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Abstrakt 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur föreställningar om genus kommer 

till uttryck och får betydelse i mötet mellan fritidslärare och elever i fritidshemmets 

verksamhet. Vi använde oss av en kvalitativ metod för att vi ville ta reda på 

fritidslärares tankar och uppfattningar om genus och jämställdhet i fritidshemmet. För 

att få fram detta gjordes observationer och intervjuer. Vi fokuserar på specifika områden 

att observera på för att få en helhetsbild hur bemötandet är i de olika i situationerna  

I resultatet har vi fått fram att fritidslärare har olika föreställningar och normer om 

flickor respektive pojkar och det påverkar deras förhållningssätt I intervjuerna fick vi 

fram att lärarna säger sig ha jämställdhetsmålen i ryggraden och de berättar att de möter 

alla lika, det framkommer också i intervjuerna att fritidslärare har olika förväntningar på 

flickor och pojkar som sedan påverkar deras bemötande till elever.  

Nyckelord 
Genus, kön, jämställdhet, jämlikhet, fritidshem, fritidslärare. 

Tack 
Vi vill ägna oss ett stor tack till vår handledare Karina Petterson som har varit till stor 

hjälp i vårt arbete. Vi vill även tacka de personer som tagit sig tid och ställt upp på våra 

intervjuer och observationer.  
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1 Inledning  
 

Vi har valt att arbeta med området genus och jämställdhet i vårt examensarbete. 

Anledningen till valet av ämnet är att vi tycker det är intressant och vår ambition i vår 

framtida roll som fritidslärare ska kunna arbeta utifrån ett jämställt förhållningssätt. Vi 

vill undersöka hur fritidslärare bemöter elever i fritidshemmet. Genom vår utbildning 

har båda berört begreppet genus och jämställdhet, vår erfarenhet av det är utifrån två 

perspektiv, det ena är utifrån lärares bemötande till elever. Det andra perspektivet är om 

lärares eventuella föreställningar och hur det kommer till uttryck i relationer med elever. 

Vi är därför intresserade av att studera genus och jämställdhet. Genom de två olika 

infallsvinklarna är vår ambition att belysa hur jämställdhet ser ut i fritidshemmet.  

 

Vi tycker det är intressant att ta reda på om det finns olika förväntningar på pojkar och 

flickor bland fritidslärare och om de förväntningarna påverkar fritidslärares agerande. 

Enligt Skolverket (2011) ska elever få med sig kunskapen ut i samhället att behandla 

alla lika oavsett kön. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt 

och möjligheter, samt bemöta och bedöma flickor och pojkar lika. Förväntningarna som 

ställs på flickor respektive pojkar medverkar till deras uppfattningar om vad som är 

manligt och kvinnligt, skolan ska därför ge plats för eleverna att pröva och utveckla sina 

intressen oavsett kön.  

 

Skolverket (2011) menar att lärare ska behandla alla elever lika. I SOU (2009:64) 

framkommer det att jämställdhetsmålen inte uppfylls i skolan. När elever gör sina val 

till gymnasiet är det tydligt att elevernas val är könsbundna och att det är stor skillnad 

mellan flickor och pojkars betyg. I skolan råder det skillnader mellan flickor och pojkars 

betyg och även gymnasievalen som flickor och pojkar gör är könsrelaterade (SOU 

2009:64). Vi tycker det är intressant att undersöka om det är jämställt i fritidshemmet 

för att se ifall fritidslärare uppfyller jämställdhetsmålen. Av egna erfarenheter har vi 

upplevt att lärare var hårdare mot pojkar än vad de är mot flickor i skolan. Vi har 

uppfattat att lärare förstärkte flickor och pojkars egenskaper. Det vill säga att flickor ska 

vara söta och pojkar ska vara tuffa. Under vår studie kommer vi att använda oss av ordet 

fritidslärare och inte fritidspedagog genom hela examensarbetet. Vi kommer ibland ta 

upp forskning om genus och jämställdhet i förskolan för att vi hade svårt att hitta 

tillräckligt med forskning om genus och jämställdhet i fritidshemmet.  

 

Eidevald (2009) menar att i förskolan har förskolelärare som uppgift att arbeta emot 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska kunna ha samma 

chanser att utveckla sina förmågor och intressen utan att elever ska bli bedömda för 

något. Eidevald (2009) menar att det är förskolan som får bestämma hur de vill arbeta 

med att nå jämställdhetsmålen. Alla som arbetar inom skolan, förskolan och i 

fritidshemmet ska ha kunskaper om olika maktförhållande och inflytande som formar 

elevers syn på könen. Wahlström (2004) menar att det finns en väldigt tydlig 

rollfördelning mellan pojkar och flickor i samhället. Vuxna medverkar till att bevara 

diskriminerande mönstret varje gång som de har föreställningar om könen, det kan leda 

till att dem behandlar flickor och pojkar olika. Det händer varje dag på olika platser och 

tider, som på BB, vid dop, i förskolan och skolan, på arbetet och i hemmet. Hirdman 

(2003) menar att flickor utvecklas och lever i en värld och pojkar i en annan värld, de 

blir insocialiserade till att vara och uppföra som en ”riktig” flicka och pojke (Hirdman 
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2003). Funderingar som kan uppstå är om barn har något val, eller om de formas till 

flickor som är försiktiga och pojkar som formas till att vara aktiva (Wahlström 2004).  

 

2 Bakgrund 
 

SOU (2009:64) menar att skolor inte når jämställdhetsmålen på grund av lärarens 

förhållningssätt till hur de tänker om jämställdhet. Hellman (2010) betonar att det är 

socialisationen som formar människan till flicka eller pojke. Skolan har ett uppdrag att 

förändra dessa könsmönster, i skolverket (2011) finns det ett mål som betonar att skolan 

ska arbeta mot jämställdhet.  

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. På vilket sätt flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 

och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för 

att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende 

av kön (Skolverket 2011:8).  

 

2.1 Utvecklingen av jämställdhet i skolan  
 

 

På 1800-talet kom det en skolform som var ett köns strukturerad och ett klasstrukturerat 

utbildningsväsende. Där en undervisning för pojkar från rika familjer sågs som en 

medborgerlig uppgift. De familjer som hade råd gick på pojk- och flickskolor. Medan 

det fattiga bondefolket fick vara utanför, där staten inte såg något intresse i att dem 

behövde utbildning. De fick istället gå i folkskolan som var för både flickor och pojkar. 

(Tallberg Broman 2004). 

 

Tallberg Broman (2004) skriver om de förändringar som skett i samhället och i skolan, 

när flickor blev inkluderade i skolorna och ett mer jämlikt samhälle började. År 1842 

fick Sverige en skola för alla barn. Det var dock många kritiska frågor som framfördes 

mot skolorna, ifall det verkligen var en möjlighet för alla barn och om det var en god 

och jämlik undervisning för barnen. Året 1962 slogs skolformerna samman till en 

gemensam skola för flickor. 

 

Tallberg Broman (2004) menar att förskolan och grundskolan är den mest 

sammanhängande platsen där barn möts mellan könen i samhället. I skolans miljö delar 

elever samma vardag, de gör saker tillsammans, är i samma rum och träffas varje dag. 

Skolan, läraren, pedagoger har alla en viktig uppgift och är väldigt betydelsefulla när 

det kommer till formandet av genus. De medverkar till ordningen av "pojke" och av 

"flicka" i olika grupper, men också av sig själva och med sina arbetskamrater. Tallberg 

Broman (2004) menar att man kan se tecken på att skolan överskrider könsmönstret. Ett 

exempel är hur olika vi pratar till pojkar och flickor. Man uppmärksammar dem för 

olika saker, där det förväntas hur pojkar ska uppföra sig och hur de ska vara, likadant 

blir det med flickor (Tallberg Broman 2004). 
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2.2 Historia om genus och jämställdhet   
 

Det engelska begreppet gender började användas kring 1960-talet i USA för att kunna 

dela upp de kön som var kulturella och som kunde förändas. De biologiska 

egenskaperna som människorna hade och inte kunde formas. Ordet genus kom till 

Sverige under 1988-talet och fick en stor spridning i teorin om genussystemet 

(Gunnarsson & Svensson 2011). I tidskriften "Professor i historia" skriver Bolin (2004) 

att det var Hirdman som förde in genussystemet i Sverige. Den handlade om 

reflektioner kring kvinnors sociala underordning, i och med det införde hon ordet genus 

till Sverige. I den svenska skolan har forskningen om genus ökat. Nu finns det en 

tydligare bild av flickors och pojkars villkor i skolan. Fram till 1990-talet var det bara 

flickor som studerades om i den svenska genusforskningen, under senare år har även 

pojkar tillkommit i genusforskningen (Petersson 2007).  

 

I tidskriften "Man föds inte till kvinna, man blir det" skriver Bolin (2004) att grunden 

till varför det är ojämnställt i världen. Hon går tillbaka till mänsklighetens barndom. På 

tiden där männen hade en kamp, mellan slavar och herrar. Där slaven kunde skaffa sig 

mer självförtroende genom att vinna över sin herre. På det sättet kunde slaven ändra sin 

ställning och sitt utseende utåt. Bolin (2004) nämner en fransk filosof Simone Beauvoirs 

tes, där hon menar att kvinnorna var dem som fick stå utanför. På grund av sitt 

barnafödande och för att kvinnan inte är lika stark som mannen. Eftersom kampen stod 

mellan slavar, herrar, borgare och arbetare, hade männen ett annat slags förhållande till 

kvinnan än vad som uppstod mellan männen. Kvinnan blev därför det andra könet. Hon 

blev ett föremål framför andra där hon blev avgränsad och omskriven, men hade inget 

utrymme för sin egen subjektivitet. Kvinnan har alltid fått en stämpel där man har sett 

dem som syndig eller känslosam. Dessa förklaringar om kvinnan och männen har satt 

avtryck genom historien, som har lett till att flickan spontant tar till sig dessa historier 

och myter om kvinnan och kvinnligheten. För att man ska få en jämlikhet måste alla 

människor få tillåtelsen att leva som fria individer. Människan ska själv få forma sin 

identitet och själv ta ansvar för sitt egna liv. Bolin (2004) menar  att kvinnorna endast 

kan uppnå detta om samhället är demokratiskt socialistiskt. Hon begärde att kvinnorna 

skulle få vara kreativa och erhålla arbeten där de får lön för att bli ekonomiskt 

oberoende och vara sin egen individ i sina egna liv. Bolin (2004) menar att vi till viss 

del uppnått detta idag, fe1mtio år senare. Myten om kvinnan och kvinnligheten lever 

fortfarande kvar och den förstärks genom reklam och media (Bolin 2004).  

 

I tidskriften "Alla dessa män" publicerar Bolin (2004) att genom alla år har kvinnor och 

män lärt sig att de ska beskåda livet och läran genom männens ögon. Synen på mannen 

och kvinnan har funnits med under alla år som människan har levt. Bolin (2004) tar upp 

två grekiska filosofer Platon och Aristoteles i sin artikel. Platon menade att kvinnan stod 

för de fysiska och orena, medan Aristoteles menade att kvinnan var en ofärdig man som 

inte var riktigt utvecklad och det var något som fattades på kvinna. Medan Freud 

menade på att kvinnan var avundsjuk på någon egenskap som hon inte hade. Genom 

dessa meningar kan man se att det blir ett kvinnoproblem. Kvinnan är i brist av något, 

hon är annorlunda och blir utesluten, medan mannen står fast vid normen (Bolin 2004).  
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2.3 Föreställningar om flickor och pojkar börjar redan som nyfödd  
 

Eidevald (2009) skriver att när människan har fått ett nyfött barn säger man redan då att 

pojkar är en liten fighter, smart, vild och aktiv. Flickor får ofta höra att man är lilla 

gumman, hjärtat, älskling (Eidevald 2009). Det handlar mycket om vilka förväntningar 

man har innan man föder sitt barn. Det förväntas vissa saker från flickor och pojkar som 

leder till att de behandlas olika omedvetet. Det finns förväntningar redan när barn är 

små. När flickor gråter kopplas det till att de är ledsna men när pojkar gråter kopplas det 

till att de är starka och arga (Wahlström 2004). Hur man pratar med ett barn har en stor 

avgörande del. När barnet senare ska döpas och det ska bestämmas färg på snöre till 

paketet väljs det blått till en pojke och rosa till en flicka. Flickor och pojkar möts hela 

tiden av budskap som sätter sina spår på hur det ska vara (Wahlström 2004). Eidevald 

(2009) anser att det är vuxna sätt att se och bemöta barnen som kan vara fel. Barn får 

krav och förväntningar som formar vad flickor och pojkar har för uppfattning om vad 

som är kvinnligt och manligt.  

 

Flickorna utvecklas och lever i en värld och pojkar i en annan värld. En del barn har 

kanske inte ens något val, de formas till flickor som är försiktiga och pojkar formas till 

att vara aktiva och busiga (Wahlström 2004). Ambjörnsson (2010) menar att det inte är 

självklart att man föds som pojke eller flicka. Pojkars egenskaper är medfödda med 

hjälp av testrostronet och flickor utvecklas automatiskt, då hon får ett hormonpåslag 

efter puberteten, vilket inriktar sig på att bli mamma och bilda familj. Hellman (2010) 

menar att människan inte föds till kvinna eller man utan vi blir det genom uppväxten 

och uppfostran. 
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2.4 Begreppsförklaring 
 

Första kapitlet är en begreppsförklaring av olika begrepp som kommer att återkomma i 

studien. Detta för att förstå och kunna skilja begreppen åt, eftersom de ofta feltolkas. 

Begreppen som kommer beskrivas är kön, genus, jämställdhet och jämlikhet.  

 
2.4.1 Kön 

Kön betyder vilket kön människan får, antingen man eller kvinna. Könet är något 

biologiskt som människan föds med (Svaleryd 2003).  

 
2.4.2 Genus 

Genus är en översättning av det engelska grammatiska ordet gender (Gunnarsson & 

Svensson, 2011). Begreppet genus började användas kring 1970-talet. Genus beskriver 

relationen mellan våra kön, om kvinnor och mäns beteenden, arbetsuppgifter. Vad man 

tycker är kvinnligt eller manligt och hur kön konstrueras socialt och föränderligt 

(Petersson 2007).  

2.4.3 Jämställdhet 

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

möjligheter i alla områden i livet. Jämställdhet är släkt med ordet jämlikhet men 

jämställdhet relaterar till kön. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning utav makt, 

oavsett kön skall det ges samma förutsättningar, möjligheter och utveckling till 

utbildning, arbeten, intressen (Hedlin & Åberg 2011).  

 
2.4.4 Jämlikhet 

Jämlikhet betyder att det finns rättvisa mellan alla människor och grupper i samhället 

och att alla människor är lika mycket värda oavsett vilket kön man har, etnicitet, 

religion eller social tillhörighet m.m. (Svaleryd 2003).  
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3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur föreställningar om genus och jämställdhet 

avspeglar mötet mellan fritidslärare och elever i fritidshemmets verksamhet. 

 

3.1 Frågeställningar 
 

 Hur är fritidslärares uttryck om genus och jämställdhet
? 

 Hur bemöter fritidslärare elever i fritidshemmet utifrån ett genusperspektiv?  
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4 Litteraturöversikt  
 

4.1 Jämställdhetens utveckling 
 

I tidsskriften ”Löneskillnaderna mellan män och kvinnor” publicerar Kakabaveh (2012) 

om att Sverige är ett jämställt land, men ändå är det skillnader i kvinnor och mäns löner. 

Även om könen utför samma arbete får männen ibland högre lön. Arbetsmarknaden har 

stora brister i jämställdheten Det gäller också arbeten där det är kvinnodominerade 

yrkesgrupper som får lägre löner, det kan därför vara ett samhällsproblem. En faktor till 

varför kvinnor får mindre löner är för att kvinnorna tar ut mer föräldraledighet än 

männen, kvinnorna tar ut 76 % och männen 24 % utav sina föräldradagar. Hirdman 

(1992) skriver om att år 1987 var det 80 % av kvinnorna som arbetade, de arbetade då 

på kvinnoarbetsmarknaden. Det var 85 % av alla arbeten som var mansdominerat. Det 

finns mer mansdominerade arbeten och kan vara det som ligger grund till varför 

männen får fler arbeten. Vi har kommit långt fram i utvecklingen med jämställdheten. 

Statistiska centralbyrån (2012) skriver om olika lagar som tillkommit över åren, den 

senaste lagen är att Sverige undertecknar Europarådets konvention om förebyggande 

och bekämpande av våld mot kvinnor. Det har skett flera förändringar om 

jämställdheten i Sverige. Det är dock fortfarande fler kvinnor som är hemma med vård 

av barn. Kvinnor hade mer än dubbelt så många dagar mer än männen år 2011. Även 

lönerna är i vissa fall män som får mer betalat än kvinnorna. Mest skillnad i lön var det i 

yrket företagsekonomer och marknadsföring, där skilde det 8900 kronor i skillnad på 

män och kvinnors lön och det är en statistik från år 2011.  

 

4.2 Når lärare jämställdhetsmålen? 
 

Det är lärares skyldighet att känna till och arbeta med jämställdhetsmålen i skolverket 

(2011). SOU (2009:64) framkommer det att dessa mål inte nås i skolan. När de gäller 

elevers val till gymnasieskolan kan det ses tydligt. Deras val är könstraditionella. SOU 

(2010:83) menar att läraren kan stärka elever att välja utbildning och det är mer 

frimodigt om elever inte hindras av föreställningar och förväntningar. SOU (2009:64) 

menar att det är stor skillnad på flickor och pojkars betyg. Statistik ett år senare i SOU 

(2010:51) står det även där att det är skillnader i betygen mellan flickor och pojkar. Det 

kan bero på som SOU (2009:64) skriver om att pojkar betraktas som bråkiga och 

ointresserade av skolan. Dessa synsätt kan ha påverkat lärares förhållningssätt och 

formar därför elever genom deras bemötande. En del lärare bemöter sina elever utifrån 

individ medan andra bemöter sina elever utifrån vilket kön de har. De elever som inte 

stämmer in i den stereotypa synen på vad som relateras till flicka och pojke glöms lätt 

bort. De pojkar som är tysta och de flickor som är högljudda får ingen plats i 

klassrummet. Samhällets syn på hur flickor och pojkar ska vara ger konsekvenser när 

lärare behandlar elever olika utifrån könen. Snälla flickor kan utnyttjas till att placeras i 

stökiga pojkgrupper för att lugna ner pojkarna, vilket ger en negativ konsekvens till 

flickor och kan leda till att de inte utvecklas (SOU 2009:64).  

 

Hellman (2010) menar att vi inte föds till könen utan formas till det genom samhället 

och hela livets gång. Skolan kan bidra till att förändra dessa könsmönster, för i skolan 

kommer genus alltid att finnas och är ett mål i Skolverket (2011) som lyder att 
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Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. På vilket sätt flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 

och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för 

att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende 

av kön (Skolverket 2011:8).  

 

SOU (2009:64) anser att skolan inte når jämställdhetsmålen för att det beror på lärarens 

förhållningssätt och hur de tänker om jämställdheten. Det kan också handla om en brist 

på kunskap. Viljan kan finnas där men inte verktygen eller kunskapen till att veta hur de 

ska arbeta med jämställdheten på skolan (SOU 2009:64).  

 

4.3 Manliga och kvinnliga lärare 
 

Hellman (2010) skriver om att lärare i förskolan lägger mer fokus på flickors roll, att de 

ska bli mer självständiga. Eidevald (2009) skriver istället om att i förskolan ger lärare 

pojkar större uppmärksamhet och mer respons än vad de ger flickor, eftersom de oftast 

tror att pojkar behöver det mer än flickor.  

 

Hellman (2010) betonar att det kan innebära att pojkar kan få det svårare än flickor att 

finna sig tillrätta på förskolan. Pojkar ges inte lika stora möjligheter till identifiering 

eller djupare förståelse av kvinnliga lärare. Detta gäller främst pojkar som är bestämda 

och gärna försöker bestämma över läraren. Pojkar som gärna vill bestämma över sin 

lärare på förskolan sägs vara hotande av läraren, istället för att själv se problemet. Det 

kan leda till att de blir en brist på identifieringsmöjligheter mellan den kvinnliga läraren 

och pojken. Det är brist på manliga lärare på förskolan, det är ett antagande som tas upp 

i Hellmans (2010) avhandling. Pojkar som underpresterar kan behöva en manlig lärare. 

Pojkar med enbart en moder i familjen där fadern inte finns med i bilden, kan leda till 

att pojkar saknar identifiering av samma kön. Identifieringen av samma kön är viktigt 

för den känslomässiga utvecklingen och den sociala kontexten. Majoriteten på förskolor 

är kvinnliga lärare och de barn som saknar manlig förebild hemma skulle uppskatta att 

det fanns i förskolan (Hellman 2010). Eidevald (2009) menar att ett problem som 

uppstått i fritidshemmen är att elever ibland saknar att ha en manlig lärare att identifiera 

sig med. Det är en brist på manliga lärare i skolan. Pojkar kan behöva en manlig lärare 

som en förebild. Fler män på förskolan skulle kunna ge elever en annan 

könsrollsuppfattning 

 

Helmadotter (1989) skriver om att det finns studier på hur lärare bemöter flickor och 

pojkar olika. Lärare förstärker könsrollerna på flickor och pojkar istället för att utmana 

det. Helmadotter (1989) skriver om vikten att lärarens kön har betydelse för att elever i 

fritidshemmet ska få social och känslomässig utveckling. Hon skriver också om vikten 

av att elever ska få möta både kvinnliga lärare och manliga lärare, genom olika kön på 

lärare så kompletterar det varandra. Eidevald (2009) menar att i förskolan bedömer och 

bemöter man elever hela tiden. Det har en stor inverkan för elevers upplevelser om vad 

det går ut på att vara pojke eller flicka. Är lärare medvetna om hur de agerar och 

samspelar mellan män och kvinnor påverkar det barngruppen. Det kan vara avgörande 

för att jämställdhetsarbetet ska kunna bli bättre på förskolan (Eidevald 2009).  
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Eidevald (2009) menar att lärare ofta beskriver flickor och pojkar som motsatser till 

varandra. Det är inte bara de vuxna som reagerar på om andra barn uppträder på ett visst 

sätt som inte passar in i det "stereotypa synen". Utan även elever och lärare reagerade på 

det. Särskilt om det var en pojke som uppträdde på ett kvinnligt sätt. Det kan ha 

betydelse vad lärare har för kön, ifall man är manlig eller kvinnlig lärare. En del resultat 

har visat att kvinnliga lärare kommunicerar med både flickor och pojkar medan manliga 

kommunicerar något mer med pojkar. Eidevald (2009) påpekar att andra studier har 

visat att det inte spelar någon roll vad det är för kön på läraren. Det har också visat att 

det har en liten betydelse om man är manlig eller kvinnlig lärare, men att det inte 

påverkar elevers resultat i skolan.  

 

4.4 Förväntningar på flickor och pojkar 
 

Hellman (2010) skriver att det finns förväntningar på flickor och pojkar, om hur en 

”riktig” flicka ska var och hur en ”riktig” pojke ska vara. Han ställer frågan ifall Batman 

kan vara rosa? Eftersom svart och Batman ses som tufft och därför kopplas det till vad 

som är manligt. På fritidshemmet finns det mycket genusleksaker som elever kan 

relaterar till flicksaker respektive pojksaker. Barbiedockor är gulliga och det ger 

signaler om hur flickor ska vara. Bilar är tufft och det är föreställningar som man 

förväntar sig att pojkar ska vara. Hellman (2010) menar att pojkar är bråkiga och det ses 

kanske oftast som en självklarhet. Men det går dock inte att dra alla pojkar över samma 

gräns. Pojkar kan vara mer högljudda för att fritidshemmet inte erbjuder pojkar den 

stimulans som de kanske behöver. Det kan också vara att lokalerna är trånga och 

leksakerna är omotiverade att leka med. Miljön kan också ha brister som gör att de inte 

får stimulans, vilket kan leda till att pojkar blir bråkiga och högljudda (Hellman 2010). 

 

Flickor blir ofta hjälpfröknar i förskolan och skolan. Det sker redan vid treårs åldern 

som flickor gärna börjar agera som hjälpfröknar och som gärna vill hjälpa till. Med 

hjälpflicka definierar Odenbring (2010) att man är någon som vill hjälpa till utan att bli 

tillsagd om det, det kan till exempel vara att man städar upp åt andra. Gens (2002) 

skriver att förr var det annorlunda då kvinnor inte arbetade och barn fick växa upp med 

det. Flickor fick vara med i det moderna hemmet och lära sig att städa och plocka upp 

efter andra.  

 

När en ytterligare observation gjordes av Eidevald (2009) kunde det ses att läraren inte 

ingriper i en konflikt när pojkar brottas. Men när det sedan var en flicka som var 

inblandad, var läraren snabb på att bryta leken. Läraren förklarade att pojkar gillar att 

brottas, det är naturligt för dem. Medan flickor inte gör det och de måste därför ha 

uppstått en konflikt. Flickan blir snabbt korrigerad när hon är med i brottningen och 

läraren antyder att hon inte lärt sig att vara en ”riktig” flicka. Flickan som ville brottas 

möttes av motstånd av läraren. En professionell lärare låter sina elever själva få välja lek 

och läraren kan inta en passiv övervakande position och bara ingripa för att visa respekt 

för barn och låta dem leka med vad de vill. Men den normerande praktiken visar att i 

den fria leken sker konflikterna mest bland flickor och läraren måste ingripa för att 

konflikterna ska kunna lösas (Eidevald, 2009).  

 

Eidevald (2009) skriver om en observation som han gjorde när en pojke kastade iväg ett 

annat barns mössa. Läraren tog direkt tag i pojken utan någon ögonkontakt och gav 

honom en tillsägelse utan att försöka kommunicera med honom. Pojken fick ingen 
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möjlighet att göra som han blivit tillsagd När samma sekvens sker senare med en flicka, 

krävde läraren ögonkontakt och att flickan stannade kvar och lyssnade. Genom denna 

handling av läraren kan det ses som att vi inte föds till pojke och flicka utan vi fostras 

till könen. Läraren möter elever utifrån deras kön och inte från deras identitet, detta kan 

ske omedvetet från läraren. Läraren var snabbare fram och hjälper pojkarna när de ska 

klä på sig, medan flickor får klara sig själva. Det sker för att lärarna anförtror sig inte att 

pojkar ska klara av uppgiften att ta på sig jackan själv. Eftersom pojkar får hjälp med att 

klä på sig, så får det inte träna på att vara ansvarsfulla, flickor får träna på det varje dag 

utan att få hjälp. När pojkar sen blir äldre ligger de efter med ansvarsfullhetsbiten. 

Pojkar får sällan ta ansvar att klara sig själva och blir inte anförtrodda med det, så det 

kan bidra till att de inte lär sig att ta ansvar. Pojkar blir uppfostrade och formade att vara 

pojke och att inte ta ansvar. Lärare tror inte att pojkar bär samma ansvarsfulla 

egenskaper som flickor. Flickor får i dessa situationer mindre uppmärksamhet vilket är 

viktigt att poängtera och tänka på (Eidevald 2009).  

 

Eidevald (2009) betonar i hans studie om hur pojkar får mer tillsägelse i förskolan än 

vad flickor får. Även tillsägelserna var annorlunda beroende på könet. Flickor blev mer 

hotade än vad pojkar blev. Det blev konsekvenser om flickor inte lyssnade. Vi är olika 

och vi föds till flicka eller pojke och det kan ses som en naturlig följd att de behöver 

olika sätt att få tillsägelserna på. Problemet med ett sådant antagande är dock att vissa 

pojkar i gruppen aldrig fick någon tillsägelse och vissa flickor fick desto fler. Barn är 

medvetna om vad som relateras till vad som är flicksaker och pojksaker. För att förstå 

barn behövs det en syn på barnens perspektiv för att förstå deras tankar, handlingar och 

lyfta fram det och lyssna på barnen (Persson & Tallberg 2004).  

 

I rapporten av Persson & Tallberg Broman (2004) gjordes det intervjuer med barn i 

förskolan, där barnen berättade att det inte finns någon möjlighet att ha båda könens 

egenskaper. Barnen vet bestämt vad de olika könens egenskaper är och de är införstådda 

med vad de olika könen kan göra. En studie ur Persson & Tallberg (2004) visar det att 

unga barn är mer stereotypa bilder av kön än vad ungdomar har, vilket kan bero på att 

ungdomar har mera inblick i könsidentiteten. Svaleryd (2003) menar att pojkar ses som 

mera tuffa och högljudda medan flickor ska vara snälla, söta och hjälpsamma. Flickor 

ska vara med modern hemma och i skolan ska de sitta snällt, stilla, vara tysta och lyssna 

på läraren. Pojkar är med fadern och mekar med bilen. De ska vara aktiva och hålla på 

med sporter, gärna bestämma och vara tuffa. Barn väljer sina lekar och aktiviteter 

utifrån samhällets sociala och kulturella förväntningar. Flickor väljer att leka med 

dockor för att de ska vara söta och för att de vill vara som sin mamma och ta hand om 

barnen i familjen. Barn ser när moderna tar hand om barnen och tar efter det när de 

själva sen leker med dockan, de vill efterlikna modern. Pojkar väljer att leka med bilar 

för att de tar efter det fadern gör som oftast den som kör bilen eller mekar med bilen 

(Svaleryd 2003). Även Persson & Tallberg (2004) skriver om att barn leker helst med 

sitt egna kön, det blir vanligast att flickor leker med Barbie eller dockor och Pojkar 

leker helst med bilar.  

 

Svaleryd (2003) menar att reklam, bilder och andra media influerar våra värderingar, 

attityder, vårt sätt att se på oss själva. Det förmedlar oftast en traditionell syn på könen 

men som ibland är motsägelsefulla om hur en pojke eller flicka ska vara. Barn lever i en 

omvärld fylld av budskap överallt vilket leder till att barn får en uppfattning genom 

exempelvis att de spelar datorspel, läser serier/ungdomstidningar och tar del av olika 

texter i böcker, kollar på TV och följer olika serier. En medveten lärare kan se mönstret 
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på de stereotypa termerna och kan synliggöra det. Svaleryd (2003) poängterar det 

viktiga i att se skillnader på att pojkar och flickor gillar olika aktiviteter, att de har olika 

egenskaper och därför väljer de att leka med olika leksaker och väljer olika aktiviteter 

utifrån det. När en flicka är upprörd kan man som vuxen uppfatta det som att hon är 

ledsen och inte arg, medan när en pojke är upprörd uppfattar man det som att han är trött 

och inte ledsen (Eidevald, 2009). Pojkar uppfattas som självständiga oavsett om de är 

det eller inte. När flickor är självständiga sätts det upp begränsningar som gör att de 

lättare hamnar i konflikter. När pojkar är bråkiga och aggressiva försöker man lugna ner 

dem, men man accepterar ändå deras beteende, eftersom pojkar inte kan rå för att de är 

på ett visst sätt. När det däremot är en flicka som är aggressiv och bråkig tar man i 

hårdare eftersom man har uppfattningar om att flickor inte ska bete sig på det viset 

(Eidevald 2009).  

 

4.5 Lärares förhållningssätt till elever 
 

Hellman (2010) menar att vi inte föds till kvinna utan det skapas under sin livstid utav 

allt vi bemöter som påverkar oss till den individ vi blir. Wahlström (2004) menar att det 

kan vara svårt att bryta lärares syn och förväntningar på genus. Även om lärare är 

medvetna om hur deras förväntningar och föreställningar påverkar barns beteende sker 

det ändå indirekt olika förväntningar på könen. Kunskap om jämställdhet förändrar 

inget, det krävs en lång tids arbete och tydligt direktiv för att göra skillnad. Det kan vara 

svårt att komma igång med målen och svårt att arbeta med dem så det lyckas menar 

Wahlström (2004).  

 

Andersson (2010) menar att förväntningarna på flickor och pojkar har en stor inverkan 

på lärarnas bemötande. Skolverket (2009) betonar att en nackdel som kan utlösas genom 

lärares förväntningar är att elever kan känna sig orättvist behandlade. Aspan (2006) 

skriver om att genus lyfts fram och att frågan kom upp bland lärare om jämställdhet och 

om de verkligen vill att alla elever ska bli bemött lika. Lärare menar att olikheter ska 

lyftas fram och accepteras eftersom alla inte passar in i könsmallen. Barn 

uppmärksammar skillnaderna mellan varandra, men det behöver inte betyda att de att de 

har olika rättigheter eller möjligheter menar Youdell (2005). Leken betonas vara en 

viktig ståndpunkt i barnens utveckling (Eidevald 2009)  

 

Knutsdotter Olofsson (1996) anser att barnets kön är viktigt för barns lek och för deras 

utveckling, medan Johansson & Pramling Samuelsson (2006) menar att barn lär sig bäst 

genom att leka ostört från lärare. Fahrman (1991) menar istället att barn förväntas lära 

sig utifrån deras könsidentitet.  

 

Wahlström, (2004) påpekar att man kan göra elevers förutsättningar bättre genom att 

man tittar över sitt egna förhållningssätt mot dem. Hon menar också på att genom att 

lägga till jämställdhetsperspektivet ger det lärare mer arbetstillfredsställelse. Bredda 

könsrollerna är en uppgift som både manliga och kvinnliga lärare kan klara väldigt bra i 

sin roll som lärare. Men inte genom det anlag som kvinnor och män har, utan mer 

genom att de är medveten om sina förväntningar, vad man har för inställning och hur 

det påverkar elever (Wahlström, 2004). Hellman (2010) framhäver att kvinnliga lärare 

har svårare med att ta tillvara vad som kan anses vara pojkiga egenskaper, som till 

exempel att de har kampvilja i sig och vill brottas. Kvinnliga lärare sägs också ha 
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svårare att organisera förskolan så att pojkars egenskaper kan komma fram och 

stimuleras mer (Hellman 2010).  

 

Enligt Svaleryd (2003) är det viktigt att se till sin roll som lärare och möjligheten att 

utveckla sig själv. Att hela tiden vara självkritisk och förstå att om det sker en 

förändring är det för elevers skull. En lärare är ständigt delaktiga i en process av 

identitetsskapande bland barn och ungdomar. En lärare har kraften att förändra och 

påverka barn. Hur fritidslärare bemöter elever i fritidshemmet påverkar dem väldigt 

mycket. Bemöter fritidsläraren en flicka med ett mjukt bemötande kan det påverka 

flickan till att bli mjuk. Likadant med när fritidslärare bemöter en pojke med ett hårt 

bemötande kan det påverka pojken till att bli hård. Lärare ska bedriva ett jämställt 

fritidshem där alla ska finna viljan att förändra sin egen roll i nytt perspektiv för att 

sedan kunna utveckla fritidshemmet (Svaleryd 2003). Kloka  

 

Svaleryd (2003) som skriver om genuspedagogik och menar att genusrelaterade 

situationer förekommer nästan överallt. Det kan vara avskärmat med en lekhörna för att 

bygga med lego och i andra hörnan är det en dockhörna. Elever ser hur uppdelat det blir 

med pojkar i lego hörnan och med flickor som leker i dockhörnan. Skulle en pojke gå 

till dockhörnan, kan det vara svårare för pojken att senare bli accepterad i lego hörnan, 

det är något som sker omedvetet. Oavsett vilket kön man har ska det vara acceptabelt att 

få leka med dockor om man är en pojke. Personalen ska ge alla barn den möjligheten att 

få leka med alla leksaker och motverka dessa könsmönster (Svaleryd 2003).  
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5 Teorianknytning 
 

5.1 Socialisation 
 

Socialisationen är en lärprocess där barn utvecklas till en kompetent individ av 

samhället som kallas för socialisation. Det handlar om att man blir inlärd av kunskaper, 

färdigheter, uppfattningar och förhållningssätt. Inlärningen sker redan vid födseln, när 

ett nytt barn föds. Människor måste lära sig mycket och för att de ska kunna leva 

tillsammans måste de vänja sig vid en hel del saker. Som till exempel att bli en god 

samhällsmedborgare, respektera varandra och kunna samarbeta. När ett barn föds har de 

redan fått med sig allt som krävs för att kunna gå.  Det är ändå något som man lär sig av 

andra människor och det som ses som opassande måste man vänja sig av med (Swaan 

2003).  

 

Människan vill leva i en grupp och vara social och barnet föds med sociala behov redan 

vid födelsen. Det är grunden som skapar olika föreställningar och socialisationen 

inträffar först inom familjen och med lekkamrater. Under tiden lär sig barnet om de 

sociala normer och kulturen som finns. Utifrån vilket samhälle barnet lever i finns det 

olika normer som barnet får möta, där de lära sig och föröka anpassa sig till. Barnet 

växer upp med normer som de sedan blir påverkade av. Sedan går barnet in i det sociala 

samspelet med kompisar och börjar skolan där det är fastlagda scheman. En läroplan 

som ska följas, provskrivningar och barnet blir bedömd och betygsatt. De normer barnet 

är uppväxt med kan förstärkas i skolan eller förändras. Vad barn lär sig beror mycket på 

hur samhället ser ut och i vilket samhälle man är uppväxt i. Ett samhälle har olika 

normer som kan vara omedvetna och något som samhällsmedborgarna blivit 

insocialiserad med utan att de tänker på det. Det sker ständigt normer, värderingar och 

beteende inom olika familjer, samhällen och grupper som vi anpassar oss till för att 

passa in (Swaan 2003).  

 

Människor rättar sig efter socialisationen, det vill säga hur de agerar, klär sig och 

anpassar sina liv efter den plats man har blivit tilldelad. Barngrupper blir visade till en 

av dessa kategorier. I förskolan kommer många klädesdetaljer fram som visar vilket kön 

man har. Det är ett symboliskt sätt att urskilja könen åt. kjolar, klänningar, handväskor, 

barnvagn är något som signalerar kvinnlighet. Medan gevär, superhjältedräkter och 

uniformer signalerar manlighet. Socialisationen skapar olika föreställningar som sedan 

ger genus. Genom reklam, tv och tidningar syns det hur flickor och pojkar bör uppföras 

och se ut. Det bildas en genus föreställning (Bronwyn 2003).   

 

Bronwyn (2003) menar att ibland tar barn sig an att bli man eller kvinna med större 

förtjusning än vad de vuxna förväntar sig. Bronwyn (2003) menar att det ofta hörs att 

föräldrar framhäver att deras dotter är en riktig liten flicka som har klänning på sig. 

Sonen får höra han är maskulin och aggressiv. Bronwyn (2003) menar att såhär har det 

varit ända från början, även att föräldrar försökt att motarbeta det hemma.  
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5.2 Genussystemet 
 

I vår teorianknytning kopplar vi även till Hirdmans (2003) teori. Hirdman har skapat ett 

begrepp som hon kallar för genussystemet, i detta system ingår tre stycken logiker. I 

samhället skapar människan osynliga regler, normer, seder och förväntningar om vad 

som anses vara manligt och kvinnligt. Genussystemet har tre grundläggande principer, 

den första är att kvinnor och män hålls isär. Manligt och kvinnligt är oftast varandras 

motsatser som kallas för dikotomier. Den andra principen är att det pratas oftast om 

snälla flickor och bråkiga pojkar och det manliga får oftast högre status än det som ses 

som kvinnligt. Det anses vara bättre när en flicka är en ”pojkflicka” än att en pojke ses 

som ”flickpojke”. Den tredje principen är att alla människor är med omedvetet och 

skapar denna genusordning. Det innebär inte att alla män har högre status än kvinnor i 

samhället, det är viktigt att poängtera att se skillnad på individnivå och gruppnivå. 

Principerna påverkar varandra på ett sätt som gör att ju mer skillnad det är mellan 

könen, ju mer blir det att mannen är den som står över kvinnan. Mannen blir 

dominerande och det är inte alltid att det blir synligt. Det styrande i genussystemet blir 

att kvinnor och män blir uppdelade och de riktar in sig på att göra olika sysslor 

(Hirdman 2003).  

 

5.3 Genuskontraktet 
 

För att dyka ner ännu mer i genussystemet har Hirdman (2003) kommit på 

genuskontraktet. Ett kontrakt som är osynligt mellan den enskilda mannen och kvinnan, 

mellan män och kvinnor på det sociala planet och mellan "mannen" och "kvinnan". 

Genom dessa tre beskrivningar kan man avskilja ett slags genuskontrakt. I 

genuskontraktet kan man se konkreta föreställningar om hur kvinnor och män ska vara 

mot varandra och hur kvinnor och män ska bete sig, vad man förväntas och förväntar 

utav varandra. 

 

Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade 

på olika nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i 

arbetet — vilka redskap som hör till vem, i kärleken —vem som ska 

förföra vem, i språket — hur de ska prata, vilka ord de får använda, — i 

gestalten/ den yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret 

ska vara, etc. etc., i all otrolig detaljrikedom (Kvinnovetenskaplig tidskrift, 

1998:54).  

 

Genuskontraktet förändras dock när kvinnor dominerar i mansdominerade områden, 

genom det kan samhällssynen ändras (Hirdman 2003).  

 

5.4 Männens överordning  
 

Baude (1998) menar att män äger eller kontrollerar mer än 90 procent av världens 

tillgångar och tjänar ungefär tio gånger mer än kvinnor, männen står också för 90 

procent utav alla brott. Männens har en överordning i samhället och en större makt. 

Baude (1998) skriver om den hegemoniska modellen som innebär att en del män skaffar 

sig en position av makt och legitimera och reproducerar sina sociala relationer som 

skapar makt. En del kvinnor och män försöker dölja sin manliga dominans och därför 

uppfattas dem som visar sin dominans med förakt. Carlsson, Wetterberg & Jansdotter 
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(2004) menar att kvinnor har geografiskt och historiskt ett socialt lägre värde än vad 

männen har.  
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6 Metod 
 

6.1 Metodval 
 

Intervjuer och observationer har använts i våra undersökningar. Vi har valt en kvalitativ 

ansats som vår undersökningsmetod i arbetet. Anledningen till valet av kvalitativa 

intervjuer är för att vi vill ta reda på fritidslärarnas uppfattningar och tankar om genus 

och jämställdhet i fritidshemmet (Allwood & Erikson 2010). Genom kvalitativa 

intervjuer får fritidslärare utrymme att beskriva sina egna tankar och åsikter. 

Fritidslärare får möjlighet att lägga fram sina egna synpunkter som kan vara användbart 

till vår uppsats. Løkken & Søbstad (1995) beskriver att en kvalitativ studie är passande 

när man vill ta reda på respondentens tankar, åsikter och uppfattningar.  

 

Løkken och Søbstad (1995) menar att vid en kvalitativ observation försöker man att 

komma fram till en helhetsuppfattning. Genom att göra en kvalitativ 

observationsundersökning får vi en starkare betoning på samspelet mellan människorna. 

I kvalitativa observationer intresserar man sig för de processer som finns hos aktörerna. 

Det blir då lättare att berätta om utvecklingen som sker och en större förståelse av det 

som observeras (Løkken och Søbstad 1995).  

 
6.1.1 Observation 

 

Hammar & Einarsson (2013) menar att observationer bygger på vad som faktiskt 

händer. Som observatör betraktar man det som grupper säger eller gör. Genom att 

observera samlar man in information som ger fakta om gruppens beteende (Hammar & 

Einarsson 2013). Det finns olika sätt att observera på. Vi har valt oss av att göra öppna 

observationer. Genom att observationen är synlig och aktörerna vet om att vi är där för 

att observera dem. Vi behöver inte berätta i detalj vad det är som vi observerar eller 

vilka frågeställningar det är som vi vill ha svar på. Detta görs för att vi inte vill påverka 

respondenterna i deras beteende (Løkken och Søbstad 1995).  

 

 
6.1.2 Intervju 

 

För att få fram ett relevant underlag, har mest relevant data samlats in av bland annat 

kvalitativ intervju. Enligt Denscombe (2009) är det bäst att använda sig utav öppna 

frågor som låter respondenten själv får formulera frågan. För att få ut så mycket 

information som möjligt. Frågan ska vara kort men svaret ska vara långt. Respondenten 

får utrymme och tid till att svara på sin fråga. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att 

syftet med kvalitativa metoden handlar om att få en förståelse och inte att få en 

förklaring. Med hjälp av en kvalitativ intervju får vi ett mer vardagligt samtal som är lite 

mer ostrukturerat och öppen (Kvale & Brinkmann 2009).  

 

Lantz (2011) beskriver vikten av att bestämma vilket sätt man ska dokumentera 

intervjun. På och hur vi vill gå till väga med intervjuerna. Vi valde metoden 

besöksintervju, för att få e närmre kontakt med fritidslärarna. Med besöksintervju menar 

Lantz (2011) att man besöker fritidshemmet och gör intervjun på platsen. Denscombe 

(2009) skriver att i en intervju ansikte mot ansikte kan vi se om respondenten förstått 
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vår fråga och omvänt, även svarsfrekvensen blir högre. Lantz (2011) beskriver att 

nackdelen med besöks intervjuer är att det är tidskrävande. Vi får besöka platsen och det 

kan ta extra tid, eftersom respondenten förmodligen kommer visa oss runt. I en telefon 

intervju är det klart när man fått alla svaren och blir mindre tidskrävande. Men fördelen 

med besöksintervju är att vi kan fråga mer komplicerade frågor. Blir det oklarheter kan 

vi lättare lösa det genom att vi sitter och har den personliga kontakten med 

respondenten. Det finns en risk att vi påverkar respondenten med vårt tonfall som leder 

till att frågorna kan bli oklara, vilket vi själva inte alltid är medvetna om. Respondenten 

kan då svara som de tror att vi vill att de ska svara. Johansson & Pramling (2006) 

beskriver att fördelen med intervjuer är att det ger hög svarsfrekvens och validiteten blir 

mer relevant. Intervjun är en fenomenologisk metod där intervjuerna tar reda på hur 

fritidslärarnas upplever specifika situationer (Johansson & Pramling 2006).  

 

 

6.2 Val av fritidshem/ urval  
 

Vi valde att observera de styrda aktiviteterna och uteleken på samma fritidshem tre 

gånger. Vi valde ut ett fritidshem som vi visste hade både kvinnliga och manliga 

fritidslärare. För att vi ville observera både det manliga och kvinnliga bemötandet till 

elever. Det var två manliga och en kvinnlig lärare anställd på fritidshemmet. I 

fritidshemmet är eleverna från nio år till tolv år. Det är cirka fyrtio elever inskrivna i 

fritidshemmet och på vår första observations dag var det cirka tjugo elever där. Vi följde 

fritidslärarna under en hel eftermiddag och tog hjälp utav att skriva anteckningar. Vi 

använde oss av anteckningar för att vi tror det blir en mer naturlig miljö för både lärare 

och elever om de inte filmas. För att få både en teoretisk och praktisk syn på 

jämställdheten i fritidshemmet valde vi att använda oss av både intervju och 

observation. I observationerna kan vi få se hur fritidslärarna agerar och i intervjuerna 

kan vi få se hur de tänker.  

 

Det är tre fritidslärare som arbetar i fritidshemmet och alla tre var utbildade fritidslärare. 

Därför observerades alla fritidslärarna, två män och en kvinna. Vi intervjuade den ena 

manliga fritidsläraren och den kvinnliga fritidsläraren på fritidshemmet som vi 

observerade på. Vi valde vi att intervjua två fritidslärare till från en andra fritidshem. 

För att vi behövde intervjua minst fyra fritidslärare för att kunna analysera ett resultat. 

Innan vi började intervjuerna och observationerna talade vi om de fyra forskningsetiska 

principerna för de medverkande. Vi berättade att det var frivilligt och det går att avbryta 

intervjun om de vill. Respondenterna var alla över 50 år och det var inget vi valde ut 

medvetet. Vid intervjutillfället valde vi en plats där det var avskärmat och lugnt. Stukat 

(2011) påpekar att miljön runt om ska vara ostörd och både respondenten och den som 

intervjuar ska känna sig trygga, därför fick respondenten själv välja vilken miljö 

han/hon ville sitta i. 

 

 

6.3 Etiska överväganden  
 

De fyra forskningsetiska principerna från vetenskapsrådet är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentiellkravet och nyttjandekravet. Forskaren ska hålla sig till 

forsknings principerna. Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda 

om syftet med forskningen. Forskaren ska ge ut information till de medverkande om 
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deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deltagandet. Det ska informeras 

att det är frivilligt och ha rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Samtycketkravet 

betyder att de medverkande har rätt att själva bestämma över sin medverkande och kan 

avbryta om de vill. Forskaren ska få samtycke av alla medverkande att vara med. 

Konfidentialitetskravet innebär att personers konfidentialitet och personuppgifter ska 

skyddas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan få tag på dem. Nyttjandekravet betyder 

att uppgifter som inträffar om särskilda personer får endast användas för forskningens 

ändamål (Vetenskapsrådet 1990). Vi skrev ut en punktlista över de fyra forskningsetiska 

principerna och gick igenom de med respondenterna innan vi började intervjuerna. 

 

6.4 Tillförlitlighet 
 

Stukat (2011) menar att det är viktigt att kritiskt granska sitt material och insamlade data 

för att trovärdigheten ska vara så hög som möjligt. Trost (2007) menar att 

tillförlitligheten i en kvalitativ studie inte påverkas bara utav datainsamlingen som vi får 

in, även forskningsprocessen påverkar studiens tillförlitlighet och trovärdighet. För att 

få en så ökad trovärdighet som möjligt i vår studie, lyssnade vi igenom våra intervjuer 

flera gånger för att få en så korrekt uppfattning som möjligt om vad respondenten hade 

sagt. När vi lyssnar igenom flera gånger kan vi korrigera i efterhand. Vi valde att 

observera på samma fritidshem tre gånger för att det kan finnas störmoment under vår 

observations tillfällen som kan resultera i att vi inte får fram något resultat. Det kan vara 

till exempel att det är lite elever den dagen vi är där eller kan lärarna agera olika på 

olika dagar som gör att vi inte får ut något resultat.  

 

Trost (2007) menar att det kan uppstå störningar under undersökningen som kan handla 

om dagsformen hos respondenterna. Det är lätt att skriva för fort och notera fel. Därför 

valde vi som Trost (2007) skriver att renskriva efter varje observation och intervju 

tillfälle. Sedan diskuterade vi och reflekterade tillsammans för att dela varandra tankar 

och se om vi uppfattat situationer olika.  

 

Trost (2007) betonar att det kan vara svårt att uppnå en hög kvalité i sin studie som man 

vill uppnå, eftersom kvalitativ undersökning kan ge olika variationer i studiens resultat. 

Vi tycker att tillförlitligheten ökade under observationen och intervjun, eftersom ingen 

av fritidslärarna var medvetna om vad det var som vi undersökte och vad vårt syfte var. 

De kunde på så sätt inte göra aktiviteter som var genusmedvetna eller bemöta elever 

utifrån ett genusperspektiv. Vi berättade dock att vi undersökte om relationer mellan 

fritidslärare och elever för att hålla oss till informationskravet.  

 

6.5 Genomförande 
 

Vi kontaktade fritidshemmet genom ett telefonsamtal och frågade om vi fick komma 

och göra observationer och intervjuer, vilket vi var varmt välkomna att göra. Dagen då 

vår första observation skulle utföras, kom vi till fritidshemmet på eftermiddagen. När vi 

kom dit blev vi bemötta av den manliga fritidsläraren Björn som presenterade 

verksamheten och visade oss runt. Eftersom en av oss tidigare hade besökt 

fritidshemmet, visste vi lite om skolan. Fritidshemmet ligger i samma del som 

klassrummet och fritidshemmet har ett stort rum där eleverna kan vara, de kan också 

röra sig utanför fritidshemmet och klassrummet. Det som observerades var de styrda 

aktiviteterna och uteleken och även där fritidslärarna befann sig. Vi delade upp oss och 
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befann oss på olika platser, för att man skulle få se olika perspektiv på situationerna. Vi 

valde även att ibland befinna oss på samma platser och observera för att se om vi 

uppfattat samma situationer likadant som vi sedan kunde diskutera. Observationerna 

genomfördes med att dokumentera i loggboken. Alla observationer ägde rum 

eftermiddagar i cirka tre timmar.  

 

Efter observationerna började vi intervjua. Vi valde att intervjua två av de fritidslärare 

som arbetade på fritidshemmet som vi observerade. Intervjuer gjordes för att få en 

förståelse och uppfattning om hur fritidslärarna i fritidshemmet tänker om bemötande, 

genus och jämställdhet. Vår intervju bestod av strukturerade intervjuer, det vill säga att 

vi följde en intervjuguide (se bilaga 1). Som vi följde i ordning på frågorna som redan 

var bestämda. Detta för att skapa situationer mellan oss där svaren blir så neutrala som 

möjligt (Stukat 2011). Vi ville inte att respondenten skulle veta exakt vad det var som vi 

forskade om, eftersom vi ville ha så ärliga och spontana svar som möjligt. Därför 

skickade vi inte ut intervjufrågorna innan eller berättade exakt vad studien skulle handla 

om. Intervjun pågick i cirka trettio minuter och alla intervjuer spelades in med hjälp av 

ljudinspelning. För att hålla oss till konfidentialitetskravet använde vi oss av fiktiva 

namn på respondenterna. Vi intervjuade två manliga fritidslärare Robert och Magnus 

och två kvinnliga fritidslärare Eva och Klara. Vi har utfört tre observationer på ett 

fritidshem som vi har valt att observerade fritidsläraren Robert, Björn och Eva.  

 

6.6 Databearbetning 
 

Efter våra observationer skrev vi ut våra anteckningar mer detaljerat för att inte glömma 

bort vad vi menade med våra stödord i anteckningarna (Björndal 2005). Vi 

transkriberade våra intervjuer för att lättare kunna se olika kategorier. Efter vi renskrivit 

materialet började vi diskutera och se om vi uppfattat situationerna lika. Vi undersökte 

också ifall vi hade uppmärksammat olika situationer i fritidshemmet eftersom vi inte 

alltid var jämte varandra, för att få ut mera utav observationen. När vi satt på två olika 

platser kunde vi få fler perspektiv på olika situationer.  

 

 

När vi bearbetade våra intervjusvar lyssnade vi igenom det flera gånger. För att inte 

missa några detaljer och för att vi ska få rätt uppfattning om vad respondenten menat. Vi 

lyssnade på en fråga åt gången och pausade efter varje fråga för att hinna skriva ner vad 

respondenten sagt. Efter transkriberingen lyssnade vi igenom intervjuerna en gång till 

för att vara helt säkra på att vi har skrivit ner exakt var respondenterna hade sagt. 

Därefter gjordes en sammanställning av intervjufrågorna till olika kategorier utifrån 

syftets frågeställning. Kategorierna vi fick fram var ”Hur fritidslärare uppfattar elever 

utifrån ett genusperspektiv” och fritidslärares bemötande till elever.  Lantz (2011) 

skriver om att det är bara respondentens material som besvarar frågeställningarna och 

syftet som är relevant för studien. Vi valde därför att reducera bort de material som inte 

var relevant till vårt syfte och frågeställningar. Stukat (2011) betonar att huvuduppgiften 

i ett kvalitativt synsätt är att tolka och förstå resultatet, inte förklara och förutse det som 

man vill karaktärisera eller generaliseras. 
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6.7 Metodkritik  
 

I vår observation valde vi att inte använda oss av videokamera eftersom vi inte hade 

tillgång till någon. Vi valde även bort videokamera för att det kan vara tidskrävande när 

man skickar ut svarsblanketter till föräldrar för att få godkännande av att vi filmar deras 

barn. Vi använde oss istället av löpande protokoll, men det var svårt att få alla 

situationer nerskrivna. Eftersom filmning av elever kräver tillstånd av föräldrar valde vi 

att välja bort videokameran för vi ansåg att tillstånden skulle ta tid att skicka ut. En 

fördel av att inte använda videokamera är att respondenterna känner sig inte lika 

övervakade som om vi hade filmat observationerna. Vi valde bort videoobservation för 

att göra en mer naturlig miljö för fritidslärarna. Ett annat hinder är att de inte fångar upp 

lukter, smaker eller känsel (Pramling Samuelsson & Lindahl, 1999). I efterhand kan vi 

se att det hade varit bra att använda oss av videokamera, för då hade vi kunnat gå 

tillbaka i varje situation och granska situationerna noga. Lokalerna var stora och det 

fanns mycket utrymme. Stukat (2011) menar att desto större utrymme det finns, ger det 

större möjligheter för att se fler situationer. Nackdelen är att jämförbarheten minskar 

mellan svar och svårigheter att tolka till ett resultat. Det var inte svårt att bli accepterad 

som observatörer av elever. Möjligtvis kände de igen en av oss sen tidigare som gjorde 

att de lättare accepterade oss. I en del situationer var eleverna väldigt nyfikna på oss vad 

vi hette och vad vi skrev för anteckningar som gjorde att det var lite svårt att observera 

hela tiden. 

 

Vi har valt att se metoden med ett kritiskt öga för att se fördelar och nackdelar med en 

kvalitativ metod. Intervjuer tar mycket tid och det kan vara svårt för fritidslärarna att ta 

sig tid till att ställa upp på en intervju. Lantz (2011) betonar att det är tidskrävande med 

besöksintervju, en telefonintervju hade kanske varit lättare för fritidslärarna att hinna 

med eftersom det är mindre tidskrävande. Vi använde oss bara av ljudupptagare  i våra 

intervjuer som vi förhåller oss kritiskt emot. Trost (2007) betonar att detaljer inte fångas 

upp som kroppsspråk, mimik och gester som kanske hade varit användbart till vårt 

resultat. Vi valde därför att lyssna igenom intervjun noga och skriva ner ordagrant var 

respondenterna sagt för att inte missa detaljer.  

 

6.8 Källkritik 
 

Det har varit svårt att hitta litteratur som riktat sig mot fritidshemmet. Vi har mestadels 

hittat litteratur som är till för förskolan och skolan. Vi valde att använda oss av den 

litteraturen eftersom jämställdhetsmålen finns i både förskolan, skolan och 

fritidshemmet. Alla lärare ska följa de mål och därför kunde vi utgå från litteratur som 

var om förskolan och skolan.  
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7 Resultat och analys 
 

I det här kapitlet presenterar och analyserar vi vår empiri från våra observationer och 

intervjuer. Vi kommer att skriva fiktiva namn för att hålla oss till konfidentiellkravet. Vi 

har intervjuat två manliga fritidslärare Robert och Magnus och två kvinnliga 

fritidslärare Eva och Klara. Vi har utfört tre observationer på ett fritidshem där vi 

observerade fritidslärarna Robert, Björn och Eva. Vi kommer beskriva och redogöra 

utfallet. Intervju och observationsresultatet kommer att kategoriseras och redovisas som 

anknyter till studiens syfte och frågeställningar. Huvudrubrikerna av kategorierna som 

vi har fått fram är ”Hur fritidslärare uppfattar elever utifrån ett genusperspektiv” den 

andra kategorin är ”Fritidslärare bemötande till elever”. De underrubriker som vuxit fram 

har vi valt att namnge efter var situationen innehåller. Nämligen flicka och pojke, genus och 

jämställdhet, arbetar fritidslärarna med jämställdhetsmålen, aktiviteter i fritidshemmet, 

skolgården, bildaktivitet, idrottsaktivitet. Efter varje underrubrik kommer en analys och 

efter varje huvudrubrik kommer en sammanfattad analys. Lärarnas bemötande ur ett 

genusperspektiv i fritidshemmet kommer att redovisas och även lärarnas tankar om 

genus och jämställdhet. För att se fritidslärarnas bemötande till elever observerade vi 

idrottsaktivitet, bildaktiviteten och uteleken. Vi har valt att presentera resultatet under 

olika rubriker för att underlätta för läsaren.   

 

7.1 Hur fritidslärare uppfattar elever utifrån ett genusperspektiv.   
 
7.1.1 Flicka och pojke 

 

Eftersom vårt syfte med studien är att undersöka hur föreställningar om genus kommer 

till uttryck. Vi ville undersöka om fritidslärarna har några föreställningar om flickor och 

pojkar. För att få fram det ställde vi frågan om vad det de tänker på när vi säger ordet 

flicka och pojke.  

 

Robert: Har inte sett någon skillnad på pojke eller flicka, vi är ju olika 

kön men jag har aldrig behandlat någon annorlunda för det. Barn som barn 

ser ingen skillnad med det. Behandlar dem precis likadant för det.  

 

Eva: Det var jättesvårt för jag är inte själv flicka och har aldrig varit, är en 

pojkflicka. Men lite kläder, dem tänker mer på vad de har på sig än 

killarna och är mer hjälpsamma, ber man om något så gör det de. Killarna 

kanske inte gör det. De smiter gärna och glömmer bort sig, de är i nästa 

fas. 

 

Magnus: Tjejer är lugna och kan resonera. De vet gränserna i skolans 

värld. Pojkarna är mer högljudda.  

 

Klara: Tjej, då tänker jag ett litet barn i en klänning och ordet pojke 

tänker jag ett litet barn i shorts. Tjejer är självständiga, har skinn på näsan, 

är tuffa och vågar säga ifrån. Killar ser jag på samma sätt, att de vågar 

säga ifrån när något är fel och inte bara ta emot och är självständiga.  

 

Robert kunde inte svara på vad han tänkte på eftersom han inte såg någon skillnad på 

flickor och pojkar. Eva hade svårt att beskriva det första hon tänkte när hon hör ordet 
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flicka. Hon berättar för oss att hon ser sig själv som en pojkflicka. Eva förklarar för oss 

vad hon menar med att vara pojkflicka och det är att hon som liten lekte mest med 

pojkarna. Hon tyckte deras lek var roligare än att sitta still och leka med dockor. Evas 

uppfattning som liten var att flickorna lekte med dockor och deras lek var stillsam, 

medan pojkarnas lek var mer livlig. Magnus berättade att han tänkte att flickor är lugna 

och kan resonera och pojkarna är mer högljudda. Magnus förklarade att han tror att det 

beror på samhällets påverkan. Han nämner att samhällets påverkan har förväntningar på 

flickor och pojkar, han betonar ändå att han bemöter dem lika.   

 

Magnus: Förutfattade meningar, ifrån samhället. Jag försöker bemöta dem 

utifrån hur jag lärt känna dem. Man ser på deras kroppsspråk, hur 

mottagliga de är på olika sätt att ta in. Tjejer som verkligen försöker 

skydda sig med armarna, får man ta det lite lugnare med. Killar på ungefär 

på samma sätt, där kan man gå fram på ungefär samma sätt som man gör 

på de andra. Just de här med relationerna med eleverna är otroligt viktigt.  

 
7.1.2 Analys 

 

En del utav fritidslärarna som vi intervjuade hade en förställning om att flickor är 

antingen snälla, hjälpsamma eller bär klänning. Hirdman (2003) skriver om den andra 

principen i genussystemet att det oftast pratas om snälla flickor och bråkiga pojkar. Det 

kan bidra med att man får föreställningar. När man blir uppväxt med att få höra att 

flickor och snälla tror vi att de förväntningar lever kvar i när man är vuxen. Swaan 

(2003) menar att de föreställningar man får under sin uppväxt kan antingen förstärkas 

eller förändras under sin skoltid fram till när man är vuxen. Browyn (2003) menar att 

klänning har kopplats till flickor från början. Vi menar att det kan vara svårt att bryta 

normer som levt i samhället länge. Hirdman (2003) skriver om genuskontraktet där det 

beskrivs olika förväntningar på kvinnor och män hur det ska vara och bete sig. 

 

Robert berättar att han inte ser någon skillnad på pojkar och flickor och kan inte berätta 

vad han tänker på när han hör ordet pojke eller flicka. Vi anser att det beror på att han 

ville låta politiskt korrekt och antog att vi ville höra att han hade förväntningar på 

flickor och pojkar. Pripp (2001) beskriver det som ”tredje närvarande”. Vilket betyder 

att Robert ville vara korrekt genom att inte svara på frågan om ordet flicka och pojke. 

 

Eva är insocialiserad med att flickor leker med dockor och kallar sig själv för pojkflicka 

eftersom hon helst lekte med pojkarna när hon var liten. Hirdman (2003) tar upp i sin 

teori att det anses vara bättre för en flicka att vara en ”pojkflicka” än att en pojke är en 

”flickpojke”. Vi upplevde inte att Eva skämdes över att vara en flickpojke. Hennes 

föreställningar lever kvar än idag när hon är vuxen. Swaan (2003) nämner att inlärning 

sker redan vid födseln, Eva är inlärd med att flickor leker med dockor och pojkarnas lek 

är mer livlig. Fritidslärarna har förmodligen formats till att få olika föreställningar om 

könen genom sin uppväxt och utifrån socialisationen (Swaan 2003).  Svaleryd (2010) 

menar att flickor leker med barbie för att de ska vara söta och eftersträva att bli som sin 

mamma. Pojkarna är med sin pappa och mekar med bilen och eftersträvar att bli som sin 

pappa. Bronwyn (2003) menar att det ändå är något som föräldrarna försöker att 

motarbeta. Eidevald (2009) påpekar att i förskolan bedömer och bemöter man barnen 

hela tiden och det har en stor inverkan för barnens upplevelser om vad det går ut på att 

vara pojke eller flicka. Vet personalen om hur de agerar och samspelar mellan män och 
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kvinnor påverkar det barngruppen och det kan vara avgörande för att 

jämställdhetsarbetet ska kunna bli bättre i förskolan (Eidevald 2009). 

 

Magnus tror att det beror på samhällets påverkan, att vi blir påverkade utav allt som vi 

ser på Tv:n och i tidningarna. Vi blir insocialiserade, både elever och lärare i olika 

könsroller vilket kan leda till att det blir könsblindhet. Läraren ser inte sitt egna 

förhållningssätt för de är insocialiserad utan att tänka på det. Det betonas dock att de 

ändå bemöter flickor och pojkar på samma sätt. Utifrån Hirdmans (2003) teori menar 

hon att samhället skapar människans osynliga normer, regler och vad som förväntas 

vara manligt och kvinnligt. Det kan vara det Magnus menar att samhället eller 

människorna skapar förväntningar som vi får.   

 

 
7.1.3 Genus och jämställdhet  

 

Syftet är också att undersöka om fritidslärarnas uttryck om jämställdhet och genus, för 

att få svar på det frågade vi först om vad ordet jämställdhet innebär för dem.  

 

Robert: Ingenting, total trams, det är alldeles förstorat. Genus är något 

som jag lägger längst ner någonstans. Kanske jag inte skulle vilja säga till 

någon rektor. Jag tänker inte så utan behandlar tjejer och killar precis 

likadant. Det är så uppförstorat. Människovärdet är lika oavsett om man är 

tjej eller kille. Det finns inget annorlunda på tjej eller kille. Finns tjejer 

som jobbar som brandman eller bilmekaniker, skit samma behandlar inte 

någon annorlunda för det.   

 

Eva: Jämställdhet innebär att man gör det man är duktig på, jag gör det 

som jag är duktigt på och sen lämnar jag över det som han är duktig på 

hemma. Varför ska jag ta energi till det? Jag gör nog så här också. Alla 

behöver inte torka bordet. Här är det inga problem för här har de löst det 

själva. De städar undan efter sig när de målat. Där ska det vara lika, 

använder man sina grejer ska man plocka undan dem.  

 

 

Eva menar att i fritidshemmet tvingar hon inte någon elev torka borden. Vill eleverna 

inte torka bordet behöver dem inte göra det. Känner eleverna att de inte är bra på torka 

borde så behövde de inte göra det menar Eva. Eleverna hade sedan löst det själva med 

att de hade kommit på en lek om vem som skulle få torka bordet. Hon berättar att hon 

gör likadant hemma där hon lämnar över till sin man det hon inte är bra på.  

 

 

I intervjun med Robert berättar han att genus och jämställdhet är lite uppförstorat. Han 

tycker sig behandlar alla lika och ser ingen skillnad på flickor och pojkar. Robert är 

medveten om att i Skolverket (2011) står det att alla ska behandlas lika oavsett kön. Han 

säger att jämställdheten och att behandla alla lika sitter i ryggraden. Eva poängterar att 

det är viktigt att använda sin kompetens. Hon berättade att när hon har studenter i 

fritidshemmet ser hon till att alltid ta vara på deras kompetens. Jämställdhet för Eva är 

att göra det man är duktig på.  
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7.1.4 Analys 

 

Senare framkommer det att han har föreställningar om flickor och pojkar. Robert ser 

bilmekaniker och brandman som ett mansjobb när han säger att det finns kvinnor som 

jobbar som de också. När han betonar att det finns kvinnor som arbetar som brandman 

och bilmekaniker tolkar vi det som att han inte ser det som en självklarhet att kvinnor 

jobbar med de yrkena. Han har blivit insocialiserad till att det finns mansjobb och 

kvinnojobb menar vi.  

 

Svaleryd (2003) menar att flickor och pojkar blir socialiserade till att bli bra på olika 

saker. Flickor är oftast bra på kvinnliga kodade göromål och pojkar på manligt kodade 

göromål. Alla eleverna behövde inte torka borden på mellanmålet. Eva tyckte att det är 

bättre eleverna gör det dem är bra på och tycker om att göra och har kompetens i, det är 

jämställdhet för Eva. Eva gör likadant hemma där hon lämnar över det hon är dålig på 

till sin man. Det finns en risk att Eva förstärker könsrollerna och det kan bidra till att 

flickorna gör de kodade göromålen, vilket vi menar med vad Eva är in socialiserad på 

vad som är flickaktigt och pojkaktigt.  Hirdman (2003) menar att vi blir insocialiserade 

till föreställningar om vad vi anser att mannen ska göra respektive vad kvinnan ska 

göra. Däremot håller vi med om att det kan vara bra att eleverna gör saker som de är bra 

på för att de ska få chansen att visa upp sig för sina kompisar eller lära ut det dem är bra 

på. Däremot får eleverna inte göra saker de inte är bra på, får de ingen ny kunskap. Vi 

tycker att både i skolan och i fritidshemmet ska det skapas lärande!  

 

 
7.1.5 Arbetar fritidslärarna med jämställdhetsmålen? 

 

När vi hade fått reda på fritidslärarnas tankar om jämställdhet. Vill vi gå in djupare och 

ta reda på om de arbetar med jämställdhetsmålen. Vi ställde därför frågan om 

fritidslärarna arbetade med jämställdhetsmålen utifrån läroplanen i fritidshemmet 

(2011).  

 

Eva: Ja, medvetet vet jag inte, pratar inte om de i arbetsgruppen, vi 

fritidspedagoger gör inte det. Men jag känner att jag har det tänket, alltid. 

Tänker på att möta alla lika. Jag är rätt brysk i tonen ibland men det kan 

jag vara mot flickorna också.  

 

Klara: Vi försöker faktiskt att ha aktiviteter som ska passa både tjejer och 

killar. Är de så att killar och tjejer attraheras mer åt olika saker så försöker 

vi ha de på samma ställen så att de ska blanda sig i lekarna, de har vi 

medvetet försökt att göra. Vi har hela tiden tänket att alla barnen är lika 

mycket värda. Att vi gemensamt har det bra här.  

 

Robert: För några år sen var det rätt populärt med det här ordet 

jämställdhet. När jag hade rätt mycket Bandy fick alla vara med, både 

tjejer och killar fick vara med och de ville ju vara med. Aldrig sagt till 

tjejerna att de skulle leka med dockor, absolut inte. Det ordet är inget för 

mig, det är rätt tramsigt det ordet. Det diskuteras så mycket mellan könen, 

tjej ska vara tjej och kille ska vara kille, vi är individer och människor. Ser 

ingen skillnad på det. 
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Eva tycker det är viktigt att arbeta med jämställdhet, hon beskrev att det är viktigt att 

arbeta med genus för att kvinnorna inte ska göra allt. Eva berättar även för oss att hon 

tänker medvetet när hon gör gruppindelningar. Hon försöker dela in så det blir jämnt i 

båda grupperna, helst vill hon få till det så att eleverna jobbar pojke och flicka 

tillsammans. Fritidsläraren som heter Klara berättade att de inte arbetar uttalat med 

jämställdhetsmålen i fritidshemmet och hon har dålig koll på målen inom det området. 

Vi frågade ändå hur de arbetar med jämställdhetsmålen. Robert berättar att han inte sagt 

att tjejer ska leka med dockor utan att vi är individer och ser ingen skillnad på det när 

han fick frågan om de arbetar med jämställdhet på deras fritidshem.  

 
7.1.6 Analys 

 

Han berättar att flickor fick vara med på bandyn. Där finns det en föreställning om att 

bandy mest är en pojkaktivitet. Vi uppfattade det som att det inte var en självklarhet att 

flickorna kunde vara med på bandyn när han betonade ordet ”också”. Han kopplar 

senare att leka med dockor som en flickaktivitet när han bara nämnde flicka med 

dockor, han nämnde inget om pojkarna och dockor utan refererade direkt till flickor. 

 

Vi kunde se att Eva också hade en föreställning, där hon berättar att hon är brysk i tonen 

och hon betonar att hon ”även” är det mot flickorna. Hon tänker först och främst att hon 

är brysk i tonen mot pojkarna. Bronwyn (2003) skriver om att pojkarna uppfattas som 

aggressiva och maskulina. Vi menar att det kan vara därför Eva tänker att hon behöver 

vara brysk i tonen mot pojkar. 

 

Eva betonar att hon tyckte det är viktigt att arbeta med jämställdhet och därför gör hon 

gruppindelningar så att flickor och pojkar blandas i sina grupper. SOU (2009:64) 

betonar att de snälla flickorna kan utnyttjas till att placeras i stökiga pojkgrupper och då 

får inte flickorna chansen att utvecklas. Eftersom vi bara observerade fritidshemmet 

kunde vi inte se om den sekvensen hände när Eva delade in flickor och pojkar i samma 

grupp på skoltid. Skolverket (2011) styrker att man ska respektera alla individer lika 

och skolan ska arbeta mot att få elever till goda samhällsmedborgare. Vi menar att 

genom att elever får arbeta med båda flickor och pojkar får de träna på det. Men 

samtidigt är det viktigt att se till att alla elever arbetar lika mycket i grupparbeten. För 

att inte någon ska utnyttjas och alla får chansen att utvecklas.  

 

Eva berättar att hon tycker pojkar och flickor ska behandlas och bemötas lika. Hon 

säger att hon är medveten om att det finns flickor som gillar att brottas. De har det i sig 

som de flesta pojkar och utgör ingen skillnad mellan könen. Men hon berättar ändå om 

att pojkarna kanske behöver brottas mer än flickorna. Eva konstaterar även mannen i 

intervjun när hon poängterar ”pappan” när hon nämner att det är pappan som brottas 

med pojkarna.  Även här kan vi koppla till socialisationen där Eva är uppväxt med att 

pappor brottas mer än vad mammorna gjorde under sin uppväxt. Hennes föreställningar 

lever kvar än idag.  

 
7.1.7 Aktiviteter på fritidshemmet 

 

Vi ställde frågan vad fritidslärarna brukar göra för aktiviteter tillsammans med eleverna. 

Genom att ställa denna fråga kunde vi se om fritidshemmet hade genusrelaterade 
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aktiviteter. Eva berättar att i deras fritidshem har de olika aktiviteter att erbjuda eleverna 

varje dag, där bland annat träslöjd, idrott, bild och datorkunskap ingår. För att se 

fritidslärarnas bemötande till eleverna observerade vi idrottsaktiviteten, bildaktiviteten 

och leken ute som vi tar upp senare i resultatet. Eva berättade för oss att eleverna på 

fritidshemmet fick komma med förslag på aktiviteter som det vill ha i fritidshemmet och 

fritidslärarna valde ut aktiviteter efter vad dem är bra på och har kunskap i.  

 

Eva: Barnen fick skriva på ett stort plankat och skriva vad de ville göra. 

Sammanställde det och sen fick de en vecka till på sig. Sedan sållade vi 

och plockade ihop där det fanns intresse av bild, lekar, teater, sång slöjd, 

musik, sen sammanställde vi det och gjorde grupper. Fem till sex olika 

Cork fick vi och sen satte vi oss vuxna och kollade vad vi hade för 

kompetens att ge barnen. Vi kunde inte ta alla områdena.  Idrott hade vi 

inte förra året, det blev denna termin istället, för Björn har inriktning 

idrott. Musik och teater hade vi förra året, det var en elev som kom från 

gymnasiet och var jätte intresserad av musik och teater som körde det. 

Försökte använda studenten kompetens så mycket som möjligt. I år har vi 

lyckats få ihop bildgrupp, schack grupp och en idrottsgrupp. 

 

Eva delade in i olika fack som hon kallade för Cork. Hon nämner att det kom en elev 

från gymnasiet som gick barn och fritid. Med det menade hon att de hade en anställd tjej 

som precis tagit studenten och som var väldigt intresserad i musik och teater och därför 

fick hon hålla i musikaktiviteten.   

 
7.1.8 Analys 

 

Svaleryd (2003) poängterar det viktiga i att man ser skillnader på att pojkar och flickor 

gillar olika aktiviteter. De har olika egenskaper och därför väljer de att leka med olika 

leksaker, därefter väljer de olika aktiviteter utifrån det. Eva lät eleverna komma med 

förslag till aktiviteter. Men vi vet inte om flickornas eller pojkarnas förslag kom mest 

till uttryck eftersom fritidslärarna valde ut aktiviteterna flera månader innan vi började 

observera på fritidshemmet. Enligt Hellman (2010) betonar att de kvinnliga lärarna kan 

känna att det ha svårt att lyfta fram pojkarnas egenskaper. Vi anser att Eva lyfter fram 

pojkarnas egenskaper när hon låter alla elever i fritidshemmet få välja aktiviteter som de 

vill göra både pojkar och flickor. Hon utgår från vad eleverna vill göra för aktiviteter. 

Medan fritidsläraren Klara berättade att de försöker ha aktiviteter som är anpassade till 

både flickor och pojkar. Vi menar att Klara har en föreställning att det finns 

pojkaktiviteter och flickaktiviteter och ser skillnad på flickor och pojkar. Skolverket 

(2007) menar att det är väldigt viktigt att fritidslärarna kritiskt går igenom sina egna 

förhållningssätt och analyserar hur könsmönstren ser ut och hur det påverkar 

fritidshemmet (Skolverket 2007). 

 

När fritidslärarna håller i aktiviteter som de är bra på menar vi att det kan ge en syn till 

eleverna att inte våga prova nya saker som man inte är bra på. Svaleryd (2003) skriver 

om lärarnas betydelse i hur barn tror på sig själva, deras egna förmågor och motivation. 
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7.1.9 Sammanfattad analys  
 

I intervjuerna med fritidslärarna kom vi fram till att det visade sig att de har olika 

föreställningar om flickor och pojkar.  Vi anser att Robert ser elever lika men samtidigt 

framkommer det föreställningar om olikheter. Swaan (2003) menar att det är grunden 

till socialisationen som skapar olika föreställningar om vad som är kvinnligt och 

manligt.  

 

Vi menar att det kan leda till ojämställdhet när Eva och Robert bemöter alla elever lika 

eftersom en del elever kan behöva olika bemötande, mjukare eller hårdare. Magnus 

berättar att han utgår ifrån eleverna eller individen och hur han lärt känna dem, det är 

något som vi håller med om och tycker är viktigt. Vi tycker att jämställdhet är när man 

utgår från individen och bemöter den så som den vill bli bemött. 

 
7.2 Fritidslärares bemötande till eleverna 
 
7.2.1 Skolgården 

 

Vi observerade den fria leken som var ute på skolgården och det var eftermiddag, 

Robert stod och iakttog en variant av datten som eleverna lekte. Robert ropade på en 

flicka som var med i leken. ”Kom hit lilla fröken” han förklarade sedan för flickan hur 

leken gick till eftersom flickan hade missförstått reglerna. När Robert sen förklarat 

reglerna gick flickan tillbaka för att fortsätta leken. En stund senare går vi och 

observerar Björn när han står och iakttar några andra elever i en lek. En flicka går förbi 

Björn och han tilltalar henne genom att säga: 

 

Björn:  ”Hej sötnos!”  

Flickan: ”Hej Björn!” 

 

Flickan fortsätter att gå vidare. En av oss går sen vidare för att observera Eva, denna 

situation sker också ute. Eva står och iakttar när fyra flickor kommer och ber om hjälp 

för att de ska leka en lek, men de var för få för att leken skulle fungera. Flickorna vill att 

Eva ska vara med och leka leken, men Eva frågar flickorna. 

 

Eva: Ville inte killarna vara med?  

Eleverna: Vi har inte frågat dem  

Eva: Fråga dem då!  

 

 
7.2.2 Analys 

 

När Robert och Björn tilltalade med ”Hej sötnos” och ”Kom hit lilla fröken” menar vi 

att det är en föreställning som Robert och Björn har om att flickor ska vara söta och 

snälla. Eidevald (2009) menar att flickorna ofta får höra lilla gumman, hjärtat, älskling. 

Eidevald (2009) menar också att vuxna bemöter inte könen lika. Vi anser att i de 

situationerna var flickorna eventuellt vana vid att får höra det och är insocialiserad vid 

att vara söta och snälla. Swaan (2003) menar att först blir man insocialiserade i sin 

familj från nyfödd till att vara flicka eller pojke och sen förstärks dem i skolan (Swaan 

2003). Som exempelvis när flickorna får höra att de är sötnosar utav sin lärare. 
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Flickorna blir objektifierade och tilltalar flickorna utifrån ett genusperspektiv menar vi 

och genom ett symboliskt sätt urskiljer man könen åt. Flickorna rättar sig till 

socilisationen, hur de ska agera och klä sig (Swaan 2003). När Robert säger ”Hej 

sötnos” visar Robert vägen till flickan att vara söt. Swaan (2003) menar att de normer vi 

växer upp med påverkar sedan elever. Skolverket (2007) tycker att man som lärare ska 

gå igenom sitt förhållningssätt på ett kritiskt sätt. Läraren ska se över hur könsmönstren 

ser ut och jobba med att motverka de traditionella könsmönstren. Eidevald (2009) 

menar att pojkarna får mer tillsägelse än flickorna i förskolan, flickornas tillsägelser var 

mer hotande än pojkarnas.  

 
7.2.3 Bildaktivitet 

 

När vi går till fritidshemmet nästa dag hade Eva hand om en bildaktivitet med eleverna i 

fritidshemmet, bildaktiviteten var frivillig för eleverna och de fick själva välja om de 

ville vara delaktiga. De som inte vill vara med i bildaktiviteten fick vara ute.  Det var 

fem flickor och en pojke som var delaktiga i bildaktiviteten.  

 

Eva hade ett skåp där hon förvarade material till bildaktiviteten. Hon öppnade upp 

skåpet och delade ut olika uppgifter, eleverna skulle plocka fram material till sin 

bilduppgift. När hon delade ut uppgifterna till eleverna nämnde hon inte barnens namn, 

utan sa ”du” till alla elever. Efter att alla elever plockat fram sina bilder och material, 

satte de sig ner för att påbörja sina bilduppgifter. När eleverna arbetade med sina 

bilduppgifter bad tre flickor om mycket hjälp och råd av Eva. Eva befann sig mestadel 

av tiden hos de fyra flickorna som hade en större bilduppgift. En av flickorna arbetade 

självständigt och gjorde inte mycket väsen av sig, hon bad sällan om hjälp av Eva. 

Pojken satt också själv och arbetade med sin uppgift i rummet. Han frågade efter hjälp 

med att hitta en Manga tidning och fritidsläraren Eva bad en flicka att visa vad den låg. 

Eva går fram och tillbaka i rummet utan att gå fram och kolla till pojken. En 

grundskollärare går förbi och säger till pojken  

 

Grundskolelärare: Du vet att du ska måla på pappret och inte i ansiktet.  

 

Tre pojkar kommer senare in och frågar Eva om de får gå in. Eva tittar pojken i ögonen 

lägger handen på armen och säger till pojken som ställde frågan. Det är Robert och 

Björn som har hand om det ute och att de får bestämma det. Pojkarna gjorde som Eva 

sa, och gick ut.   

 

När bildaktiviteten nästan var slut, gick Eva fram till pojken och sa att teckningen blev 

snygg. Pojken tackade och sa att han borde haft lite mer färg kanske. Eva svarar 

ingenting på det och nämner inget om att han hade färg i ansiktet. När Eva står och tittar 

på pojkens bild kommer de fyra andra flickorna och ställer sig och tittar också. En av 

dem ber om hjälp men Eva säger att hon får vänta på sin tur. När Eva hade hjälpt färdigt 

pojken hjälper hon flickan som bad om hjälp. När Eva pratade med flickan så tittar hon 

flickan i ögonen och lägger handen på hennes axel. En annan flicka kommer och 

avbryter i deras konversation. Flickan som avbryter ber också om hjälp. Fritidsläraren 

Eva säger sen till flickan som avbryter. 

 

Eva: Jag hör inte vad Lisa säger när du pratar. Du får vänta på din tur. Hur 

många gånger har jag sagt till dig om detta?  
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Flickan som avbryter säger okej och väntar sen på sin tur att bli hjälpt. Eva fortsätter att 

hjälpa flickan som hon hjälpte innan hon blev avbruten. När bildaktiviteten var slut var 

klockan cirka 16:00, då var det flera elever som hade gått hem och det var väldigt lugnt 

i fritidshemmet. Robert satt vid bordet och framför sig hade han en dator, jämte sitter 

två flickor, han pratar med en mjuk ton till flickorna. Han samtalar med flickorna och 

säger hur de tre pojkarna som innan frågade Eva om de fick vara inne bara springer runt 

hela tiden. Han säger det med en lite bekymrad ton. Pojkarna kommer sedan in där 

Robert och flickorna sitter och de börjar leka med bollar inomhus och får en tillsägelse 

direkt med att sluta leka med bollen inomhus. Pojkarna slutar direkt med att leka med 

bollen och gå vidare och gör något annat.  

  

När vi var klara med vår observation för den dagen, pratade vi om vårt arbete med 

klassläraren som satt och arbetade och var nyfiken på vårt arbete. Under tiden brottades 

och busade två flickor. Elevernas klasslärare gav flickorna en mjuk tillsägelse, flickorna 

fortsatte att busa och läraren sa inget mer till flickorna och fortsatte att prata med oss.  

 
7.2.4 Analys 

 

I situationen när flickorna brottades fick de en snabb tillsägelse av sin kvinnliga 

klasslärare. Flickorna fortsatte att brottas och fick ingen andra tillsägelse. Hellman 

(2010) menar att pojkar har kampvilja i sig och gillar att brottas men att de ofta får 

undanbes utav läraren. Eidevald (2009) menar på att lärarnas oftast ger flickorna en 

tillsägelse eftersom normerna säger att flickorna ska vara lydiga och snälla. Vi såg inte 

det i den situation och läraren la ingen större vikt vid att säga till flickorna och dem fick 

leka vidare.  

 
7.2.5 Idrottsaktivitet 

 

Nästa dag som var vår sista observationsdag var det en idrottsaktivitet som stod på 

schemat den onsdagseftermiddagen. Innan eleverna var på väg till idrottsaktiviteten 

skulle fritidsläraren Björn ha en kort samling i soffan med de elever som skulle vara 

med. På samlingen satt det en pojke och sju flickor i soffan. Björn säger till pojken. 

 

Björn: Du är den enda killen idag Kalle. 

 

Kalle nickade och ingen annan elev kommenterade Björn. Någon minut senare tillkom 

en pojke till som också satte sig i soffan, Björn säger då.   

 

Björn: Vad bra, nu blir vi jämt antal.  

 

Eleverna svarade ingenting på det och Björn fortsatte att ha samling. På samlingen fick 

eleverna komma med förslag på vad de ville göra nere i idrottssalen. Eleverna räckte 

upp händer och alla som räckte upp handen fick komma till tals. Därefter begav de sig 

till idrottssalen. Björn hade flera olika aktiviteter att välja emellan, för att välja ut vilka 

aktiviteter som skulle utföras valde Björn att låta eleverna rösta på vilka lekar de ville 

göra. Den ena aktiviteterna som fick flest röster var leken ”Sura tanten” som leken 

kallades, det var två pojkar och sju flickor som medverkade. Fritidsläraren berättar att 

en utav eleverna ska vara ”Sura tanten” Björn berättar sedan snabbt att man även kan 

vara ”Sura gubben”. Björn delade senare in lagen slumpmässigt, med att dela ut 
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nummer till eleverna så att det bildades två lag. De två pojkarna hamnade i samma lag. 

Björn kommenterade innan någon hann säga något: 

 

Björn: Jag vet att båda pojkarna hamnade i samma lag om någon hade 

tänkt säga det. Men dem måste få vara tillsammans lite också. 

 

Det var ingen elev som svarade på det som Björn sa och Björn satte igång leken som 

hette "Sura tanten".  

 
7.2.6 Analys 

 

I samlingen väljer fritidsläraren Björn att lyfta fram pojkarna i situationen när de samlas 

i soffan, även att flickorna dominerade i antal valde björn att synliggöra pojken.  

Det går också se på idrottsaktiviteten att Björn har en föreställning om att flickor är 

”Sura tanten” och att pojkar ska vara ”Sura gubben”. Även här kan det kopplas till 

insocialisationen, där Björn har en föreställning att flickor är sura tanten och pojkar är 

sura gubben. Enligt Skolverket (2011) ska vi respektera varandra för de vi är och inte bli 

styrda åt att vara på ett sätt. Vi menar att Björn styr in flickorna till att vara tanten och 

pojkarna till att vara gubben. Vi ansåg att flickorna och pojkarna inte fick någon 

valmöjlighet i den situationen.  

 

När Björn skulle dela upp lagen poängterade han att båda pojkarna hamnade i samma 

lag och att de måste får vara lite tillsammans med varandra. Björn bytte inte lagen sen 

och lät inte flickorna som var kompisar med varandra vara i samma lag. Pojkarna och 

flickorna fick på det viset inte samma villkor och det resulterar i att det inte blev 

jämställt i just denna situation. Eidevald (2010) skriver att det kan ha en betydelse på 

vad läraren har för kön, en del resultat i hans studie visar att den kvinnliga läraren 

kommunicerar med både flickor och pojkar medan den manliga läraren bara 

kommunicerar med pojkarna. Vi menar att Björn kommunicerade med både flickor och 

pojkarna lika mycket, däremot betonade han pojkarna flera gånger. Eidevald (2010) vill 

dock poängtera att det finns också studier som visar att det inte spelar någon roll vad det 

är för kön på läraren. Odenbring (2009) menar att pojkar ofta hamnar i fokus även att 

flickorna är med i samma lek. Flickorna osynliggörs och får ingen respons från läraren 

och läraren uppmuntrar heller inte flickan. Enligt studier som Eidevald (2009) har gjort 

framkommer det att manliga lärare fokuserar mer på pojkarna. Detta kunde vi se inslag 

på i idrottsaktiviteten och samlingen i soffan. Vi vet dock inte om antalet pojkar hade 

dominerat om han hade framhävt flickorna på samma sätt.  

 
7.2.7 Sammanfattad analys  
 

Något som vi uppmärksammade i observationerna var att Eva bemötte eleverna med 

samma typ av tillsägelse och Eva berättar även i intervjun (Se sida 28) att hon alltid 

försöker bemöta elever lika oavsett om det är en flicka eller pojke. 

 

När flickorna skulle leka en lek valde Eva i den situationen att göra pojkarna 

betydelsefulla, genom att fråga flickorna om inte pojkarna ska vara med i deras lek. 

Även Robert uppmärksammade de högljudda pojkarna inför de lugna flickorna som satt 

jämte. Flickorna fick inte uppmärksamheten, utan de riktades till de högljudda pojkarna. 

SOU (2009:64) menar att pojkar och flickor som inte passar in i den stereotypa synen 
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glöms lätt bort. De lugna pojkarna och de högljudda flickorna får ingen plats. Vi kunde 

se att detta stämde överrens med vad SOU (2009:64) menade. Eidevald (2009) menar 

att lärarna ska möta och acceptera pojkarna istället för att agera på det sättet som Robert 

gjorde, men det är inte alltid det blir synligt i vissa situationer att det är mannen som 

ändå dominerar (Hirdman 2003).  

 

Utifrån resultatet kunde vi se att Eva lägger den mesta uppmärksamhet på de tre 

flickorna i bildaktiviteten som bad mycket om hjälp. Flickorna dominerade i antal vilket 

kan vara en avgörande faktor. Men Björn uppmärksammade pojkarna i idrottsaktiviteten 

även att flickorna dominerade. Hellman (2010) menar att kvinnliga läraren kan ha det 

svårare att ge killarna lika stor möjlighet till identifikation. I en liknande situation i 

intervjun som presenteras sen, väljer Eva att framhäva kvinnorna när hon förklarar att 

det är viktigt att arbeta med genus för att kvinnorna inte ska göra allt. Hon väljer i den 

situationen att betona ordet "kvinnor".  Hellman (2010) menar att förskolelärarna ofta 

lägger mer fokus på flickorna i förskolan, eftersom de vill att de lydiga flickorna ska bli 

mer självständiga. Risken kan då bli att pojkarna glöms bort. Vi upplevde det som att 

pojken också var lydig och engagerad i bilduppgiften men att Eva valde att lägga mest 

fokus på flickorna i just den situationen. 

 

8 Diskussion 
 

I detta kapitel kommer först resultatdiskussionen att introduceras, där en 

sammanfattning utav resultatet kommer att läggas fram och diskuteras utifrån arbetets 

frågeställningar och syfte. Sedan kommer metoddiskussionen att presenteras, där vi 

kritiskt har gått igenom vårt metodval och undersökningar.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur föreställningar om genus kommer till 

uttryck och får betydelse i mötet mellan fritidslärare och elever i fritidshemmets 

verksamhet. 

 

8.1 Resultatdiskussion 
 

Vår undersökning visar att lärarna tycker att jämställdhetsmålen är viktiga och att det 

sitter i ryggraden. Under intervjuerna framkom det att fritidslärare, som Pripp (2001) 

menar med tredje närvarande. De svarade på frågan så som de trodde att vi ville ha 

svaret och vill att svaret ska låta korrekt. Senare i intervjun framkom det att de har en 

föreställning om normer om flickor och pojkar. Vi tror det beror på socialisationen, att 

fritidslärarna blir påverkade av samhället. Månsson (2000) menar att människan är på 

många sätt födda till olika normer och uppfostrade med att de uppkommer hela tiden 

och därför är det svårt att förändra förhållandet till dem. Eva var uppväxt med att flickor 

leker med dockor och hon lekte hellre med pojkarnas livliga aktiviteter, hennes 

föreställningar följer henne genom hela livet och kan vara svårt att bryta. Vi tror också 

en påverkande faktor kan vara att de fritidslärare som vi intervjuade var över femtio år 

och har en annan uppväxt än vad den yngre generationen har. För den yngre 

generationen är genus och jämställdhet mer uppmärksammat idag än vad det var förr. 

Man har alltid utgjort skillnad på flickor och pojkar, men även att lärarna tänker på 

jämställdhetsmålen, görs det fortfarande stor skillnad på eleverna beroende på vilket 

kön de har. Under observationen såg vi hur pojkarna fick mer uppmärksamhet, men det 

såg vi inte förrän efter vi transkriberat materialet utifrån observationen. Under tiden vi 
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observerade antecknade vi det, men det var inte förrän vi sammanställde observationen 

som vi såg en tydlig bild på hur fritidslärarna betonade ordet pojke i flera sekvenser och 

framhävde pojkarna framför flickorna och ibland tvärtom.  

  

Lärarna i intervjuerna betonar att jämställdhetsmålen är viktiga och är en lag som de ska 

följa, men vi menar att när alla elever bemöts lika blir det ojämställdhet. Fritidslärarna 

tänker att de ska behandla alla elever lika, men behandlar man pojkar och flickor lika, 

fast de är olika blir det inte jämnställt. Eidevald (2009) menar att vi föds till olika 

egenskaper för pojke och flicka. Därför menar vi att man inte kan bemöta flickor och 

pojkar lika. Eva berättar i intervjun att pojkar gillar oftast att brottas men det finns även 

flickor som gillar att göra det också. Vi menar att man borde utgå ifrån individen. 

Ordspråket att man ska bemöta alla så som man själv vill bli bemött, tycker vi att man 

istället borde bemöta individen så som den själv vill bli bemött, likadant gäller det med 

jämställdhetsmålen, att utgå ifrån hur individen vill bli bemött anser vi. 

 

I en del situationer uppmärksammade lärarna pojkarna mer än flickorna. Vi fann det 

intressant när fritidsläraren Robert pratar högt om hur tre pojkar bara springer runt, inför 

flickorna, även att det bara var flickor i rummet så fick pojkarna mer uppmärksamhet. 

Det gick att utröna utifrån anteckningar och det vi har transkriberat att många gånger 

uppmärksammas pojkarna. I en annan situation är när några flickor kommer fram till 

fritidsläraren Eva och vill ha hjälp med en lek. Eva ställer då frågan om inte pojkarna 

ska vara med. Här kan vi se åter igen se att det är pojkarna som uppmärksammas. 

Konsekvenserna utav det kan bli att flickorna glöms bort. Eidevald (2009) menar att när 

pojkarna får mer uppmärksamhet utav lärarna på förskolan, kan flickorna lära sig att de 

har en biroll som leder till att de känner att de kommer i andra hand. Det leder till att de 

känner att de är värda mindre uppmärksamhet.  

 

Utifrån observationen av bildaktiviteten sågs ett annat tydligt mönster. Där den 

kvinnliga läraren gav de högljudda flickorna mer uppmärksamhet, hon återvände till 

flickorna i upprepade tillfällen. Flickorna bad flera gånger om hjälp och 

uppmärksamhet. Läraren Eva ger flickorna mer uppmärksamhet här, den enda pojken 

som var med under bildaktiviteten fick ingen uppmärksamhet alls förrän bildaktiviteten 

var slut. Det kan bero på att det var fler flickor än pojkar och att de tre flickorna var mer 

öppna och tog mer plats. Eidevald (2009) skriver om att lärare inte anförtror sig till 

pojkar och att de har svårt att klara av vissa uppgifter. Vi kunde se att det inte stämde 

överrens i denna situation, eftersom Eva gav flickor mer uppmärksamhet här och kanske 

tyckte att de behövde mer hjälp i denna bilduppgift.  

 

Något som framkom i intervjuerna och observationerna var att de använder sin 

kompetens till det som de är bra på. När fritidslärarna bara använder sin kompetens i 

aktiviteter som utgörs på fritidshemmet, ser elever hur läraren bara gör det som de är bra 

på, det kan bidra till att elever känner att de bara kan göra aktiviteter som de är bra på 

och inte våga prova nya saker, för de är rädda att göra fel och att de är dåliga på den 

aktiviteten. Eva hade hand om bildaktiviteten och de manliga fritidslärarna hade hand 

om träslöjden och idrotten. Vi anser att konsekvenserna kan leda till att eleverna kan på 

det sättet se hur genusuppdelat det är på fritidshemmet när fritidslärarna håller i de 

aktiviteter som är könsrelaterade.  

 

Fritidslärarna under vår första observation, anser vi har ett förhållningssätt som 

uttrycker mycket förväntningar. När fritidsläraren Robert tilltalar en flicka med ”hej 
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sötnos” och Björn tilltalar genom att säga ”kom hit lilla fröken”. Anser vi att de har en 

förutfattad mening att flickor ska vara söta och små, det kan bero på att den flickan han 

tilltalade till var liten. Det är dock svårt att veta vad han hade sagt till en liten pojke i 

denna situation. Något som vi också fann intressant, var under idrottsaktiviteten som 

leddes utav Björn, när han sa att flickorna kunde vara "sura tanten" och pojkarna kunde 

vara "sura gubben". Även under idrottsaktiviteten framhävdes pojkarna, även att 

flickorna var betydligt fler. Svaleryd (2003) menar att pojkar får mer uppmärksamhet än 

vad flickorna får.  

 

Efter våra fyra observationer kan vi se att i flera situationer uppmärksammas pojkarna, 

en gång kunde vi se när flickorna fick mer uppmärksamhet. Vi drar slutsatsen att de 

elever som hörs mest, fick mest uppmärksamhet. De tysta och snälla flickorna eller 

pojkarna försvinner i uppmärksamheten hos fritidslärarna. Något som också framkom 

var att fritidslärarna berättar att de behandlar alla lika, men i praktiken framkommer det 

att de sker olika bemötande ändå. Det kan vara fritidslärarnas föreställningar om flickor 

och pojkar som kan påverka deras förhållningssätt. Hirdman (2007) menar att det är 

svårt att bryta genus mönster i skolan och i övriga samhället eftersom det är så djupt 

rotade i oss. Vi hänvisar till det som Månsson (2000) skrev tidigare att det är svårt att 

bemöta flickor och pojkar lika, eftersom det ligger djupt i oss att flickor och pojkar är 

olika. Det kan då vara svårt att förändra detta sätt i oss själva. Vi som blivande 

fritidslärare vill arbeta mot en jämställd skola och fritidshem, vi inser hur svårt det kan 

vara att bryta de könsmönster som vi människor har, det kan handla om kunskapen att 

veta hur man arbetar med jämställdhet, det är något som vi kommer att arbeta för.  

Andersson (2013) skriver om att skapa goda relationer är viktigt och genom goda 

relationer skapas respekt och trygghet. Frelin (2012) skriver att relationerna mellan elev 

och lärare är viktigt, har läraren en bra relation till sina elever känner läraren sina elever 

och vet vilka val som är bäst för individer och gruppen när det kommer till bemötande 

och olika dilemman.  

 

8.2 Metoddiskussion 
 

Valet av metoden upplevde vi att samtalen utifrån ljudinspelningarna var ett bra tillväga 

gångsätt för intervju och det gav mycket material som vi kunde använda när resultatet 

skulle sammanställas. Genom att göra kvalitativa intervjuer fick vi fram bra svar som 

motsvarade våra frågeställningar och syfte. Att dokumentera intervjuerna med 

ljudupptagare tycker vi är en bra metod där vi kan gå tillbaka och lyssna ifall det är 

något som vi inte kommer ihåg, och även att kunna synliggöra ett resultat. Det hade 

varit till vår fördel att ha en videokamera som hjälpmedel för att kunna se respondentens 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Sen vet vi inte om respondenten hade känt sig obekväm 

med att bli filmad, som hade kunnat göra att intervjuerna blivit mindre bra. Det var till 

god hjälp att vi hade bra kontakt med våra respondenter, det ledde till både vi och 

respondenterna kände oss trygga och vågade yttra sig.  

 

När vi utförde våra observationer var vi näst intill obekanta för eleverna. En av oss hade 

besökt fritidshemmet tidigare men ingen av eleverna kom ihåg det. Att vara obekanta 

var något som vi ansåg vara positivt. Hade eleverna känt igen oss hade de kanske krävt 

stor uppmärksamhet från oss och kanske begärt att vi skulle varit med i deras aktiviteter 

och lekar. Det hade kanske bidragit till att våra anteckningar hade förhindrats och 

uppmärksamheten hade istället gått till att prata med eleverna. Det var bra att vi 
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varierade med att observera i både olika och i samma rum tillsammans, eftersom då kan 

vi få se olika situationer. Men även när vi var i samma rum tillsammans kunde vi se 

olika perspektiv och senare diskutera hur vi hade sett på de olika sekvenserna. Något 

som hade varit till vår fördel. Vilket som vi märkte när vi skulle transkribera våra 

observationer var att vi skulle vilja se tydligare i vissa situationer och kunna se lärarnas 

kroppsspråk som vi glömt att anteckna. Därför hade det varit bra att använda sig utav 

filmkameror, så att man kunde gå tillbaka i vissa sekvenser för att få se nya perspektiv 

på våra observationer.   

 

För oss är det väldigt intressant hur vi ska bemöta flickor och pojkar lika, och jämställt, 

eftersom vi först i observationen tyckte att vi inte fick ut något material som var 

relevant till studiens arbete. Men när vi senare satt och transkriberade vårt material kom 

det fram material som vi kunde använda till uppsatsen. Frågan som väcks är, hur vi ska 

kunna arbeta mot jämställdhetsmålen, när det inte syns tydligt i observationerna innan 

vi transkriberat matrialet. Utan att det senare kommer fram när man transbriskerar vårt 

material. Det är här vi märker hur bra det är att göra observationer i sin verksamhet och 

ha ett kritiskt förhållningssätt.   
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V 

9 Bilagor 

Bilaga A  

Intervjufrågor. 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat på detta fritidshem? 

3. Kan ni beskriva ert fritidshem? (Barnstorlek, antal pedagoger, lokaler m.m.?)  

4. När brukar det vara konflikter i fritidshemmet?  

5. Var är det oftast konflikter? 

6. Hur löser ni konflikter? 

7. Hur löser ni konflikter med flickor? (Ögonkontakt, fysiskkontakt, tilltalar) 

8. Hur löser ni konflikter med pojkar? 

9. Hur uppstår konflikter oftast? 

10. Vad brukar ni göra för aktiviteter tillsammans med barnen?  

11. När är dem med sig själva?  

12. Vad tror du det beror på att de gör saker tillsammans?  

13. Vad tänker du på när vi säger ordet, flicka? (Vad tror du ligger till grund varför du 

tänker så? )(hur tänker ni att en ficka/pojke ska vara?)  

14. Vad tänker du på när vi säger ordet, pojke?  

15. Arbetar ni med jämställdhetsmålen målen på fritidshemmet?  

16. Vilka jämställdhetsmål arbetar ni med?  

17. Hur arbetar ni med jämställdhetsmålen?(Varför inte?) 

18. Är det viktigt för er att arbeta med Genus? (Varför är det viktigt)? 

19. Vad innebär ordet Genus och jämställdhet för er? 

20. Har ni något mer att tillägga?  

 

 

 

 

 

 


