenskaper om de 

vill vara riktiga män. Det visar sig i val av lekar, leksaker och aktiviteter som pojkar 

ägnar sig åt. Genom att endast lyfta flickor och få in dem i pojkarnas aktiviteter för  

lärarna vidare idén om flickorna kan ha pojkigt kodade egenskaper men inte tvärtom. 

Informanterna nämner att de försöker få in både pojkar och flickor på sådant där 

pojkarna är i majoritet för att få till jämställda aktiviteter. Som förslag var att flickorna 

skulle få en dag i veckan där endast de har tillgång till cyklarna som är väldigt populära 

bland pojkarna.  

 

5.3 Lärarens egna värderingar och förhållningssätt – 
jämställdhetsarbete på individuella nivån 

 

Frågan vi inledningsvis sökte svar på var hur lärares egna värderingar och 

förhållningssätt påverkar arbetet med jämställdhet på fritidshemmet. Den individuella 

nivån inom Hardings (1986) genusmodell handlar om lärarens eget förhållningssätt 

gällande jämställdhet och bemötandet av pojkar och flickor och hur det påverkar 

verksamheten. Utifrån svaren på våra frågor kan vi utläsa att jämställdhetsarbete inte 

verkar förekomma särskilt mycket, åtminstone inte medvetet. Lärarna anser själva att 
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kön inte spelar så stor roll samtidigt som de omedvetet gör skillnad på pojkar och 

flickor. 

  

Enligt Harding ska man kunna arbeta utifrån de olika nivåerna, oberoende av varandra. 

Detta innebär att den egna privata uppfattningen om jämställdhet inte behöver 

överensstämma med det professionella arbetet. Från informatörernas svar kan vi se att 

de inte utgår från sig själva och sitt egna förhållningssätt, utan pratar istället om hela 

verksamhetens arbete. Men likväl som att lärare ska följa läroplanen när det gäller 

politiska åsikter eller religion, så ska de arbeta efter ett jämställt tankesätt, då det är en 

del av värdegrunden. Det gör lärarna inte fullt ut. 
 

Alltså någonstans så känner jag att, okej. man ska ju tänka på det men man ska ju inte 
hela tiden tvinga dem heller känner jag. Att eh, dom får ju ändå välja vilket dom, och 

oavsett vad dom väljer så är det ju okej. Jag menar, sitter killarna och leker med Barbie-

dockorna så är det ju inget fel. Eh, sen kanske inte jag frågar en kille vad vill du göra, 

eller om dom går runt och inte vet riktigt vad dom ska göra så kanske inte jag föreslår 
det för en kille, eh, ja, det kan nog vara lättare att föreslå för tjejerna, det som kanske är 

mest poppis hos killarna än det är tvärtom (Johanna, 40 år) 

 

Johanna vill inte tvinga eleverna att välja saker de inte vill, men ser samtidigt inga 

problem med de valen de gör. Anna menar också att hon inte vill tvinga pojkar och 

flickor att vara tillsammans under idrottslektionerna. 

 
Jaa alltså om jag tänker på idrotten nu för där har jag många, eh dem vill ju gärna vara 

kille och kille men jag försöker ju, försöker dela dem men det är ju inte så lätt, eh för 

dem blir ganska tjuriga, ‘ahopp ska jag vara med en tjej’, eh så jag har liksom inte gjort 
så, så mycket, det får vara tjej och tjej eller kille och kille, för att de ska känna sig 

trygga, men aa de är lite både bra och dåligt i vissa sammanhang, eh men sen ska man 

inte göra för stor grej av det heller, det är inte sådär som innan att du måste vara tjej och 

kille (Anna, 26 år) 

 

Informatörernas svar visar att de anser det som accepterat att eleverna själva väljer att 

leka över könstraditionella gränser samtidigt som svaren visar att lärarna själva inte 

aktivt styr barnen mot gränsöverskridande lek. Harding (1986) menar att arbetet på den 

individuella nivån utgår ifrån den egna föreställningen, så om en lärare har en viss 

uppfattning om pojkar och flickor, så kommer det att synas i förhållningssättet. 

 

Utifrån tidigare forskning visar informatörernas svar om den individuella nivån att det 

finns en okunskap i arbetet med jämställdhet och vad det faktiskt innebär. Två av 

deltagarna menar att kön inte ska vara så viktigt i undervisningen, och de menar att de 

inte gör så stor sak av det. Enligt en studie av Hjalmarsson et al. (2017) så kan lärare 

vara kritiska mot de traditionella könsmönstren, men samtidigt omedvetet upprätthålla 

dem genom sitt förhållningssätt. Johanna menar att det ska vara accepterat för pojkar att 

exempelvis leka med dockor, men samtidigt vill hon inte tvinga dem till det. Då 

upprätthålls idén om att pojkar inte leker med sådant som kodas som flickleksaker, 

eftersom de inte får förslaget. Hon menar att det är enklare att föreslå pojksaker för 

pojkarna istället för flicksaker, eftersom det är troligare att flickor kan tänka sig att leka 

med pojksaker än tvärtom. Harding (1986) menar att i alla kulturer värderas sådant som 

anses manligt högre än sådant som anses kvinnligt. Det återkommer ofta i de 

deltagandes svar, både medvetet och omedvetet. Robin och Emma pratar om hur viktigt 

det är att vara en förebild för eleverna:  
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En del är ju ensamstående, kanske bara har en mamma eller en pappa och jag tror det är 

viktigt att de får förebilder, så man tänker hela tiden med förebilder. Eh, sen kvittar det 

ju om det är en kvinna som håller i en viss aktivitet med en pojkgrupp eller tvärtom, eh 
jag tror ändå man ska lyfta det lite mer (Robin, 34 år) 

 
Jaa men de handlar ju mycket om att alla ska ha samma möjlighet eh och att man som 

vuxna emellan behandlar varandra lika, att man ger samma arbetsuppgifter till exempel 

och att det blir en förebild för barnen att även om man är kille så kanske man kan hålla i 

ett pyssel och att man som kvinna kan hålla i boll och lek gympa till exempel, ehm så 
jaa och sen att man på nått, asså det är svårt att komma ifrån det här med stereotyper för 

det har vi ju i oss, vi är ju olika men att vi ändå på nåt sätt försöker lyfta det tänker jag, 

eh så skulle jag vilja ha det att alla är lika medvetna om det och att man tänker sig för en 
extra gång innan man kanske uttrycker sig på ett visst sätt eller agerar på ett visst sätt i 

särskilda situationer där kanske jämställdhet är i fokus  (Emma, 30 år) 

 

Den individuella nivån utgår enligt Harding (1986) ifrån den egna uppfattningen om 

någonting. Børve & Børve (2016) menar att de vuxna som eleverna ser som förebilder 

kan ha stark inverkan på deras beteende. Enligt Hjalmarsson (2009) så kan lärarnas 

förhållningssätt ha stor inverkan på vad för tankar eleverna tar med sig om jämställdhet. 

Informanterna tycker att det är viktigt att vara en förebild för eleverna och att visa 

genom sitt förhållningssätt positiva sätt att behandla varandra på. Det kan ge eleverna 

positiva uppfattningar om vad jämställdhet är och att de bildar sin egen uppfattning om 

vad de själva kan göra, oavsett vilket biologiskt kön de har.  
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6 Diskussion 
Syftet med vår studie är att synliggöra fritidslärares medvetna och omedvetna 

jämställdhetsarbete enligt Hardings (1986) genusmodell, där vi inriktade oss på att 

utforma forskningsfrågorna enligt de tre olika nivåerna. Genusmodellen har blivit den 

centrala delen i vår studie, då den har utformat många av rubrikerna för att skapa en röd 

tråd. Genusmodellen har varit till hjälp i utformandet genom att de olika nivåerna 

inriktar sig på olika områden inom genus. Det har gjort det lättare för oss att rikta in oss 

på de områden vi ville studera. Vi använde oss av nivåerna i intervjuguiden som efter 

utförda intervjuer gav oss empiri att analysera. På den strukturella och den symboliska 

nivån anser vi att vi fick tillräcklig empiri. På den individuella hade vi kunnat inrikta 

oss mer på det personliga förhållningssättet då utformningen av frågorna gjorde det lätt 

att mer svara ur verksamhetens synvinkel. Den individuella nivån var den svåraste att 

arbeta med, både i intervjuguiden och inom tidigare forskning.  

 

Intervjuerna utfördes med tre kvinnliga och en manlig lärare. Fler manliga medverkande 

hade kunnat påverka resultatet, då svaren mellan den manlige och de kvinnliga skilde 

sig mycket åt. De kvinnliga visade mer medvetenhet om vad jämställdhetsarbete 

innebär, men också att mycket traditionellt tänk förmedlas omedvetet. Ett par intervjuer 

till med manliga lärare hade kunnat ge ett bredare perspektiv ur manlig synvinkel. 

Intervjuerna utfördes relativt sent under arbetets gång och därför fick vi ta det som fanns 

tillgängligt. Utformningen av teorin skedde också relativt sent och därför dröjde 

utförandet av intervjuerna. Under intervjuerna höll vi oss till de förberedda frågorna och 

försökte att inte ställa för mycket följdfrågor, för att inte påverka de deltagande för 

mycket. Vi upplevde att jämställdhet kan vara ett laddat ämne att arbeta med, så då ville 

vi inte pressa de medverkande för hårt. Nu i efterhand känner vi att vi hade kunnat få ut 

mer om vi ställt några lite mer utvecklande följdfrågor, för att få in det mer personliga i 

svaren. En nackdel som Denscombe (2018) beskrev med att använda intervjuer var att 

informatören kan känna sig obekväm med att bli inspelad. Det märktes att ett par av 

informatörerna tyckte det var lite obekvämt i början, men efter några frågor slappnade 

de av och svarade mer naturligt. I början var planen att förutom intervjuer också 

använda observationer för att studera jämställdhetsarbetet. Det hade gett oss fler 

möjligheter under intervjuerna att avgöra om de svaren vi fick stämmer överens med 

observationerna. Vi beslutade dock att inte genomföra dem på grund av tidsbrist, det 

hade krävt för många tillfällen av observation för att få empiri till alla de olika nivåerna.  

 

Empirin vi fick utifrån intervjuerna analyserades och i stort sett allt kunde kopplas till 

det vi hittade i tidigare forskning och genusmodellen. Det visar sig att arbete med 

jämställdhet och att motverka traditionella könsmönster inte är ett prioriterat 

arbetsområde på fritidshemmet. Lärarna för omedvetet vidare de traditionella 

könsmönstren genom att de har olika förväntningar på flickor och pojkars beteende, de 

ger inte pojkar förslag till lekar som anses flickiga och de menar att kön inte ska spela 

så stor roll. Informatörerna uttryckte att de är medvetna om att de har olika 

förväntningar på hur pojkar och flickor kommer att bete sig. Emma menar att ibland kan 

dessa förväntningar leda till att lärare ibland förväntar sig ett visst beteende innan det 

ens har inträffat något. Hon menar att det blir som en självuppfyllande profetia, speciellt 

bland pojkarna. Robin menar dock att sådant kan vara situationsstyrt och beror mer på 

att de känner eleverna och har kunskap om hur eleverna fungerar i olika situationer. 

Alla medverkande uttrycker att de tycker att pojkar och flickor ska ha samma 

förutsättningar, men vad det innebär för dem är att allt ska finnas tillgängligt för alla. 

Børve & Børve (2016) menade i sin studie att det betyder inte att det leder till 

jämställdhet. Det måste finnas en medveten tanke hos lärare i fritidshem och övrig 
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skolpersonal att uppmuntra eleverna till att göra könsöverskridande val. En lärare 

uttryckte att eleverna inte ska tvingas till det, men att arbeta med jämställdhet handlar 

inte om att tvinga någon. Istället handlar det om att ge eleverna fler möjligheter att 

kunna göra egna val, oberoende av sitt biologiska kön. Enligt Hedlin (2006) så är syftet 

med att motverka traditionella könsmönster ett sätt att ge män och kvinnor riktig 

valfrihet genom att deras val inte ska begränsas av normer. De traditionella 

könsmönstren vi har skapat har lett till att både pojkar och flickor påverkas negativt i 

skolorna. Det har för pojkar lett till att de lyckas allt sämre i skolan och för flickor att de 

inte alltid känner sig trygga med pojkarnas tuffa sätt. Kimmel (2010) menar att genom 

att ifrågasätta och förändra den existerande normerna för pojkar och män, kommer det 

leda till förbättring för bägge könen.  

 

Arvidson (2014) kom i sin forskning fram till att arbete med jämställdhet är ett område 

som det krävs kunskap i, precis som i övriga ämnen i skolan. Enligt läroplanen 

(Skolverket 2018) så ska skolan arbeta för att motverka traditionella könsmönster, men 

ger inga vidare instruktioner på hur detta arbete ska gå till. Bristen på information 

kombinerat med en ovisshet om vad jämställdhetsarbete faktiskt innebär leder till att det 

fortsätter vara en oprioriterad del av verksamheten. De existerande könsmönstren som 

formar oss redan i tidig ålder sitter djupt rotade i oss och anses så naturliga att de inte 

ifrågasätts. Pojkar anses vara på ett sätt och flickor på ett annat. Många lärare och 

pedagoger visar omedvetenhet på hur mycket det egna förhållningssättet kan påverka 

eleverna. 

 

Trots att studien endast utfördes på två skolor så tror vi att chansen till att få liknande 

svar om antalet medverkande ökas är stor. De traditionella könsmönstren är så 

normaliserade att de inte ifrågasätts, utan istället reproduceras. Studien skulle kunna 

användas i syfte att ge lärare en ny synvinkel i deras jämställdhetsarbete på 

fritidshemmet och skapa större medvetenhet om varför det är viktigt. Arbetet med 

studien har gett oss större medvetenhet om hur mycket man som lärare förmedlar 

omedvetet till eleverna och mer kunskap i hur man skulle kunna arbeta med 

jämställdhet. Det finns mycket att studera vidare inom jämställdhetsarbete, särskilt inom 

fritidshemsverksamheten. Forskning på det området har visat sig vara svårt att finna. 

Det visar att mer forskning om hur jämställdhetsarbetet kan se ut på fritidshemmet 

behövs.  

  

Resultatet visar att det finns mycket utrymme för förbättring inom jämställdhetsarbetet 

på fritidshemmet, det skulle kunna vara så mycket mer. Men det krävs kunskap och en 

vilja att ändra sitt eget tankesätt för att kunna ge eleverna en medvetet jämställd 

verksamhet.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Hur arbetar fritidshemmet med jämställdhet på den individuella nivån dvs det 

egna förhållningssättet? 

1. Beskriv hur du uppfattar jämställdhetsarbete på fritidshemmet? 

2. Beskriv hur du uppfattar att en skola ska arbeta om den arbetar mot jämställdhet? 

3. Beskriv hur dina tankar om jämställdhet och könsmönster visar sig i ditt 

förhållningssätt? 

4. Beskriv hur du uppfattar flickor och pojkar? som mer lika än olika eller mer olika än 

lika? (sam- och särartat)  

 

Hur arbetar fritidshemmet med jämställdhet på den strukturella nivån dvs hur 

organiseras verksamheten? 

1. Kan du konkret ge exempel på hur ni arbetar med jämställdhet på fritidshemmet? 

2. Hur sker fördelningen av arbetsuppgifter mellan personalen på fritidshemmet?  

3. Hur uppmuntrar fritidshemsmiljön till en jämställd verksamhet som placering av 

material och inredning. Hur uppmuntrar den till könsöverskridande aktiviteter? 

4. Hur tänker ni gällande gruppindelningar av elever? Om pojk- och flickgrupper 

förekommer, vad är tanken med det?  

 

Hur arbetar fritidshemmet med jämställdhet på den symboliska nivån dvs arbetet 

för att motverka traditionella könsmönster? 

1. Hur synliggör ni ett medvetet jämställdhetstänk i era styrda aktiviteter? 

2. Hur arbetar ni för att motverka traditionella könsmönster i verksamheten? 

3. Upplever du att lärare har olika förväntningar på flickor och pojkars beteenden på 

fritidshemmet? Ge exempel.  

4. I den fria leken, arbetar ni med att eleverna ska göra könsöverskridande val eller låter 

ni dem välja helt fritt med sådant de redan känner igen? 

  



  
 

II 

Bilaga B Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett  

 

Syftet med studien är att synliggöra fritidslärares medvetna och omedvetna arbete med 

jämställdhet utifrån Hardings genusmodell. 

 

Härmed ger du samtycke till att vi kan använda denna inspelade intervjun i vår studie. 

Empirin kommer anonymiseras i studien samt att det även kommer raderas efter studien 

är avslutad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________      ___________________________________ 

 

Datum, Ort                                                    Underskrift 

 

 

  



  
 

III 

Bilaga C Brev till rektorer 

Hej! 

 

Vi heter Emelie Rundberg och Sofia Wetterling och vi läser Grundlärarprogrammet 

med inriktning mot fritidshemmet på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är nu inne på vår 

sista termin och arbetar med vårt självständiga arbete. 

Vårt arbetes syfte är att utifrån Hardings genusmodell synliggöra fritidslärares såväl 

medvetna som omedvetna arbete med jämställdhet. 

I studien har vi valt att utföra intervjuer för att få fram empiri vi kan analysera. 

Intervjuerna kommer att ske enskilt och det är frivilligt att delta. intervjuerna kommer 

att spelas in och sedan anonymiseras för att empirin inte ska gå att koppla till en viss 

person. 

Utförandet av intervjuerna kommer ta max 45 min per person och vi skulle vilja 

intervjua två stycken hos er. Om ni samtycker till detta, undrar vi om det går bra att 

utföra intervjuerna hos er? 

 

Vid frågor är det bara att höra av dig! 

 

Med vänliga hälsningar  

Emelie Rundberg. er222nk@student.lnu.se 

Sofia Wetterling, sw222qi@student.lnu.se 
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