
 

    

 LÄRARPROGRAMMET 

Kan du vattna blommor? 
En studie om fritidspedagogers arbetsuppgifter. 

Alfrida Åkerklint & Eleonor Svensson 

 

Examensarbete 15 hp 

Ange Grund- eller Avancerad nivå  

Vårterminen 2015 

Handledare: Mirja Betzholtz 

Examinator: Sofie Walter 

Institutionen för 

utbildningsvetenskap 



 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel:  Kan du vattna blommor? En studie om fritidspedagogers 
arbetsuppgifter.  

Författare: Alfrida Åkerklint & Eleonor Svensson 

Handledare: Mirja Betzholtz 

ABSTRAKT 
A study of teachers job assignments in after school programs in Sweden. 

Det övergripande syftet med studien är att ur ett genus- och socialkonstruktionistiskt 

perspektiv återspegla vilka uppfattningar som råder om vad kvinnliga respektive manliga 

fritidspedagoger gör och förväntas göra i fritidshemsverksamheten. Intentionen är att 

kartlägga fritidspedagogers arbetsuppgifter vilket innebär att deltagande observationer är 

att föredra. Då vår avsikt även är att undersöka fritidspedagogers uppfattningar och 

föreställningar kring genus och normer, används semistrukturerade intervjuer. Tre 

kvinnliga och tre manliga fritidspedagoger observeras och intervjuas i studien. Resultatet 

av studien ger oss en uppfattning kring fritidspedagogers fördelning av arbetsuppgifter. 

Hur de är bestämda och vilka förväntningar dessa innefattar. Fritidspedagogerna uttrycker 

att omsorgsarbetet är i fokus i fritidshemmet och lägger stor vikt vid att erbjuda 

meningsfulla aktiviteter till eleverna. I resultatet framgår även hur intresse och kompetens 

styr fördelningen av arbetsuppgifter, oberoende av kön. Fritidspedagogerna i vår studie 

uttrycker dock att en viss skillnad existerar mellan könen. Tyngden placeras ändå i rollen 

som en god förebild gentemot barnen.    

 

 

Nyckelord: Genus, fritidshem, normer, arbetsuppgift, förebilder 

 



 

 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ......................................................................................................... 3 

2 BAKGRUND ................................................................................................................. 4 

2.1 Fritidshemmets uppdrag ........................................................................................... 4 

2.2 Begreppsförklaring ................................................................................................... 6 

2.2.1 Genus ............................................................................................................. 6 

2.2.2 Normer ........................................................................................................... 7 

2.2.3 Intersektionalitet ............................................................................................ 8 

2.3 Tidigare forskning .................................................................................................. 10 

2.3.1 Yrkesroller ................................................................................................... 10 

2.3.2 Kön och organisation .................................................................................. 11 

2.3.3 Könsbestämda arbetsuppgifter ................................................................... 13 

2.4 Teorianknytning ...................................................................................................... 15 

2.4.1 Genuskontraktet........................................................................................... 15 

2.4.2 Socialkonstruktionism................................................................................. 16 

3 SYFTE .......................................................................................................................... 18 

4 METOD ........................................................................................................................ 19 

4.1 Metodval.................................................................................................................. 19 

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer ...................................................................... 19 

4.1.2 Deltagande observation............................................................................... 19 

4.2 Urval ........................................................................................................................ 20 

4.2.1 Fritidshem A ................................................................................................ 20 

4.2.2 Fritidshem B ................................................................................................ 20 

4.3 Etiska överväganden ............................................................................................... 21 

4.4 Genomförande......................................................................................................... 21 

4.5 Databearbetning ...................................................................................................... 22 

4.6 Metodkritik .............................................................................................................. 23 

5 RESULTAT ................................................................................................................. 24 

5.1 Omsorgsfokusering ................................................................................................. 24 

5.2 Meningsfulla aktiviteter ......................................................................................... 24 

5.2.1 Analys .......................................................................................................... 25 

5.3 Frihet........................................................................................................................ 26 

5.3.1 Analys .......................................................................................................... 26 

5.4 Intresse och kompetens framför kön ..................................................................... 27 

5.4.1 Analys .......................................................................................................... 28 



 

 

5.5 Tankar om könens olikheter ................................................................................... 28 

5.5.1 Analys .......................................................................................................... 29 

5.6 Roller och förebilders betydelse ............................................................................ 30 

5.6.1 Analys .......................................................................................................... 31 

6 DISKUSSION .............................................................................................................. 33 

7 FRAMTIDA FORSKNINGSFRÅGOR ..................................................................... 36 

8 REFERENSLISTA ...................................................................................................... 37 

BILAGA



3 

 

1 INTRODUKTION 
 

Vetenskapens värld (SVT2, 15/3-15) tar upp hur den mänskliga hjärnan kan bete sig 

olika mellan kvinnor och män. Intervjuade personer i tv-programmet gav många 

anledningar och tankar om hur kvinnor och män tänker olika och har olika sätt att 

agera och vara. Stereotypa föreställningar om hur kvinnor har bättre simultankapacitet 

och att män är mer systematiska. Det intressanta var hur forskarna kunde se att 

skillnader först visade sig i högre tonåren. Hos barn var flickor och pojkars hjärnor 

nästan identiska. Slutsatsen gjordes att vi påverkas av vår sociala och kulturella 

omgivning och att det enbart finns marginella skillnader mellan våra hjärnors funktion. 

Vi lär oss att använda våra hjärnor olika. Hjärnan har kapaciteten att utvecklas och lära 
genom hela livet, den är plastisk, och inte beständig (a.a.). 

Lärarutbildningen har emellanåt tagit upp hur en genusmedvetenhet och ett 

jämställdhetsarbete bör vara en del av pedagogens arbete och verksamhet. Vilket även 

vi anser är av stor betydelse. Det som vi har uppmärksammat är dock att arbetet främst 

avser ett arbete med eleverna. Vi tror att det även krävs en medvetenhet om hur 

könsskillnader och genusordning kan se ut inom ett arbetslag. För om pedagogerna 

fortsätter att bekräfta stereotypa könsroller i sitt arbete i fritidshemmet, kan det kännas 

motsägelsefullt mot eleverna. Det sägs att ”barn gör inte som man säger, de gör som 

man gör”.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi observerat och funderat kring hur 

fritidspedagogers arbetsuppgifter är fördelade, samt hur fritidspedagoger talar om 

kvinnliga och manliga drag. En nyfikenhet började växa i hur uppfattningen om olika 

könsroller ser ut mellan kollegorna på fritidshemmet. Tillsammans med intresset för 

genus och könsroller hade vi därav en önskan att i vår studie undersöka hur, varför och 
vilka arbetsuppgifter fritidspedagoger har på fritidshemmet. 

Som inspiration utgår vi från Havungs undersökning från 2000, vilken handlar om 

förskollärares arbetssysslor i förskolans verksamhet (Havung, 2000). Förskolan och 

fritidshemmet kan enligt oss vara jämförbara då de båda är kvinnodominerade 

domäner med en omsorgsfokusering, samt verkar utanför den obligatoriska skolplikten 

(Havung, 2000, Johansson, 2011 & Skolverket 2014/2015). 
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Fritidshemmets uppdrag 

 

Hösten 2014 gick 444 400 elever i fritidshem. En ökning med närmare 18 500 elever 

på ett år och 118 000 elever på tio år (Skolverket, 2014/2015). Av totalt 20 388 antal 

årsanställda som arbetar med elever inom fritidshemmet år 2014, var 15 183 kvinnor 

och 5205 män. Statistiken visar på att fritidshemmets pedagogiska verksamhet är en 

kvinnodominerad domän (a.a.). 

Till skillnad mot skolans obligatoriska närvaro är fritidshemmet en frivillig 

verksamhet (Johansson, 2011). Dock har fritidshemmet i uppdrag att komplettera 

skolan (a.a.) Idag är majoriteten av alla elever mellan årskurs 1-3 inskrivna i fritidshem 

vilket möjliggör att ett sådant uppdrag kan genomföras (Skolverket, 2014). 

Skolverkets allmänna råd är en kompletterande skrift till rådande skollag och läroplan. 

Den beskriver hur fritidshemmet ska främja varje elevs lärande och utveckling och 

samtidigt erbjuda en fritid som är meningsfull (Skolverket, 2014).  

 

”Uppdraget handlar om att stödja utvecklingen av såväl normer och värden som 

kunskaper, ansvarstagande och inflytande” (Skolverket, 2014, s 13) 

 

Man benämner fritidshemmets verksamhet som utbildning och trycker på att den ska 

grundas i eleven och dess helhetssyn (Skolverket, 2014). En helhetssyn innebär att 

personalen på skolan utgår från att lärandet sker i alla situationer under hela dagen. 

Vidare ska fritidshemmet verka för att stimulera utveckling av relationer och social 

gemenskap. Skollag samt läroplan är de styrdokument som verksamheten ska utgå 

ifrån. Fritidshemmets verksamhet bygger på en helhetssyn på eleven och dess 

utveckling, som kan förverkligas genom ett samarbete mellan både förskoleklass, 

skola och hemmet (a.a.) Fritidshemmet har av tradition ett omsorgsuppdrag och det 

har i sin tur ett pedagogiskt syfte i verksamheten. Skolverket beskriver det som att 

omsorg och pedagogik tillsammans med elevens utveckling bildar en helhet 

(Skolverket, 2014).  

I diskrimineringslagen (2008:567) framkommer med tydlighet bestämmelser som har 

till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 

(Skolverket, 2014). All verksamhet inom skolan har i uppdrag att se till att ingen ska 

utsättas för diskriminering på grund av kön, religion eller annan trosuppfattning, etnisk 

tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, 

funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling (Skolverket, 2011). En 

motverkan av sådana tendenser är av största vikt. All verksamhet inom skolan ska 

verka för och förmedla betydelsen och värdet av människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta (a.a.). Eleverna ska ges 

möjlighet att utvecklas i riktning mot läroplanens mål (Skolverket, 2014). Det kan till 

exempel innebära att: 
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”... verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen. ” (Skolverket, 2011, s 15) 

 

I de allmänna råden för fritidshemmet benämns också betydelsen av alla elevers rätt 

och möjligheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 2014). 

 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja flickor och pojkars lika rätt och 

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

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

uppfattningar 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 könstillhörighet.” 

(Skolverket, 2014, s 8) 

 

Skolverket betonar vidden av att bemöta eleven på dess nivå och utmana så att eleven 

kan utvecklas (Skolverket, 2014). Det är därmed nödvändigt att pedagogerna skapar 

sig en bild av elevens val av aktiviteter i fritidshemmet. T.ex. genom att genomföra 

observationer. Väljer eleven olika eller samma aktiviteter varje gång? Leker eleven 

med samma kompisar eller varierar lekkamraterna? Är valet av aktiviteter synliga 

utifrån typiska könsroller, eller väljer eleven aldrig könstypiska lekar? Ett normkritiskt 

arbetssätt är betydande i fritidshemmet och ur diskrimineringssynpunkt ska det finnas 

lika stort utrymme för alla elever. Detta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck. Skolverket anger att det kan göras genom att aktivt arbeta för att motverka val 

av aktiviteter som reproducerar stereotypa könsmönster. Eleven ges på det sättet en 

större möjlighet att stärkas, utvecklas och medverka på samma villkor (a.a.). 
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2.2 Begreppsförklaring 

 

2.2.1 Genus 
 

Begreppet genus fördes över ifrån språkläran av kvinnoforskare på 1980-talet, som en 

översättning av det engelska ordet gender (Hirdman, 2001). Gender betyder både sort 

och slag men även kön som i ”det svagare” könet. Begreppet hade börjat användas 

internationellt och Hirdman beskriver hur det behövdes ett nytt, tomt ord som skulle 

kunna inbegripa en analys av kvinnor och mäns relation till kvinnans underordning. 

Vid samma tid hade begreppet könsroller börjat förlora sin kraft och betydelse och 

genusbegreppet behövdes för att problematisera och fördjupa (a.a.). Genusbegreppet 

var ett sätt att särskilja det biologiska könet från det socialt konstruerade genus, då det 

under 1980-talet lades stor fokus på att särskilja könen åt (Liinason, 2008). Det krävdes 

en djupare förklaring av att kön även är socialt konstruerat i vårt samhälle och det 

påverkar och förklarar hur människor agerar (a.a.). Könsrollsbegreppet med dess 

uppdelning av kön och roll riskerar att ge en förenklad formel där 1+1=2 (Hirdman, 

2001). Vidare förklarar författaren att kroppen inte kan fungera avskild från ett 

medvetande. Vi tolkar vår omvärld och existerar i den, där kultur omger oss i allt. 1 

och 1 är inte separata, det finns endast ett 2. Att ha ett genusperspektiv innebär att 

begränsa uppdelningen mellan kön och social konstruktion. Detta starka tänkande om 

kontraster och olikheter som drar eller motsätter sig varandra, gör det inte till en lätt 
uppgift (Hirdman, 2001).  

Uppfattningen om vad som är kvinnligt och manligt är någonting som är föränderligt 

och något som skiftar över kultur och tid (Hedlin, 2006). Genus syftar därav inte till 

det biologiska könet, utan till dess kulturella förankring (a.a.). Då vi konstruerar 

normer och värderingar om kön kallas det för genus. Det betyder att vi socialt eller 

kulturellt skapar kvinnor och män. Ingen föds därmed kvinnlig eller manlig utan det 

är något som lärs i mötet med andra människor (Svaleryd, 2003).   

Butler (2004) menar att vi kräver autonomi för våra kroppar, men att det är just det 

kroppsliga som skapar genus. Kroppen är involverad socialt och fulltecknad med 

normer. Den är vår egen, men blir hela tiden utlämnad till andra att värdera och 

uppskatta. Författaren anser att vi blir till och blir ogjorda i social interaktion med 
varandra. 

  

“Trots att vi kämpar för rätten till våra egna kroppar, är själva kropparna vi kämpar 

för aldrig någonsin enbart våra egna” (Butler, 2004, s 40) 

 

Författaren menar att vår kropp direkt efter födelsen är medverkande i och präglas av 

dess omgivning och därav aldrig helt är fri (Butler, 2004). 

Genus är alltså inte någonting vi är eller har, det är någonting vi gör (Liinasson, 2008). 

Paechter (2007) skriver att i samma andetag som vi ger ett barn ett namn, kvinnligt 

eller manligt, förs förväntningar över på barnet om hur och vad den ska bli. Femininitet 

och maskulinitet lärs av andra kvinnor och män som ingår i den grupp som barnet 

befinner sig i, dess gemenskap. I dessa sociala grupper pågår maktrelationer och det 

finns de som har mer makt än andra att påverka. Dock är identitetsskapande pågående 

och det sker förhandlingar då maktrelationerna förändras. Det innebär att femininitet 
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och maskulinitet är förändringsbara. Det kan liknas vid en dynamisk process, som inte 

alltid går så fort fram, då det alltid finns de som har makt att hålla normen beständig. 

Därav menar Paechter, att vi kan förstå hur stereotypa föreställningar om kön förs 
vidare mellan generationer (Paechter, 2007). 

 

2.2.2 Normer 
 

Norm är den latinska benämningen för rättesnöre eller regel och kan ses som det 

normala eller godtagbara beteendet (Nationalencyklopedin, 2015) Normativitet finns 

i alla typer av samhällen och i alla historiska epoker (Sirnes, 2006). Det skulle kunna 

vara själva definitionen av det sociala och samfundsmässiga och ger även på så sätt en 

möjlighet att ha en relation till framtiden. Begreppet innefattar även de förväntningar 

som finns på hur människor bör uppföra sig samt hur våra institutioner ska reagera och 

fungera. Normativitet som begrepp är fast anser Sirnes och kan därmed betraktas som 

en nödvändighet. (Sirnes, 2006).  

När det gäller genus finns det ett företrädande sätt att vara (Elmeroth, 2012). Ett 

förgivettaget sätt, som kallas norm. Det betyder inte att det behöver vara en överordnad 

position som alltid är privilegierad. Dock är det i kontrasten mot denna norm som den 

avvikande positionen blir tydlig (a.a.). I mötet med en ny människa har vi ett behov av 

att vilja kategorisera. Vi letar efter markörer och ledtrådar efter kön som avslöjar vilket 

fack personen ska placeras in i, kvinna eller man (Svaleryd, 2003).  Kvinnliga och 

manliga identiteter är enligt Svaleryd kulturellt könsbundna och därför inte bundna till 

ett biologiskt kön. Det vill säga att män reparerar bilar och att kvinnor tar hand om 
barn därför är föränderliga fenomen (Svaleryd, 2003.). 

En samhällelig ordning där typiska könsmönster är styrande kallas för könsstruktur 

(Hedlin, 2006). Våra normer, traditioner och förväntningar i samhället är det vi anser 

vara normalt och som skapar mönster och acceptans. Hedlin beskriver hur det berör 

både kvinnor och män. Det innefattar tankar som att kvinnor är den självklara att 

uppfostra barn och att mannen är den naturliga chefen. Genom dessa mönster om vad 

som är naturligt och normalt begränsas och möjliggörs både kvinnor och mäns 

premisser och chans att välja. Det normala återskapas allt som oftast då vi följer 

rådande normer, men över tid kan förändringar ske som skapar nya strukturer och nya 
normer (Hedlin, 2006).  

Den som erhåller makten i samhället är den mekanism som möjliggör och frambringar 

ett visst sätt att vara och leva, vilket blir den rådande normen menar Butler (2006). 

Dessa normer inkluderar och exkluderar. Författaren hänvisar till begreppet 

performativitet och menar att normer blir till genom att härmas och citeras som en 

konsekvens av en social- och kroppslig diskurs. Det performativa är en iscensättning 

som gör normerna förståeliga och igenkännbara och det skapar uttryck och handlingar. 

Performativitet används av människor för att de ska framstå som normala och 

begripliga i en genusidentitet. Butler anser dock att vi kan stjälpa den typiska synen på 

genus och kön genom att hänvisa till en dragshowartist. Artisten menar författaren, ger 

ett okonventionellt och parodiskt framträdande om genus och kön. Genom att störa 

våra naturliga föreställningar om att vårt yttre och vårt inre ska höra ihop uppstår en 

osäkerhet. Genom att reproducera det tal och de kroppsliga handlingar som 

återupprättar normer, inrättas performativt idén om kön och sexualitet som något av 
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naturen givet (a.a.) Att göra som vanligt fasthåller obalansen och för att bryta invanda 
mönster krävs extra ansträngning (Hedlin, 2006). 

Såväl i samhället som inom skolans verksamhet härskar olika normer och traditionella 

maktstrukturer (Bromseth, 2010). Det är i samband med undervisning och interaktion 

som idén om hur ett idealistiskt liv bör se ut skapas. Vilka kategorier som är de rätta 

och som en individ också bör besitta. Forskare inom utbildningsväsendet har belyst 

hur olika former av förtryck kan komma till uttryck i skolan och hur läraren kan agera 
för att motverka dessa (Kumashiro, 2009).  

 

”Bara genom att reflexivt fråga sig hur ens egna sammansatta identitet, kulturella 

bakgrund och erfarenhet påverkar hur man själv tolkar och skapar mening i 

undervisning är det möjligt att välja andra vägar” (Bromseth, 2010, s 41) 

 

Men det räcker inte enbart med att läraren i tysthet utmanar de rådande 

maktstrukturerna utan han eller hon måste aktivt synliggöra och ifrågasätta de rådande 
normerna (Bromseth, 2010).  

 

”En viktig insikt är att se sig själv som medskapare av normer” (Bromseth & 

Wildow, 2007, s 41) 

 

2.2.3  Intersektionalitet 
 

Intersektionalitet som begrepp används för att kunna analysera hur olika 

sociokulturella hierarkier och maktordningar som genus, klass, profession, ålder, 

etnicitet etcetera, kan samspela och påverka varandra (Lykke, 2005). Under 2000-talet 

fick intersektionalitet ett genomslag i nordisk samhälls- och kulturforskning, framför 

allt inom genusforskningen (Tolvhed, 2010). Begreppet används som ett sätt att 

fördjupa debatten om hur kön kan förändras och förstärkas av kategorier så som klass, 
etnicitet och ålder m.m. (a.a.).  

Inom det intersektionella perspektivet är det av vikt att känna till betydelsen av hur de 

olika kategorierna är beroende av och konstruerar varandra (Lykke, 2005). För att 

förtydliga skiljer Lykke på begreppen interagera och intra-agera. Hon menar att det 

förstnämnda innebär att avgränsade enheter krockar med varandra utan att någon 

ömsesidig påverkan sker. Begreppet intra-aktion däremot, har istället att göra med ett 

samspel mellan enheter som gränsar till varandra och som hela tiden påverkar och 

förändrar varandra. Det handlar alltså om en konstant ömsesidig process mellan 

kategorier så som klass, kön, ålder osv som hela tiden konstruerar och omvandlar 

varandra (Lykke, 2005).     

I artikeln ”Ain’t I a woman” diskuteras problemet av hur en kvinna kan slitas mellan 

en tillskriven och en självupplevd identitet (Brah & Phoenix, 2004). Exempelvis 

beskrivs i texten hur unga, vita, arbetarklasskvinnor på 1990-talet i nordvästra England 

kämpade för samma likvärdiga rättigheter som medelklasskvinnorna då hade. Detta 

trots att de var medvetna om att de utifrån dömdes mycket hårdare än vad 

medelklasskvinnorna gjorde och därför också skulle få möta ett mer svårartat 

motstånd. Sammanhanget mellan hur klass och kön kan påverka varandra styrker 
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vikten av att studera intersektionalitetens komplexitet.  Det ger en högre relevans än 

om man exempelvis enbart hade undersökt klass och kön för sig (Brah & Phoenix, 

2004).  

Nilsson (1999) beskriver identiteter utifrån ett intersektionalitetsperspektiv och som 

ett resultat av många olika diskurser. Det vill säga kategorier så som kön, klass, ålder, 

etnicitet m.m. Dessa tillsammans samverkar och bildar en individs totala identitet 

(a.a.). Därför är det också omöjligt att diskutera identiteter i enskilda former eftersom 

kategorierna påverkar och förändrar varandra (Kumashiro, 2009). Identiteter kan 

också ses som något föränderligt över tid eftersom människors normativa roller 

ständigt omformas i relation till historiska och sociala situationer (Nilsson, 1999). Men 

identiteter kan trots allt uppfattas som stabila och då beror det på att diskurser anger 

det tillfälliga. Alltså kan vissa identiteter förbli dominerande vilket exempelvis 

Nilsson menar på att könskategoriseringar är och har varit (Nilsson, 1999). 
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2.3 Tidigare forskning 

 

2.3.1 Yrkesroller 
 

Varje arbetsfält har sin alldeles egna särskilda logik konstaterar Bourdieu (1979). Den 

definieras av sin position i samhället, genom kriterier så som yrke, inkomst, 

utbildningsnivå etc. Yrken så som läkare, ingenjörer, arkitekter är yrken som har 

väldigt tydliga egenskaper och krav i form av utbildningsnivå, yrke och inkomst för 

att få inträde till fältet. Men förutom dessa krav så finns det även en hel del andra 

förväntningar på sekundära egenskaper som ligger till grund för det sociala värde eller 

den prestige som dessa yrken innefattar. Det räcker alltså inte med att ha en viss 

lönesumma eller art av anställning. Det finns därmed flera andra egenskaper som krävs 

för att en person ska kunna se sig själv som läkare, ingenjör, arkitekt osv. Dessa 

sekundära egenskaper saknas i den officiella arbetsbeskrivningen och fungerar mer 

som outtalade krav på egenskaper, så som ålder, kön eller etniskt ursprung. De 

medlemmar i fältet som inte besitter dessa karaktäristiska egenskaper utesluts eller 

förpassas till marginalpositioner. Det vill säga att kvinnliga läkare exempelvis bör 

ägna sig åt kvinnliga patienter och mörkhyade läkare bör anpassa sig till mörkhyade 
patienter (a.a.).   

Men förutom de särskilda- och sekundära egenskaperna definieras också varje fälts 

position i samhället av en rad andra bestämda kriterier så som exempelvis 

könsfördelningen i fältet (Bourdieu, 1979). Dock kan just könsfördelningen fungera 
som uteslutningsprincip utan att egentligen någonsin uttalas som sådana (a.a.).  

I en gemenskap, som kan vara ett arbetslag, råder överenskommelser som inte alltid är 

uttalade (Wenger, 1998). Dessa överenskommelser kan exempelvis vara språk, roller, 

regler och världssyn. Det är tydliga tecken på medlemskap i gruppen. Den sociala 

praktiken gör att arbetet kan kännas meningsfullt. Vi tillhör och medverkar i flera olika 

praktikgemenskaper menar Wenger. Genom denna sociala medverkan skapas i sin tur 

identiteter i relation till dessa. Det är ett agerande och en tillhörighet i gemenskapen 

som inte bara formar vad vi gör, utan även vilka vi är samt hur vi tolkar det vi gör 
(Wenger, 1998). 

Precis som andra arbetsfält finns det inom fritidspedagogsyrket gemensamma 

traditioner och en central kunskapsbas (Andersson, 2013). Den består av lärande och 

utveckling av relationer, sociala kunskaper och färdigheter samt värdegrundsfrågor. 

En fritidspedagogs yrkesidentitet kan dock förstås på fler plan än så. Andersson väljer 

att skilja på fyra olika sorters fritidspedagoger med olika yrkesidentiteter. Det är 

backupläraren, läraren i social kompetens, den skolkompletterande fritidspedagogen 

och den traditionella fritidspedagogen. De två första kategorierna innebär att 

fritidspedagogerna ser skola och fritidshem mer samlat, samt att pedagogerna i första 

hand prioriterar arbetet under den obligatoriska skoldagen. De två sista kategorierna 

innebär att fritidspedagogerna istället ser att skola och fritidshem hålls isär och att 

pedagogerna värnar om fritidshemmets specialiteter (Andersson, 2013).   
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2.3.2 Kön och organisation 
 

Det finns underliggande förväntningar som styr och skapar en genusordning i en 

organisation (Acker, 1990). Redan i benämningen av ett arbete innefattas en 

fördelning. Mannen förväntas kunna lägga mer tid och kraft på ett arbete, då någon 

sköter hans vardagliga sysslor och har huvudansvaret för hans barn. Därför kan vissa 

arbeten anses vara mer ämnade för män än för kvinnor. Kvinnan förväntas i sin tur 

vara fokuserad på fler saker än sitt arbete då hon har andra åtaganden som tar 

uppmärksamhet. Acker (a.a.) menar att det inom en organisation finns en hierarki 

bland de olika positionerna och de arbeten som hamnar överst är då enligt detta 

resonemang mer lämpade och skapta för männen. De arbetsuppgifter som befinner sig 

längre ner på den hierarkiska skalan lämpar sig bäst för kvinnan, som i det privata livet 

har fler åtaganden. I en hierarkisk organisation finns en genusordning utefter 

arbetsuppgift och roll. Författaren anser att denna genusordning reproduceras i och 

med att vissa uppgifter är mer värda när en organisation utvärderas. Exempelvis 

innebär det att uppgifter som att handha pengar, vilket oftast är en manlig 

arbetsuppgift, genererar mer status och ger högre lön. Däremot kan en arbetsuppgift 

som innebär att hålla kundkontakt eller ta hand om människor ge en lägre status, lägre 
lön och är arbetsuppgifter oftast utförda av kvinnor (Acker, 1990). 

I sin undersökning ger Gannerud (1999) en bild av kvinnliga klasslärares 

arbetssituation utifrån ett genusperspektiv. En beskrivning om hur olika uppfattningar 

om manliga och kvinnliga lärare i stor grad hamnar i frågan om auktoritet och kön. Att 

vara man innefattar en självklar pondus som ger fördelar i förhållande till både elever 

och föräldrar menar de kvinnliga lärarna i undersökningen. Genom en automatiserad 

respekt och genom sin röst kan den manliga läraren förväntas lättare ha kontroll över 

eleverna och upprätthålla ordning. De kvinnliga lärarna har inte samma förväntningar 

på sig att inge respekt och har svårare att göra sig hörda. De kvinnliga lärarna menar 

att de får utveckla en annan strategi i att leda och fördela arbetet (Gannerud, 1999). 

Skåerus (2007) kommer i sin undersökning fram till, att det finns tendenser att olika 

lärarframföranden skapar maskuliniteter eller femininiteter. Undersökningen gjordes 

med studenter och deras föreställningar om deras framtida bildlärarroll. De fick då i 

uppgift att försöka gestalta sig själva som lärare i ett framtida självporträtt. Författaren 

presenterar sedan en rad av upptäckta skillnader i hur kvinnliga och manliga studenter 

ser på deras framtida lärarroller. Männen på bilderna har oftare ett allvarligt 

ansiktsuttryck som förstärker deras auktoritet samtidigt som att kvinnorna oftare ler. 
Detta mildrar maktutövningen och även deras förmåga till auktoritet (Skåerus, 2007). 

De manliga lärarna är efterlängtade i den kvinnodominerade verksamheten vilket gör 

att de inte har samma krav på sig menar Gannerud (1999). Lärarna i hennes 

undersökning anser att eleverna har samma uppfattning, vilket beror på att det är 

mönster som kommer hemifrån. Den kvinnliga läraren kan ha svårare att göra sig hörd 

även mot föräldrar och de medverkande beskriver hur både de och elever lyssnar mer 

på den manliga läraren. Samtidigt förlitar sig även den kvinnliga läraren på att kunna 

luta sig mot sin manliga kollega då situationen kräver det. Kvinnans egna 

förväntningar på sig själv kan också avgöra. En under -och överordningsdiskurs verkar 

i skolan och kvinnorna medverkar till att reproducera betydelsen av kön och auktoritet 
(Gannerud, 1999) 
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“Jag tror karlar är på något sätt mer okritiska när det gäller den egna personen, - 

medan vi kvinnor är mer kritiska. mer sensibla för små skiftningar i folks 

ansiktsuttryck, ´vad tänker hon nu? ´och ´har jag sagt något galet?`, medan en karl 

mera går på” (Gannerud, 1999, s 187-188). 

 

Samtidigt påpekas hur det för mannen inte enbart är dess kön som har betydelse utan 

de attribut och egenskaper som är kopplat till manlighet (Gannerud, 1999). Att inneha 

manliga egenskaper kan i sig inge respekt. Att vara lärare är att vara i maktposition, 

menar Gannerud. Dock har den kvinnliga läraren inte samma automatiska 

maktposition. Det är beroende av omvärldens förväntningar om auktoritet då de inte 

kan förlita sig på sin fysik eller sitt kön. Som en konsekvens av genusordningen 

tillskrivs kvinnliga lärare en lägre positionell auktoritet (Gannerud, 1999). En 

undersökning om ledarskap inom dels en mansdominerad arbetsplats och en 

kvinnodominerad, visar att förväntningar på ledarskap, samt kvinnor och mäns 

egenskaper skiljer sig åt (Keisu, 2009). Den mansdominerade arbetsplatsen som är 

inom verkstadsindustrin beskrivs ha en hård och tuff jargong som likställs med 

maskulinitet. Arbetsplatsens kvinnliga ledare får acklimatisera sig till klimatet för att 

passa in och få möjlighet att leda. Männen som arbetar där berättar i undersökningen 

hur de tar på sig en specifik roll när de anländer till sitt arbete. De beskriver sina 

kvinnliga ledare som att vara mer fyrkantiga i sitt ledarskap samt tydliga med att vilja 

ha det på sitt eget sätt. Den kvinnliga ledaren själv tror inte att hon har det tuffare i sin 

ledarroll än sin manliga kollega på grund av sitt kön. Det beror istället på att hon 

tidigare kommer ifrån en annan typ av verksamhet och är bekväm men en annan 
arbetskultur (Keisu, 2009.).  

En manlig boendechef inom omsorgen menar att det är en fördel att vara man och chef 

på en kvinnodominerad arbetsplats (Keisu, 2009). Mannen får en större acceptans. 

Dels menar han att det beror på att mannen som chef är mer tydlig i sin kommunikation 

och för att kvinnans mjukhet gör att hon har ett mer känslomässigt angreppssätt. 

Kvinnorna på arbetsplatsen ställer högre krav på den kvinnliga chefen, menar han. 

Hon förväntas nå sina medarbetare även på det känslomässiga planet vilket inte 

förväntas hon den manliga chefen (Keisu, 2009). Gannerud (1999) anser att när det 

kommer till relationen och kontakten med eleverna kan den kvinnliga läraren och 
hennes beskrivna egenskaper vara en fördel (Gannerud, 1999).  

Den manliga boendechefen anser att en blandning av arbetslaget är att föredra, då 

männen tillför tydlighet och kvinnorna bidrar med mjukhet. Författaren menar att 

egenskaper som tuffhet beskrivs som maskulint och att mjukhet är samstämt med 

femininitet vilket även blir tydligt i undersökningen. Ledarskap i sig är starkt 

förknippat med män sett ur ett historiskt perspektiv och har därmed ett större 

tolkningsföreträde. Det finns enligt författaren också en fokusering kring olikheter 
mellan könen (Keisu, 2009). 

Vidare finns en föreställning om att mäns jämställdhet sällan ligger i centrum för 

debatt eller forskning (SOU 2014:6). Det anses att den dominerade kvinnodebatten 

och jämställdheten har lett till ett mansförakt i samhället, vilket lett till ett 

missgynnande av männen. Istället kan det ses som att det som missgynnar kvinnan 
även försummar mannen (a.a.). 
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2.3.3 Könsbestämda arbetsuppgifter 
 

Förskolans verksamhet har som syfte att komplettera hemmet, menar Havung i sin 

avhandling från 2000 (Havung, 2000). Verksamheten kan därför ses som en 

förlängning av hemmet och även som ett kvinnligt universum. Havung har delat upp 

förskoleverksamhetens arbetssysslor i tre olika kategorier. Det är; kvinno-, mans- och 

icke könsmärkta sysselsättningar. Bland personalen finns konkreta uppfattningar om 

vad som är kvinnosysslor respektive manssysslor. Typiska sysselsättningar som 

kvinnor förknippas med är rutin - och omvårdnadssituationer så som mat, vila, av- och 

påklädning, blöjbyte, torka näsan, hjälp vid toalettbesök o.s.v. Personalen inom 

förskolan har kategoriserat sysslor som kvinnliga och manliga. Även om de stereotypa 

könsmönstren inte alltid följs i verksamheten finns en stark föreställning om vilka 

sysslor som tillhör respektive kön. Det medför en förstärkning av uppfattningen om 

att de kvinnliga sysslorna är just kvinnliga och att manliga sysslor är manliga (Havung, 

2000).  

 

“För barnen i sig tror jag att det kan vara bra att se män som utför s.k. kvinnliga 

sysslor. Att även en man kan laga mat och byta blöjor” (Havung, 2000. s. 102). 

 

Precis som att det finns typiska kvinnliga sysslor, finns det även sysslor som enbart 

män förknippas med (Havung, 2000). Exempelvis aktiviteter som att spela fotboll med 

barnen, snickra eller vaktmästaruppdrag som att skruva i lampor eller sätta upp en 

hylla (a.a.). Nordberg (2005) observerar i sin undersökning om manliga pedagoger i 

förskolan, hur pedagogerna delas in i två sorter som förutsätts ha olika intressen. 

Genom en särartsdiskurs, då den manliga pedagogen tar på sig snickeriuppgiften, blir 

träslöjden något manligt (a.a.) Några av sysslorna anser sig männen ta på sig enbart 

för att kvinnorna tar avstånd, trots att männen inte heller är bekväma med sysslan 

(Havung, 2000). Ett sådant exempel är snickeri, som anses vara en manlig syssla. 

Samtidigt finns det sysslor som männen själva anser sig ämnade för men som även 

kvinnor tekniskt sett skulle kunna utföra. Det innebär sysslor som kräver en stor fysisk 

förmåga och därför blir mer ämnade för män (a.a.). Kvinnor antas vara mer tveksamma 

till att ta på sig arbetsuppgifter som går utanför ramen för omsorgsarbetet (Johansson, 

2001). Det gäller uppgifter som kan verka svåra och där kvinnorna ser en risk att inte 

klara av eller fullfölja uppgiften (a.a.).  

Att det behövs både kvinnor och män inom förskolan utrycks starkt av vårdnadshavare 

i Nordbergs studie (2005). Det talas om den manliga pedagogen på ett sätt som 

urskiljer honom med förväntningar om att han kan ge barnen andra erfarenheter än de 

kvinnliga pedagogerna. När de utför normativt manliga uppgifter ger det positiv 

respons från vårdnadshavare. De uppmärksammar vikten av att en manlig pedagog kan 

utföra uppgifter på ett sätt som inte den kvinnliga kollegan kan och hon blir en motpol 

som framställs mindre kompetent i frågan att agera som en förebild för pojkarna och 

typiskt manliga uppgifter. Den manliga pedagogen är även en förebild menar 

Nordberg i den bemärkelsen att han kan genom att utföra hushållsarbete bidra till 

jämställdhet. De är alltså både förebilder på ett stereotypt manligt sätt samt på ett 

könsöverskridande sätt. Trots det så görs skillnad mellan könen kontinuerligt. Den 

kvinnliga pedagogen ses som naturlig i omvårdnadsrutinerna och står här för det 

normala. Mannen får dock beröm för sitt arbete, helt enkelt för att han är man. Även 

de kvinnliga pedagogerna uttrycker i studien att det är bra att de har manliga kollegor 

då kvinnor och män har olika sätt och perspektiv (Nordberg, 2005).  
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Det finns aktiviteter som uppfattas som icke-könsbestämda i förskoleverksamheten 

(Havung, 2000). Det innebär skapandeaktiviteter så som att spela teater eller att 

hantera ett instrument. Men även mer konstruktionslekar som exempelvis att lägga 

pussel eller olika bygglekar. Då förskolan kan ses som en kvinnlig domän menar 

Havung (a.a.) att det samhälleliga genuskontraktet bryts redan här. Men trots detta 

vidhålls samma kontrakt och föreställningar kring vad som är kvinnligt och manligt 

på arbetsplatsen, i förhållande till sysslor. Dessa är distinkta även om det då kan vara 

män som gör kvinnliga sysslor och vice versa (Havung, 2000). 

I en amerikansk undersökning om arbetsval hos unga, visar det sig hur pojkar i större 

utsträckning intresserar sig för stereotypa manliga arbeten (Schuette, Ponton, & 

Charlton, 2012). De är påverkade av männen som arbetar i deras familjer och av deras 

yrkesval. Ingen av dessa hade ett typiskt kvinnligt arbete. Hos flickorna däremot fanns 

det en stor majoritet som sökte sig till typiska manliga arbeten, även om de vuxna 

kvinnorna i deras familjer hade kvinnotypiska arbeten. Undersökningen genomfördes 

bland unga i den lägre medelklassen. Resultatet visar hur det för pojkar och män finns 

en stark stereotypisk kraft som reproduceras, medan det för flickorna finns en större 

möjlighet att gå utanför könsramarna (a.a.). Hedlin (2006) beskriver en speciell 

ordning i samhället som separerar kvinnor och män genom bestämda arbetsplatser, 

arbetsuppgifter, professioner, uttryck, och egenskaper. Att sortera kvinnligt och 

manligt medför en värdering och ett socialt mönster som kan ses som en genusordning. 

Hon påpekar även att vad som anses kvinnligt och manligt har olika innebörder i olika 
samhällsskikt och över tid i historien (Hedlin, 2006).  
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2.4 Teorianknytning 

 

2.4.1 Genuskontraktet 
 

“... att män och kvinnor är hänvisade till olika uppgifter i livet, att vår kultur vilar 

på en fördelning av plikter och ansvar, att mannen har rätt att fordra, att kvinnan 

skall leva för barnen och hemmet, där hennes naturliga livslycka är fästad, och 

kvinnan har rätt att fordra, att mannen skall skydda och uppehålla familjen och 

samhället, i vilkas vård han har sin stolthet och glädje.” (Hirdman 2001, s 79, citat 

Adolf Hallgren)  

 

Hirdman (2001) beskriver den naturliga ordningen som en sorts ursituation för den 

kvinnliga och manliga stereotypa föreställningen. Hur det bör vara och fungera 

normalt mellan kvinna och man. Mannen tar hand om den mindre och svagare kvinnan 

och kvinnans öde ligger främst i att föda hans barn. Detta menar Hirdman befäster 

synen på att Hon är mer djurlik och närmre jorden än mannen. Denna naturliga 

ordning, med grund i det biologiska och fortplantningsförmågan, skapar en ömsesidig 
förståelse av den underordnade naturliga platsen för kvinnan (Hirdman, 2001).  

 

“kvinnors biologi legitimerar kvinnors sociala plats” (Hirdman, 2001, s 82) 

 

Om natur eller kultur står på olika sidor och kroppen är det man utgår ifrån, skulle 

kroppen ha mandat att forma hela samhällen (Hirdman, 2001). Författaren menar även 

att biologin som det naturliga kan ha stor betydelse av att det är just naturligt. Det 

naturliga är grunden i hur vi ska leva och är därmed önskvärt. Natur och kultur har lika 

betydelse men har inte lika stora delar. Hirdman menar att det naturliga inte går att 

uppfatta rent, då det genom tid och rum blir tolkat och upplevt. Vår uppfattning och 

syn av exempelvis en kvinna är sådan därför att vi upplevt en kvinna och också därför 

vet vad en kvinna är (Hirdman, 2001).  

 

”De här arrangemangen är så vanliga och välkända att de kan tyckas tillhöra 

naturens ordning. Synen på genusskillnaderna som ”naturliga” innebär att det 

väcker skandal när människor inte följer mönstret” (Connell, 2002, s 14). 

 

Den biologiskt naturliga underordningen är dock inte av sig själv anledning till 

kvinnors underordning (Hirdman, 2001). Inte heller är det den som skapar den manliga 

normen. Hirdman menar att det som kan anses naturligt inte måste accepteras som det. 

Den är inte evig och behöver inte vara sanning. Den behöver inte segregera, om vi 

bestämmer oss för att vi inte ställa upp (Hirdman, 2001).  

Genuskontraktet kan förstås som en överenskommelse mellan kvinna och man om en 

fördelning av ansvar och ordning (Hirdman, 2001). Det är ett kontrakt som påtalar 

kvinnor och mäns rättigheter och skyldigheter, men det innebär inte att de har samma 

möjligheter eller begränsningar (Hirdman, 2001). Connell (2002) beskriver detta som 

att kvinnor och män, flickor och pojkar uppmuntras till olika sätt att vara och leva. 

Kvinnor menar författaren är de som i störst utsträckning tar hand om hus och hem 
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och mannen är den försörjande. Flickor lärs att vara passiv och att vara noga med sitt 

utseende och pojkar lärs att framstå som tuffa och ägna sig åt sport. Connell anser 

vidare att det är därför män i större utsträckning har arbeten som är mer fysiska och 

kan innehålla våld, såsom polis, militär och yrkeskriminell. Kvinnor däremot har mer 

frekvent arbeten där våldets konsekvens repareras, som exempelvis psykolog, 

sjuksköterska eller socialarbetare. Hon kallar detta sammanhang för genusordning 
(Connell, 2002). 

Genom historien har sällan kvinnan haft makt eller status att medverka vid större 

beslutsfattanden (Hirdman, 2001). Därmed är detta kontrakt inte ett gemensamt beslut 

även om kvinnan i allra högsta grad är mån om att kontraktet vidhålls och inte 

överträdas (Hirdman, 2001). Vi är själva med och skapar femininiteter och 

maskuliniteter (Connell, 2002). I vår vardag intas en position i genusordningen vilket 

inte enbart är en påtvingad plats genom sociala normer eller tvång från myndigheter 

menar författaren. Vårt sätt att vara, antingen om vi tar en plats eller förhåller oss till 

en vi blivit tilldelad, upprätthåller vi ordningen. Detta anser Connell vidare, är något 

de flesta av oss gör frivilligt (Connell, 2002). 

Genussystemet kan förklaras genom två logiker (Hirdman, 1997). Den ena benämns 

som sammanblandningens tabu och den andra den manliga hierarkin, där mannen är 

norm för mänskligheten. Det här genussystemet regleras över tid vilket innebär att 

synen på systemet därmed är föränderligt. Detta reglage sker genom genuskontraktet. 

Författaren väljer att dela upp kontraktet vidare i tre nivåer; den kulturella, den socialt 

integrativa samt den socialiserande nivån. Detta kontrakt finns mellan kvinnor och 

män och upprätts på de olika nivåerna. Det finns även gråzoner i dessa nivåer. Det vill 
säga de verksamheter, handlingar och tankar som inte är genusbestämda (a.a.). 

För att könen ska hållas isär i de olika kontrakten menar Hirdman (1997) att det i ett 

socialt rum sker förhandlingar mellan könen och att förhandlingarna rör rätten att 

definiera vad som är kvinnligt och manligt. Gränserna mellan vad som anses som 

kvinnligt och manligt kan se olika ut beroende på kultur och tid, men dock beständiga. 

Varför genusteorin kan ses som negativ för kvinnor menar Hirdman beror på att den 

manliga normen har den ledande ställningen i samhället. Det är alltså kvinnan som bör 

efterlikna mannen. För att systemet och att kontraktet skall kunna brytas måste 
samhället sätta det mänskliga i centrum istället för det kvinnliga och manliga (a.a.). 

 

2.4.2 Socialkonstruktionism 
 

Socialkontruktionism är en vetenskapsteori som vuxit fram sedan trettio år tillbaka och 

används framförallt inom beteendevetenskaperna (Allwood & Erikson, 2012). 

Ursprungstanken i socialkontruktionism är hur vi förstår vår omvärld och hur vi ser 

den som naturlig och självklar. Förståelsen är socialt skapad och ett resultat av 

samhällets kommunikationsprocesser. Dessa sociala konstruktioner handlar om våra 
antaganden och överenskommelser om innebörden av ett begrepp (a.a.).  

Att sörja och att gråta är exempel på begrepp eller handlingar som kan anses vara 

biologiska och bestämda av naturen (Wenneberg, 2001). En person gråter och sörjer 

vid skada eller förlust. Wenneberg menar istället att det är en social konstruktion att 

utföra denna handling, med förklaringen att individer sörjer och gråter på olika sätt om 

vi jämför olika kulturer. Socialkonstruktionisten godtar därav inte alla sociala 

handlingar som naturliga och menar att det krävs en aktsamhet i hur dessa handlingar 
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ska uppfattas. Wenneberg ger även ett exempel hur penningväsendet som en 

fungerande apparat kan vara socialt konstruerad. Han menar att en papperslapp kan 

besitta ett visst värde, bytas mot produkter och tjänster, för att det är en 
överenskommelse som samhället skapat (a.a.).  

Socialkonstruktionismens uppgift är att uppmärksamma och sätta ljus på det som är 

osynligt och som det inte talas om (Allwood & Erikson, 2012). Syftet är att skapa en 

slags förståelse i hur komplex en social konstruktion kan vara. En fördjupning och 
förståelse för samhällets stabilitet (a.a.). 

 

”i vår vardagliga förståelse av verkligheten är vi alltså kanske oftast omedvetna 

om hur vår förståelse konstrueras socialt, vilket gör att vi ser verkligheten som 

oberoende av hur vi konstruerar den” (Allwood & Erikson, 2012, s 123).   

 

Kön kan beskrivas som en social konstruktion, där en överenskommelse exempelvis 

kan bli tydlig genom uppdelningen av kvinna och man (Allwood & Erikson, 2012). 

Författarna anser att det är resultatet av en process, där kategorierna kvinna och man 

skapats och genom handlingsmönster förstärker könsrollerna. Dessa blir självklara 

utan vår medvetenhet. De sociala konstruktionerna anger även vad som ses vara 

normalt och vad som inte anses normalt. Som att heterosexualitet skulle vara normalt 

och att homosexualitet icke normalt (a.a.). 

 Om nu allt är socialt konstruerat skulle det då innebära att vi kan gå rakt igenom en 

stenmur (Allwood & Erikson, 2012)? De menar dock att värderingar läggs även i en 

stenmur i form av beskydd och utestängande (a.a.). Hur upplevelsen om vår omvärld 

är en social konstruktion menar Wenneberg (2000) beror på att när vi ser ett fysiskt 

objekt, så finns redan kunskapen om vad det föreställer. Om den kunskapen inte fanns, 

så kan objektet förbli osett. Han menar att den kunskapen förmedlas genom språket 

som i sin tur strukturerar vår verklighet och ger oss begrepp. Alltså är verkligheten 

socialt konstruerad (a.a.). Dessutom är en social konstruktion inte heller självklar att 

tränga igenom (Allwood & Erikson, 2012). Det handlar således inte om att betvivla 

fysiska saker dess existens, utan att uppmärksamma de konstruktioner som har 
betydelse för hur vi uppfattar och verkar i vår föreställningsvärld (a.a.).  

Kritik läggs också mot socialkonstruktionisternas kärna om att det finns bra eller 

dåliga sociala konstruktioner (Allwood & Erikson, 2012). Då syftas till att 

socialkonstruktionismen inte är komplett utan behöver stöd från andra perspektiv. 

Exempelvis förklaringar på hur goda och dåliga konstruktioner kriterats. Allwood och 

Erikson anser att om ett argument om könsroller läggs fram som att det enbart är en 

social konstruktion, kan argumentet hamna i samma fälla som den som menar att man 

kan gå rakt igenom en stenmur. Att det hos socialkonstruktionisten inte finns en 

medvetenhet om att sociala konstruktioner är betydligt mer hållbara än muren. Att  

kunna argumentera för att det enbart är en konstruktion, kan först göra sig gällande om 

själva konstruktionen redan är i gungning. När det finns alternativa konstruktioner att 

tillgå. Detta menar författarna, kan ses som att kön exempelvis kan vara ett ämne för 

diskussion, beroende på samhället. Det är ok att diskutera och uppmärksamma vissa 

delar, och det är beroende på dess konstruktions stabilitet (Allwood & Erikson, 2012). 
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3 SYFTE  
 

Det övergripande syftet med studien är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

återspegla vilka uppfattningar som råder om vad kvinnliga respektive manliga 

fritidspedagoger gör och förväntas göra i fritidshemsverksamheten. Genom 

undersökningen vill vi belysa normer som råder och verkar i fritidshemmet utifrån ett 

genusperspektiv. 

 

Frågeställningar: 

 

 Vilka arbetsuppgifter har fritidspedagogen i fritidshemsverksamheten? Hur 
uppfattar fritidspedagogen att arbetsuppgifterna är bestämda?  

 Skiljer sig kvinnliga och manliga fritidspedagogers arbetsuppgifter åt i 

fritidshemsverksamheten?  

 Uppfattar fritidspedagoger att det finns skilda förväntningar beroende på kön?  
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4 METOD 
 

4.1 Metodval 

 

En kvalitativ metod var passande för studien för att få en uppfattning kring 

fritidspedagogers åsikter och tankar (Løkken & Søbstad, 1995). Det är genom att tolka 

materialet från intervjuerna som studiens syfte kan besvaras (Denscombe, 2009). 

Observationer bygger på att se vad respondenterna gör och inte vad de säger att de gör. 

Av den anledningen är intervju och observation som kvalitativ metod att föredra 

(Denscombe, 2009). 

Genom att använda både semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer i 
studien kunde vi belysa fritidspedagogers uppfattningar, samt kartlägga vad de gör. 

  

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer 
 

Denscombe (2009) menar på att undersökaren vid semistrukturerade intervjuer bör ha 

färdiga ämnen som ska behandlas. Samtidigt behöver undersökaren vara inställd på att 

vara öppen och flexibel om intervjun ändrar riktning. Det är viktigt att respondenten 

får utveckla sina idéer om ämnena skulle hamna i en annan ordning (a.a.). I studien 

passade därför semistrukturerade intervjuer bäst. 

Under intervjuerna användes ljudinspelningar. Det finns enligt Bjørndal (2005) två 

tydliga fördelar med att använda sig av tekniska hjälpmedel. Människans minne är 

begränsat vilket gör det omöjligt att komma ihåg precis allt som sägs under en intervju. 

En ljudinspelning finns kvar och gör det möjligt för lyssnaren att gå tillbaka och höra 

på intervjuerna flera gånger. Den andra fördelen är hur alla detaljer som till en början 

verkade obetydliga bevaras (Bjørndal, 2005). Ljudinspelningarna ska sedan skrivas ut, 

en process som är mycket krävande men också värdefull (Bjørndal, 2005 & 

Denscombe, 2009). Detta eftersom undersökaren får höra intervjun igen och därför 

kommer närmare datamaterialet. Då texten läses om igen kan undersökaren tolka 

svaren utifrån nya perspektiv (a.a.).  

 

4.1.2 Deltagande observation 
 

Deltagande observation innebär enligt Denscombe (2009) att undersökarens närvaro 

och syfte är känt för de som observeras. Det kan vara en fördel menar författaren då 

ett samtycke kan ges från personen eller gruppen. Undersökaren kan skugga och föra 
anteckningar i respondentens vardagliga omgivning (a.a.) 

Fördelen med att undersökaren själv observerar en verksamhet ger i studien ett 

nogsamt sätt att samla in data (Denscombe, 2009). Då det mänskliga minnet är 

selektivt och människor har lätt för att glömma saker är det viktigt att observatören så 

snart som möjligt dokumenterar sina observationer. Antingen genom fältanteckningar 

eller bandinspelade redogörelser (a.a.). Författaren menar även att det kan vara till 

fördel att föra fältanteckningar utanför observationsområdet (Denscombe, 2009). 
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Ordningsmässigt bör observationerna ske innan intervjuerna, då det annars finns en 

risk att respondenterna blir för medvetna om vad det är som ska undersökas 

(Denscombe, 2009). Som observatör är förmågan att försöka smälta in i miljöns 

naturlighet en viktig faktor. Detta för att studien ska bli så tillförlitlig som möjligt 
(a.a.).  

 

4.2 Urval 

 

Denscombe (2009) lyfter något författaren valt att kalla för bekvämlighetsurval. Det 

grundas i att göra ett urval utifrån vad undersökaren har att tillgå. Författaren menar 

att bekvämlighetsurval kan tyda på en lättsam inställning till studien (a.a.). I kursen 

för det självständiga arbetet fanns ett avbrott på fem veckor då den 

verksamhetsförlagda utbildningen ägde rum. Detta gav goda möjligheter till att gå in 

djupare i studien och få möjlighet att lära känna in de båda fritidshemmen. Något som 
var positivt i samband med insamlingen av material.    

Samtliga medverkande i undersökningen arbetar i fritidshem och därför väljer vi att 

benämna dem som fritidspedagoger. Titeln fritidspedagog används framför 

fritidslärare, grundlärare med inriktning mot fritidshem samt grundlärare i fritidshem. 
Studien är avgränsad enbart till fritidspedagogens arbete under fritidshemstid. 

I studien tillfrågades medvetet tre kvinnor och tre män att delta. Detta för att 

möjliggöra syftet med studien. Fritidspedagogerna tilldelades fiktiva namn. Dessa är 

skrivna utan inbördes ordning: Johan, Marie, Karin, Martin, Patrik och Anna. 

  

4.2.1 Fritidshem A 
 

Den undersökta fritidshemsavdelningen är centralt belägen i en medelstor stad. I 

skolan går elever från förskoleklass upp till årskurs 9, sammanlagt innefattar skolan 

ca 600 elever och tre fritidshemsavdelningar. I fritidshem A är ca 85 elever inskrivna 

på avdelningen, vilka går i årskurs 1 och 2. Fritidshemmet har stora lokaler att tillgå. 

Skolgården är stor där största delen består av asfalterade ytor. Det finns både basket- 

och fotbollsplaner, klätterställning, gungor, mm.  

Respondenterna i fritidshem A arbetar tillsammans med ytterligare tre 

fritidspedagoger i en fritidshemsavdelning. Alla tre respondenter är utbildade 

fritidspedagoger. Respondent 1 har arbetat i fritidshemmet i ca 20 år. Respondent 2 

har arbetat i fritidshemmet i 3 år men arbetat inom fritidsverksamhet i sammanlagt ca 

20 år. Respondent 3 har arbetat i fritidshemmet i ca 9 år och har nu även en delad tjänst 

som både fritidspedagog och elevassistent. Respondenterna är en kvinna och två män 

som är 35, 44 samt 54 år gamla.       

 

4.2.2 Fritidshem B 
 

Den undersökta fritidshemsavdelningen är centralt belägen i ett mindre samhälle 

utanför en medelstor stad. I skolan går elever från förskoleklass upp till årskurs 6, 
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sammanlagt innefattar skolan 172 elever och två fritidshemsavdelningar, 1 och 2. 

Fritidshem B har 52 elever inskrivna i avdelning 1 och 51 barn inskrivna i avdelning 

2. Fritidshemmet har stora lokaler att tillgå. Skolgården är stor med både gräs- och 

asfalterade ytor, som innefattar både skog, basket- och fotbollsplan, klätterställningar, 
gungor, klätterträd samt andra fria ytor.  

Respondenterna i fritidshem B arbetar i båda avdelningarna och har benämningarna 

fritidspedagog, lärare samt elevassistent. Respondent 1 är utbildad fritidspedagog och 

har arbetat i fritidshemmet i 12 år. Respondent 2 är utbildad lärare i ålder 0-12 och har 

arbetat i skolan i 9 år. Respondent 3 är elevassistenten arbetar främst med en specifik 

elev i fritidshemmet, men täcker även upp i verksamheten vid behov, samt om eleven 

inte är på plats. Elevassistenten har arbetat i skolan i 17 år. Respondenterna är två 
kvinnor och en man och i åldrarna 38, 40 samt 55. 

 

4.3 Etiska överväganden 

 

I undersökningen utgår vi ifrån de forskningsetiska principer som har arbetats fram 

inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2014). De 

har ett grundläggande individskyddskrav som kan fördelas i fyra huvudkrav. Dessa 

krav benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagaren ska informeras om undersökningens syfte samt dennes 

uppgift och villkor för deltagande i undersökningen. Alla inslag i undersökningen som 

kan påverka deltagaren, ska tydligt framgå. Information ska framgå om att medverkan 

är frivillig och möjlig att avsluta när deltagaren önskar. I samtyckeskravet framgår att 

den deltagande själv bestämmer sin medverkan. Deltagaren har rätt att bestämma hur 

länge de önskar medverka och på vilka villkor. Om deltagaren öskar avsluta sin 

medverkan skall det inte gynna deltagaren negativt och inte heller ska denne utsättas 

för påtryckningar. Undersökaren ska vara tydlig på den punkten. Om det är barn under 

15 år som medverkar krävs ett samtyckesformulär från barnets vårdnadshavare. I 

konfidentialitetskravet framkommer att alla uppgifter om deltagare i undersökningen 

ska handskas med största försiktighet. Detta innebär att den informations som sparas 

inte kan komma i utomståendes händer eller kopplas till undersökaren. Särskilt om 

uppgifterna kan vara etiskt känsliga. Nyttjandekravet tar upp hur empiri om enskilda 

individer enbart får användas i forskningssyfte och inte för kommersiellt bruk. Empirin 

kan användas av en annan undersökare i forskningssyfte, då enbart om denne använder 

samma etiska principer mot deltagaren som den ursprunglige undersökaren lovat 

(Vetenskapsrådet, 2014). I studien har samtliga respondenter erhållits information om 

de forskningsetiska principerna. De var medvetna om de forskningsetiska principerna 

innan observationer och intervjuer påbörjades. Respondenterna har fiktiva namn i 
studien av hänsyn till konfidentialitetskravet.  

 

4.4 Genomförande 

 

Observationernas syfte var att kartlägga fritidspedagogernas arbetsuppgifter. Vi valde 

att observera fritidspedagogerna var och en under en timme på eftermiddagen. 

Respondenterna var informerade om observationernas syfte och tidpunkt. 
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Verksamheten var i de flesta observationer förlagd utomhus. Vi skuggade 

fritidspedagogerna och gjorde löpande fältanteckningar. Vi skrev vad 

fritidspedagogerna gjorde samt till viss del hur de utförde sina aktiviteter. Utförandet 

av observationer delades jämnt, vilket innebar tre observationer var. Observationer 

genomfördes innan intervjuerna för att se om de eventuellt gav upphov till andra frågor 

än de vi förberett.  

Syftet med intervjuerna var att belysa fritidspedagogernas uppfattningar om vad de 

gör och förväntas göra i fritidshemsverksamheten utifrån ett genusperspektiv. Vi 

intervjuade de respondenter som vi enskilt observerat och spelade in samtalen genom 

ljudupptagning. Ibland direkt efter en observation och ibland med ett par dagars 

mellanrum.  Intervjuerna genomfördes på respektive skola i ett avskilt rum och var i 

genomsnitt 20 minuter långa. Samtalen var avslappnade och utgick ifrån planerade 

frågor (bilaga 1). Frågorna utvecklades under intervjuns gång, beroende på 

respondentens svar. Respondenterna hade inte fått ta del av frågorna innan intervjun 
ägde rum. Observationerna gav inte uttryck för andra frågor än de planerade.  

 

4.5 Databearbetning 

 

Den empiri som samlades in med både observation samt intervjuer blev efter 

transkribering ett omfattande material. Vi renskrev intervjuerna ordagrant samt 

sammanställde fältanteckningarna med att föra in enskilda tankar vi hade när de 

genomfördes. Vi tog enskilt ansvar för de observationer och intervjuer vi genomförde, 

men delgav varandra det transkriberade materialet. Trots att bearbetningen var en 

tidskrävande process var det till stor fördel när resultat skulle analyseras. Det 

transkriberade materialet bearbetades sedan där vi likt Johansson och Svedner (2001) 

sökte efter återkommande svar och mönster. Då det är av fördel i analysen 

kategoriserades sedan materialet till relevanta teman (Denscombe, 2009). Detta 

gjordes genom att vi först läste allt material flera gånger och återberättade situationer 

eller svar som vi fann extra intressanta för varandra. Därefter färgkodades materialet 

efter återkommande svar och liknande uttalanden vi uppmärksammat. Dessa färgkoder 
utmynnade i teman som vi redovisar och analyserar i resultatkapitlet. 

Tema Omsorgsfokusering, Meningsfulla aktiviteter, Frihet och Intresse och kompetens 

framför kön fick vi fram genom att ställa frågor om fritidspedagogens arbetsuppgifter 

samt hur de är bestämda.  Tankar om könens olikheter och Roller och förebilders 

betydelse är teman vi kunde utläsa genom att ställa frågor om könets betydelse och 
bidrag i arbetslaget.   

Resultatet presenteras i teman under olika rubriker, där citat och intervjumaterial 

blandas med fältanteckningar. I materialet har vi funnit följande teman som vi har valt 

att utgå ifrån: Omsorgsfokusering, Meningsfulla aktiviteter, Frihet, Intresse och 

kompetens framför kön, Tankar om könens olikheter samt Roller och förebilders 

betydelse. Efter omsorgsfokusering och meningsfulla aktiviteter följer en 
sammanfattande analys. Resten av våra teman har enskilda analyser. 
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4.6 Metodkritik 

 

Reliabilitet är det begrepp som används för att se om en studie är tillförlitlig (Lantz, 

2014). Med det menas hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten och om 

det finns risk för att slumpen har bidragit till resultaten (a.a.).  Studiens reliabilitet är 

tillförlitlig inom ramen för studiens storlek. Genom att respondenterna svarat och 

agerat liknande kan vi anta att det överensstämmer med verkligheten. Dock är det en 

mindre verklighet vi har studerat vilket innebär att det är svårt att hävda att detta är 
verkligheten för alla fritidspedagoger och fritidshem i Sverige. 

En människa kan på kort tid ta emot en stor mängd information med hjälp av våra 

sinnen (Bjørndal, 2005). Dock kan endast en liten del av informationen medvetet 

registreras i hjärnan. Detta betyder att en och samma situation kan uppfattas olika 

beroende på vem det är som observerar den. Ett medvetet förhållningssätt till att  

resultatet i undersökningen kan vara sårbart är viktigt. Resultatet kan ses ha svag 

tillförlitlighet då observationerna ses och tolkas av två personer (Bjørndal, 2005).  När 

det kvalitativa materialet analyseras innebär det att undersökaren tolkar texten 

(Denscombe, 2009). Fördomar och egna erfarenheter bör lämnas utanför när materialet 

bearbetas (a.a.). Vi är medvetna om att människor har olika erfarenheter. Beroende på 

vem som tolkar och analyserar materialet kan resultatet variera. Då vi enskilt har 

observerat och intervjuat tre fritidspedagoger var, kan vi anta att det insamlade 

materialet kan ha uppfattats olika. Då intervjuerna är semistrukturerade kan de 

följdfrågor som uppstod formulerats annorlunda om båda varit närvarande. Även 
uppfattningen av observationerna kan ha varierat om de inte genomförts enskilt. 

De genomförda observationerna var inte användbara i någon större utsträckning när vi 

skulle analysera vårt resultat. Vi kan anta att det beror på att tiden för observationerna 

inte var tillräckliga. En timme för varje fritidspedagog vid ett tillfälle, kan vi i 

efterhand anse vara begränsat. För att verkligen kunna kartlägga en fritidspedagogs 

arbetsuppgifter skulle observationerna istället utförts vid fler tillfällen och under 

längre tid. Denscombe (2009) menar att analys av insamlat material är en tidskrävande 

process. Därmed insåg vi våra begränsningar i förhållande till den tid som arbetet med 

studien tillät. Fler och längre observationer tror vi hade blivit för tidskrävande i 

processen av transkribering och analys. Observationerna kan därför ses som 
otillräckliga i vårt resultat. 
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5 RESULTAT 
 

5.1 Omsorgsfokusering 

 

I materialet kan vi utläsa att fritidspedagogerna i första hand fokuserar på omsorgen. 

Allt arbete utgår ifrån eleven och dennes bästa. Fritidspedagogerna berättar att en stor 

del av deras uppgifter i fritidshemmet är att se till att allt flyter på samt att vara 

närvarande för barnen. Att barnen ska trivas tycker de flesta fritidspedagogerna är 

grundläggande. Någon uttrycker hur övervakandet av barnen i samband med att 

förebygga konflikter eller utanförskap är viktigt. Våra observationer bekräftar 

fritidspedagogernas omsorgsfokusering. Fritidspedagogerna rör sig över stora ytor och 

är närvarande för eleverna. De tillrättavisar och aktiverar eleverna. De sköter 
föräldrakontakt och närvarolistan samt städar och ser till att alla elever mår bra. 

 

”Främst tycker jag att jag ser till att barnen har det bra, när dom är här.”(Anna) 

 

”Det kan ju vara allting från att spela spel, till att prata, till att spela bandy, sätta 

på plåster är jag väldigt bra på, haha, jag får mycket träning på det, nä men trösta… 

men framförallt förresten, att reda ut konflikter, det är en stor del av min dag tycker 

jag, ah, det är det”(Maria) 

 

Anna berättar att hon främst tycker att hon ser till att alla barnen har det bra när de är 

i fritidshemmet. Hon menar att omsorgsuppdraget är i fokus och att lärandet kommer 

i andra hand. Enligt Anna har fritidspedagogen istället ett större kunskapsuppdrag 

under den obligatoriska skoldagen. Även Johan yttrar att omsorgsuppdraget är viktigt 

då han säger att hans uppgift är att ta hand om barnen på eftermiddagstid. Maria börjar 

med att berätta om olika spontana aktiviteter som att hoppa hopprep och spela bandy, 

men kommer under samtalets gång på att omhändertagande och konflikthantering är 

den stora delen av hennes dag. Två av fritidspedagogerna har som uppdrag att följa 

varsin specifik elev under hela dagen. De båda fritidspedagogerna utrycker att deras 

stora uppgift mestadels handlar om att se till att det fungerar kring den enskilda eleven 
i fritidshemmet. 

 

5.2 Meningsfulla aktiviteter 

 

Fritidspedagogerna har ett praktiskt perspektiv och utgår till stora delar ifrån aktiviteter 

när de talar om sina arbetsuppgifter. Majoriteten av fritidspedagogerna i studien 

uttryckte en stark strävan att erbjuda barn meningsfulla aktiviteter i 

fritidshemsverksamheten. Både planerade och spontana.  Fritidspedagogerna utgår till 

stor del från barnens intressen och de handlar främst om fysiska och praktiska 

aktiviteter. Vissa aktiviteter genomförs vid samma tid varje vecka och vissa är 

planerade för enstaka eftermiddagar. Gympasalen, skapande och temaarbeten är 

återkommande under hela året menar fritidspedagogerna. Andra aktiviteter som tv-

inspirerade lekar, pyssel eller kurragömma kan istället utföras under enstaka 
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eftermiddagar. Detta framförallt när barnen visar intresse eller behöver aktiveras, 

något fritidspedagogerna menar att det finns behov av. Flertalet av fritidspedagogerna 

beskriver hur spontana aktiviteter är en betydande del av verksamheten. 

 

”… spontana grejer tycker jag ju är roligt, alltså, nu gör vi det här, nu spelar vi 

brännboll, eller nu åker vi till…” (Karin) 

 

”Ja jag brukar ju köra mest gympasalen då, och sen har jag aktiviteter när det gäller 

mästarnas mästare eller minuten…”(Johan) 

 

Flera av fritidspedagogerna berättar att de försöker svara på barnens spontanitet i 

stunden och menar att det viktigt att kunna visa att barnen kommer med bra initiativ. 

Samtidigt menar någon att det är lika viktigt att komma med bra sysselsättningar som 

vuxen. Fritidspedagogen syftar på att det kan betyda mycket att ha vuxna som goda 

förebilder som ger barnen tips på roliga aktiviteter. En av fritidspedagogerna menar 

att skapandet av meningsfulla aktiviteter som barnen tycker om, görs med stöd i de 

mål och uppdrag som fritidshemmet verkar under. Fritidspedagogerna betonar att det 

viktigt att ha frivilliga aktiviteter där ingen tvingas vara med. Någon menar att det 

också kan behövas bestämda aktiviteter i fritidshemmet som är obligatoriska. Detta för 

att vissa barn kan behöva hjälp att aktiveras när de är sysslolösa. Genom observationer 

kunde vi uppmärksamma att fritidspedagogerna gör material tillgängligt eller startar 
upp en aktivitet som kan sysselsätta eller locka eleverna att ansluta sig.   

 

5.2.1 Analys  
 

Fritidspedagogerna menar att deras största uppgift under eftermiddagarna är att ta hand 

om barnen och erbjuda dem meningsfulla aktiviteter. De utgår ifrån barnets intresse 

med barnet i fokus. Skolverket (2014) framhåller att fritidshemsverksamheten ska 

erbjuda elever en meningsfull fritid (a.a.). Fritidspedagogerna i studien anser att 

omsorg, utveckling och lärande ingår i fritidshemmets verksamhet, dock med större 

fokus på omsorgsarbetet. Av tradition är omsorgsuppdraget tydligt i fritidshemmet, 

men är sammankopplat med pedagogik som i sin tur ska skapa en helhet för eleven 

(Skolverket, 2014). Skolverket beskriver fritidshemmet som en verksamhet som ska 

komplettera skolan och med ett kunskapsuppdrag i fokus (a.a.). Något som endast en 

av fritidspedagogerna i studien uttrycker. Dessutom framgår det i de övriga 

intervjuerna en otydlighet om fritidspedagogerna medvetet har ett lärandeuppdrag. I 

observationerna kunde vi dock se att under spontana och planerade aktiviteter 

synliggjordes ändå ett lärande mot eleverna. Exempelvis ställer Maria under pågående 

datoraktivitet följdfrågor till eleverna som kan skapa motivation att vilja lära sig mer i 

ämnet. Ett agerande från fritidspedagogens sida som kan ge förutsättningar för ett 
lärande, även om detta troligtvis inte var prioritet i aktiviteten.  

Fritidspedagogerna uttrycker även spontana aktiviteter som inte alltid är bestämda i 

arbetslaget. Det kan exempelvis vara praktiska och fysiska aktiviteter som att hoppa 

hopprep, pyssla, spontana lekar, spela spel, osv. Wenger (1998) menar att det i olika 

gemenskaper som i ett arbetslag råder överenskommelser som inte alltid är uttalade. 

Det kan handla om exempelvis roller och regler vilka även är tydliga tecken på 
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medlemskap i gruppen (a.a.). Fritidspedagogerna kan i sin profession introducera 

spontana lekar och aktiviteter bland eleverna utan att behöva samråda med sina 

kollegor.  

 

5.3 Frihet 

 

I resultatet beskriver fritidspedagogerna hur de uppfattar att de har en stor frihet i sin 

yrkesroll. I materialet finner vi att fritidspedagogerna själva bestämmer sina 

arbetsuppgifter. Dessa beslutas dels genom dialog inom arbetslaget och dels mellan 

enskilda kollegor. Flertalet fritidspedagoger berättar att majoriteten av fördelningen 

av arbetsuppgifter sker under planeringstid. Någon av fritidspedagogerna menar att 

självbestämmandet av uppgifter kan ha tagits för givet. Kanske vill någon annan ha 

samma uppgift, men uttrycker inte det menar fritidspedagogen. Någon annan 

framhåller att man driver på aktiviteter man är intresserad av. Eftersom 

fritidspedagogen själv kommit med förslaget tar denne också automatiskt på sig 

uppgiften. Eleverna har också till viss del inflytande i vilka arbetsuppgifter som ska 

utföras. Dessa förslag från barnen kommer bland annat fram under stormöten. I 

slutändan är dock det upp till fritidspedagogerna själva att bestämma om de vill ta på 
sig uppgiften.   

 

 ”Vi får utforma hela vårt fritids själva.”(Johan) 

 

”Självpåtaget är det garanterat när det gäller idrotten, dör det vill jag ju 

hålla.”(Karin) 

 

När fritidspedagogerna svarar på vem som har bestämt deras arbetsuppgifter, syftar de 

till de aktiviteter de utför på fritidshemmet, styrda och spontana. Genomgående menar 

de flesta fritidspedagogerna att deras arbetsuppgifter är självpåtagna och inte angivna 

av någon annan part än de själva. Samtidigt som fritidspedagogerna uttrycker en stor 

frihet i att de själva får fördela och utföra arbetsuppgifter, uttrycks också att val av 

aktiviteter idag är begränsade. Anledningen är att de har större barngrupper att 

handskas med, vilket försvårar utförandet av vissa aktiviteter. En fritidspedagog 
beskriver att de behöver planera aktiviteter som många barn kan delta i. 

 

”Det är ju rektorn.”(Patrik) 

 

Två av fritidspedagogerna uttrycker att det är rektorn som har bestämt deras 

arbetsuppgifter. Dessa koncentrerar sig mot en specifik elev då fritidspedagogerna har 

en tvådelad yrkesroll både som elevassistent samt fritidspedagog.   

  

5.3.1 Analys 

De allmänna råden för fritidshem benämner hur fritidshemmets verksamhet ska 

fokusera kring en helhetssyn på eleven (Skolverket, 2014). Skolverkets syn på 
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kunskap är att lärande sker i alla situationer under hela dagen (a.a.). Fritidshemmet är 

en frivillig verksamhet som har i uppdrag att komplettera skolan (Johansson, 2011). 

Fritidshemmets mål är enligt oss relativt stora och tolkningsbara och kan uppfyllas på 

flera sätt. Möjligheten att ge eleverna en meningsfull fritid med deras intresse och 

förmågor i fokus, kan därför uppfattas ha större tolkningsutrymme. 

Fritidspedagogerna i studien uppfattar sig ha en stor frihet i bestämmandet och 

utformandet av sina arbetsuppgifter, detta kan härledas till de rådande 

styrdokumentens mål. 

Fritidspedagogens uttalande om stora barngrupper i fritidshemmet kan vi koppla till 

nuvarande statistisk över fritidshem i Sverige. Den visar att det har skett en ökning 

med 118 000 inskrivna elever på tio år (Skolverket, 2014/2015). Ökningen tror vi kan 

bidra till att fritidspedagogerna uppfattar att de får begränsade möjligheter i sitt utbud 

av aktiviteter.  
 

5.4 Intresse och kompetens framför kön 

 

Fritidspedagogerna har en samstämmig åsikt om att fördelningen av arbetsuppgifter 

grundas i intresse och kompetens hos fritidspedagogen. De berättar att om någon har 

intresset för att pyssla tar också fritidspedagogen ansvar för en sådan uppgift och driver 

förslaget framåt. Så länge intresset finns spelar det ingen roll vem som utför 

arbetsuppgiften. Fritidspedagogerna uttrycker i samtalen att de tar en arbetsuppgift för 
att den är rolig och håller därför fast vid den. 

 

”Vissa är mer intresserade av att pyssla och vissa är ju mer intresserade av idrott 

och då har vi försökt lägga det så, att man får ta det” (Karin) 

 

”… dels gympan, då är det väl jag själv som har sagt att jag kan ta för att jag tycker 

det är roligt.”(Anna)  

 

”… så tar vi olika ansvarsområden vilket gör att det blir en bra helhet då man 

kompletterar varandra.” (Martin) 

 

”Det är nog mer att jag har det intresset då, att jag tycker det är kul. Jag tycker ju 

inte om att pyssla men det tycker däremot min kollega om att göra.”(Johan) 

 

Det understryks att fördelningen av arbetsuppgifter både är en gemensam process och 

anpassad efter fritidspedagogernas viljor. Majoriteten påstår att de inom arbetslaget 

kompletterar varandra med sina olika intressen och kompetenser. En av 

fritidspedagogerna säger att om någon hellre vill ha en annan uppgift så löser 

arbetslaget det. Flera menar samtidigt att det finns en önskan om att andra kollegor 

skulle kunna ta över deras uppgifter vid behov. Fritidspedagogerna berättar att de 

ibland känner att de måste utföra sin uppgift enbart därför att andra kollegor inte vill 

eller har möjlighet. Barnen går först och fritidspedagogerna vill inte att de missgynnas. 

Därför genomför fritidspedagogen aktiviteten trots att denne exempelvis inte mår bra 

just den dagen. De anser att det skapar problem både inom arbetslaget och för barnen. 
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Om fler fritidspedagoger turas om att utföra samma uppgift så blir möjligheten större 

att olika barn ansluter sig till aktiviteten menar fritidspedagogerna. Det kan även finnas 

en risk att hamna i invanda pedagogiska mönster där du gör det du är bekväm med, 

menar en fritidspedagog. Ett par fritidspedagoger berättar att de inte tycker om att 

pyssla och sätter sig därför sällan i skapandesituationer. Några andra talar om att de 

väljer både pyssel- och idrottsaktiviteter.   

 

5.4.1 Analys 
 

Havung (2000) beskriver sysslor i förskolan som kvinnligt och manligt märkta. 

Kvinnor och män förutsätts ha olika intressen och ansvara för olika arbetsuppgifter 

(Nordberg, 2005). Vi uppfattar inte att det finns en sådan könsfördelning av 

arbetsuppgifter i de undersökta fritidshemmen. Genuskontraktet anger att det existerar 

en tyst överenskommelse mellan kvinnan och mannen när det gäller ansvar och 

ordning (Hirdman, 2001). Det innebär att kvinnor och män har olika rättigheter samt 

skyldigheter (.a.a.). Fritidspedagogerna tar olika uppgifter i fritidshemmen samtidigt 

som vi kan anta att de ej är specifikt kopplade till kön. Därför kan vi dra slutsatsen att 

det saknas en rådande hierarkisk ordning mellan kvinna och man i verksamheten. 

Istället menar fritidspedagogerna att det är deras egna intressen och kompetenser som 
styr vilka arbetsuppgifter fritidspedagogen väljer. 

Fritidspedagogerna uttrycker att det är intresse och kompetens som styr fördelningen 

av arbetsuppgifter. Vi vill dock poängtera att det även kan bero på att vanans makt är 

stor. Det kan finnas risker i att göra som vanligt och det kan vara svårt att bryta dessa 

mönster (Hedlin, 2006).  Det fritidspedagogerna uttrycker som intresse och kompetens 

i valet av uppgifter, skulle enligt oss kunna ses som att de av bekvämlighet fastnat i 
pedagogiska mönster.   

 

5.5 Tankar om könens olikheter 

 

Gemensamt för fritidspedagogerna är att de beskriver kvinnor och män som olika. De 

talar mestadels om könens egenskaper ur ett generellt perspektiv, vilket 

fritidspedagogerna också påstår sig vara medvetna om. Tankar om att kvinnor och män 

hanterar konflikter olika och hur könen talar om känslor förekommer i intervjuerna. 

En av de manliga fritidspedagogerna i studien påstår att män är mer lekfulla och skojar 

mer med barnen. Han säger samtidigt att barnen hellre vänder sig till kvinnor när det 

handlar om mer allvarliga samtalsämnen. Kvinnor är enligt männen också mer 

benägna att stå i grupp på skolgården och samtala. En av de manliga 

fritidspedagogerna uttrycker kvinnors brist på flexibilitet men kommer sedan på att 
även män kan sakna egenskapen.   

 

”Men vi män och kvinnor fungerar inte likadant, vi hanterar vissa situationer på 

olika sätt. Vi kompletterar varandra på olika sätt också. Det kan handla om hur 

man ser på konflikter och hur man pratar om känslor, kan jag tänka mig.”(Patrik) 
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”Vi män är nog mer med barnen än vad tjejerna är.”(Johan) 

 

”Jag kan tycka att när det bara är kvinnor så blir det lite kackelstuga. Det blir lite 

rakare och lite mer fart när man har killar också.”(Anna)  

 

Alla fritidspedagoger i studien tycker att det är att föredra att ha ett könsblandat 

arbetslag då man bidrar med olika saker. Anna värdesätter manliga kollegor högt, 

något som är karaktäristiskt för de kvinnliga fritidspedagogerna. De uttrycker 

exempelvis hur män i arbetslaget gör att det blir en annan sorts humor. De kvinnliga 

fritidspedagogerna säger också att kvinnor och män hanterar konflikter i arbetslaget 

på olika sätt. Männen anses mer tydliga och raka än kvinnor. Kvinnor diskuterar mer, 

vrider och vänder på saker. Det blir mer fart på verksamheten när det finns både 

kvinnor och män i arbetslaget menar de kvinnliga fritidspedagogerna. En av kvinnorna 

tycker att det är lättare att kommunicera med manliga kollegor. Hon uttrycker i samma 

mening att det inte finns så många manliga fritidspedagoger att tillgå, vilket enligt 

henne är synd. 

De kvinnliga fritidspedagogerna i studien beskriver andra kvinnors egenskaper 

överlag som negativa och tar exempelvis upp hur kvinnor oftare står i klungor och 

pratar. De påpekar även bristen i medverkande av aktiviteter, exempelvis på 

fotbollsplanen. De beskriver däremot männens egenskaper som mer positiva. Männen 

framställs som problemlösande och är enligt kvinnorna tydliga och anses helt enkelt 
ha mer varierande kunskaper. 

 

”Det är skillnad på män och kvinnor, men det är också skillnad på människor. Jag 

kan vara väldigt manlig som kvinna och jag kan vara väldigt kvinnlig som man. 

Vilket gör, ska man komplettera varandra så borde man ha både olika ursprung 

och kön och personligheter och härkomst.”(Karin)  

 

Samtidigt som fritidspedagogerna i studien uttrycker skillnader mellan könen så säger 

de att olikheter inte behöver ha med kön att göra. Flera kommer under intervjuernas 

gång in på att det i slutändan är personen i sig som besitter olika egenskaper. Karin 

och Maria uttrycker att flera saker utöver kön kan ha betydelse. Människor har olika 

erfarenheter beroende på uppväxt och uppfostran, menar de. I slutändan uttrycker 

majoriteten av fritidspedagoger att personligheten kan ha större betydelse än 
individens kön. 

 

5.5.1 Analys 
 

Ett blandat arbetslag är att föredra enligt Keisus (2009) undersökning. Kvinnor och 

män är olika och bidrar med varierande saker till verksamheten. Exempelvis skulle 

kvinnor ha en större mjukhet och män vara mer tydliga. Respondenterna i hennes 

undersökning lägger vikt vid könens olikheter (a.a.). I vår studie framgår att både 

kvinnor och män har en önskan om ett blandat arbetslag då könen kompletterar 

varandra. I linje med Keisus (2009) resultat anser fritidspedagogerna i vår studie att 

män har ett rakare och tydligare sätt än vad kvinnor har. Alla kvinnor i studien är 



30 

 

överlag hårdare mot det kvinnliga könet än mot det manliga. Männen är efterlängtade 

inom skolans verksamhet och har därför inte samma krav på sig (Gannerud, 1999). 

Vidare är fritidshemmet enligt Skolverkets statistik en kvinnodominerad verksamhet 

(Skolverket, 2014/2015). Därför tror vi att kvinnorna i den undersökta 
fritidshemsverksamheten har större krav på sig än de efterlängtade männen.  

Sysslor kan delas in i kvinnliga och manliga (Havung, 2000). Typiska kvinnliga 

sysslor innefattar exempelvis omsorgsfokuserat arbete. Männen däremot, menar 

Havung ägnar sig åt praktiska och lekfulla sysslor så som att spela fotboll eller snickra 

med barnen. I likhet med Havung (2000) kan vi ana att fritidspedagogerna i studien 

talar om kvinnliga och manliga egenskaper som typiska för respektive kön. Precis som 

i Havungs (2000) undersökning återkommer fritidspedagogerna i vår studie till att män 

handhar mer praktiska aktiviteter och leker mer med barnen, samt att kvinnorna skulle 

vara mer omsorgsinriktade. Därav kan vi uppfatta kvarstående föreställningar om vilka 

arbetsuppgifter och egenskaper som anses typiska för kvinnor och män. Samtidigt 

uttrycker fritidspedagogerna att dessa föreställningar om stereotypa könsroller bör 

brytas. 

 

5.6 Roller och förebilders betydelse 

 

Fritidspedagogerna menar att det finns olika roller i arbetslaget att ta. Rolltagandet är 

dock oberoende av kön, vilket alla fritidspedagoger i studien påstår. 

Fritidspedagogerna talar överlag om kvinnligt och manligt men menar att det inte 

behöver vara kvinnan som är kvinnlig och mannen som är manlig. Istället fördelas 

rollerna medvetet bland pedagogerna utifrån behov och intresse. En av 

fritidspedagogerna berättar att hon tidigare arbetat i ett arbetslag med enbart kvinnor 

och att hon där tog en mer praktisk roll. Fritidspedagogen menar att rollens betydelse 

grundas i vad arbetslaget behöver. Finns behov av en praktisk roll kan vem som helst 
ta den rollen, oberoende av kön, anser hon.  

 

”Man tar ju sig en roll i arbetslaget oberoende på om man är man eller kvinna efter 

vad det är som behövs.”(Anna)  

 

”Då vattnade jag blommorna som exempel. Barnet frågar mig, vattnar du 

blommorna? Ja det gör jag ju… Kan du vattna blommor? För hemma är det alltid 

mamma som vattnar blommorna, pappa vattnar aldrig. Då kände jag att vilken tur 

att visa då att som kille är det okej att vattna blommorna.”(Patrik)  

 

Fritidspedagogerna berättar vidare om betydelsen att visa eleverna att stereotypa 

könsroller kan brytas. Patrik uttrycker betydelsen av att bryta stereotypa könsmönster 

som ett av de viktigaste uppdragen att förmedla till barnen. Exempelvis kan den 

manliga fritidspedagogen sy, pyssla eller vattna blommor menar flera utav 

fritidspedagogerna. Likväl som att kvinnliga fritidspedagoger skulle kunna ägna sig åt 

mer praktiska uppgifter som att snickra eller vara med på fotbollsplanen anser 

fritidspedagogerna i studien. Dock uttrycker en av fritidspedagogerna i studien hur det 

vid stressade situationer ibland kan leda till att man faller tillbaka på de traditionella 
könsrollerna av trygghet och bekvämlighet. 
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”Om vi backar bandet 50 år, då var det ju mycket mer könsstereotypt. Idag är det 

ju inte det. Jag menar jag kan ju tvätta, stryka och byta blöjor liksom och det 

kanske inte min pappa kunde.”(Martin) 

 

”Jag tror att när det ibland är fullt upp och är mycket så kan man falla tillbaka till 

dom traditionella könsrollerna, tyvärr. Samtidigt kan det kanske vara bra att man 

ibland kan luta sig mot det.”(Patrik) 

 

Fritidspedagogerna i studien uttrycker vidare att betydelsen av förebilder i 

fritidshemmet är av stor vikt. Flertalet anser att kvinnor och män behövs i arbetslaget 

för att de bidrar som förebilder för eleverna på varierande sätt. Majoriteten av 

fritidspedagoger tycker det är viktigt att barnen får möta både kvinnliga och manliga 

förebilder. Exempelvis talar Karin om att vissa barn lever tillsammans med den ena 
föräldern och därför kan behöva en förebild av det motsatta könet.  

 

”Det behövs ju förebilder för både tjejer och killar och då är det väl bra om det är 

lite, vad ska jag säga? Inga riktiga machomän då eller kvinnliga kvinnor… utan 

att vi visar att vi tjejer kan lite manligt, äh det låter fånigt men att män kan vara 

lite mjuka också.” (Maria) 

 

5.6.1 Analys 
 

Fritidspedagogerna i studien menar att det finns olika roller att ta i ett arbetslag. Vi 

tolkar att ”roll i arbetslag” kan vara synonymt med en fritidspedagogs yrkesroll. 

Andersson (2013) menar att en fritidspedagog kan ha olika yrkesroller. Det är 

backupläraren, läraren i social kompetens, den skolkompletterande fritidspedagogen 

och den traditionella fritidspedagogen. Fritidspedagogerna i studien talar om olika 

roller i ett arbetslag som att de är oberoende av kön. Därför anser vi det rimligt att 

kategorisera rollerna i likhet med Anderssons tolkning av fritidspedagogers yrkesroll  

(Andersson, 2013). Detta mer än att rollerna i arbetslaget skulle vara kvinnligt eller 

manligt märkta. Fritidspedagogerna uttrycker behovet av att komplettera varandra i 
arbetslaget framför könets betydelse.  

I resultatet framgår dock att det på fritidshemmet finns en önskan om att både kvinnligt 

och manligt bör vara representerat i ett arbetslag. Däremot är det inte givet att mannen 

måste förmedla det manliga och kvinnan det kvinnliga. En av fritidspedagogerna 

uttrycker att hon i ett arbetslag med enbart kvinnor tog en mer praktisk roll. Något som 

vissa fritidspedagoger i studien menar kan ses som mer manligt. Fritidspedagogerna 

uttrycker vidare att rollerna fördelas i ett arbetslag efter vilka behov det finns. Vi kan 

därför anta att rolltagandet i fritidshemmens arbetslag inte är könsbestämda, men 

däremot normstyrda. Inom skolans verksamhet härskar normer och traditionella 

maktstrukturer, vilket Bromseth (2010) också menar att lärare och andra vuxna i 
skolan måste se sig själva som medskapare till.  

Vi kan anta att fritidspedagogerna menar att när de representerar en roll som bryter 

mot de traditionella könsnormerna, också agerar goda förebilder gentemot barnen. En 

man kan alltså vattna blommor och en kvinna kan spela fotboll. När fritidspedagogerna 
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går utanför de stereotypa ramarna ser de därför sig själva som förebilder. Genus är inte 

något vi är, det är något vi gör (Liinason, 2008). Kvinnligt och manligt är inte något 

vi föds med utan det skapas genom den omgivning som omsluter oss (Paechter, 2007, 

Svaleryd, 2005). Det innebär ett förväntat sätt att vara som inte alltid är privilegierat 

(Elmeroth, 2012). Vi tolkar fritidspedagogerna som att de har en medvetenhet kring 

stereotypa könsmönster och att kvinnligt och manligt kan se ut på olika sätt. Samtidigt 

har de en tydlig bild av vad som är just manligt och kvinnligt samt vilka uppgifter och 

aktiviteter de bör bryta. Butler (2006) menar att normer förs vidare genom hur vi talar.  

Genom att fritidspedagogerna använder ett språk som uttrycker skillnader mellan 

könen, kan en del av de könsnormer de vill bryta trots det omedvetet föras vidare till 

eleverna. Det kan enligt oss leda till stereotypa fördomar hos eleverna, om att vissa 

egenskaper skulle vara kvinnliga och vissa manliga. 
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6 DISKUSSION 
  

Fritidspedagogerna visar i studien en fokusering på omsorgen i fritidshemmet. De 

uttrycker att de har i uppgift att se till att barnen har det bra när de är i verksamheten. 

Skolverket (2014) lägger inte den största tyngden i omsorgsuppdraget. Istället 

fokuseras de rådande styrdokumenten mer på lärande och utveckling och på 

fritidshemmets kompletterande uppgift gentemot skolan. Havung (2001) och 

Nordberg (2005) menar att i förskolan, som är starkt kvinnodominerad, finns en stor 

fokus på omsorg och att det är en uppgift som främst kvinnorna ansvarar för (a.a.). Vi 

uppfattar att fritidspedagogerna i vår studie fortfarande har en stor omsorgsfokusering. 

Detta tror vi beror på att fritidshemmet under en längre tid av tradition, värnat om 

omsorgen (Skolverket, 2014). Att fritidshemsverksamheten precis som förskolan är 

kvinnodominerad kan också vara en anledning. Att kvinnor dessutom av tradition ses 

som den naturlige barnuppfostraren kopplar vi till genuskontraktet och de normer och 

könsmönster som vi verkar inom (Hedlin, 2006, Hirdman, 2001). Dock kan vi inte 

uppfatta att det specifikt är kvinnorna som har en större omsorgsfokusering än männen 

i studien. De är inte så olika i hur de uttrycker sig om både omsorg och meningsfulla 

aktiviteter. I motsats till Havungs (2000) och Nordbergs (2005) undersökningar kan vi 

inte finna att några arbetsuppgifter skulle vara specifika för de kvinnliga eller manliga 
fritidspedagogerna i fritidshemmen. 

Acker (1990) menar att det inom en organisation görs tydligt i arbetsbeskrivningen om 

arbetet är avsett för en man eller kvinna, beroende på arbetets innehåll. Att det 

förväntas att mannen skulle ha mer tid till att fokusera på enbart sitt arbete, då han har 

någon utanför arbetet som tar hand om övriga uppgifter. Kvinnan däremot förväntas 

har fler uppgifter utanför sitt arbete. Hon tilldelas därför också uppgifter som inte 

kräver lika mycket tid eller har samma höga status som manliga arbetsuppgifter är 

synonyma med (Acker, 1990). Fritidshemmets arbetsuppgifter kan enligt oss ses som 

sådana som hamnar längre ner i hierarkin. Detta så länge som fritidspedagogerna talar 

om omsorgen som den främsta uppgiften och missar att tala om elevens lärande i 

fritidshemmet. Det skulle kunna vara en anledning till att fritidshemsverksamheten 
liksom förskolan har en större majoritet kvinnliga arbetare. 

Betydelsen av kvinnliga och manliga förebilder i fritidshemmet tror vi kan bero på 

saknaden av manliga fritidspedagoger i verksamheten. Det kan finnas en önskan om 

att de båda könen bör representeras i fritidshemmet. Sett till antalet är kvinnor 

överrepresenterade i verksamheten (Skolverket, 2014/2015). Vi tror att det kan vara 

vanligare att kvinnan behöver gå utanför den kvinnliga normen eftersom det helt enkelt 

inte finns lika många män. Johansson (2001) menar att kvinnor kan upplevas osäkra 

när det gäller att gå utanför de egna ramarna för vad de är komfortabla med (a.a.) Enligt 

genuskontraktets premisser kan det förklaras med att det kontrakt som vidhåller 

kvinnor och mäns roller är starkt förankrat (Hirdman, 2001). Det är således inte en 

självklarhet för kvinnan att ta en manlig roll (a.a.). Dock tar kvinnorna i vår studie en 

annan roll om det anses nödvändigt. En stark social konstruktion är inte självklar att 

slå igenom, men eftersom fritidspedagogerna är medvetna om de normer och 

könsmönster som existerar kan vi anta att genuskontraktet kan vara i gungning 

(Allwood & Erikson, 2012).  

Genom att agera performativt iscensätter vi det normala (Butler, 2006). 

Uppfattningarna grundar sig i att tanken om kön och sexualitet är något från naturen 

givet och reproduceras genom vårt tal och vår kropp. Detta kan brytas menar Butler 
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genom att vi skjuter på våra föreställningar om vad som är normalt (a.a.). 

Fritidspedagogerna i studien kan ses som förebilder. Dels genom att upprätthålla 

könsnormerna och dels genom att gå utanför dem. Nordberg (2005) menar att 

vårdnadshavarna i hennes studie gav ett tydligt budskap om att det behövs kvinnor och 

män i förskolan. Männen får dock mer uppmärksamhet i och med att de agerar som 

förebilder i verksamheten. Författaren beskriver hur den manliga kollegan uttrycks 

kunna ge något till barnen som den kvinnliga kollegan saknar. Han är samtidigt en 

förebild när han överskrider de stereotypa könsrollerna då han exempelvis utför 

hushållsarbete (Nordberg, 2005).  

I likhet med Nordberg (2005) talar fritidspedagogerna i vår studie om att vara en 

förebild både när det gäller det egna könet, samt när de går utanför ramarna för 

könsrollerna. De uttrycker däremot att det gäller förebilder som både kvinna och man. 

Det som dock går att utläsa är att fritidspedagogerna ändå tydligt kategoriserar in olika 

arbetsuppgifter efter kön. De är medvetna om stereotypa roller och vad som utifrån 

kanske förväntas av en kvinna eller man i yrkesrollen. Att vattna blommorna är 

normativt något som kvinnor i regel gör. Dessa könsmönster är baserade på de 

traditioner, normer och förväntningar som finns i samhället (Hedlin, 2006). Det är en 

acceptans som berör både kvinnor och män och skapar deras förutsättningar att välja. 

Hedlin (2006) menar att när vi följer dessa mönster så befäster vi rådande normer där 

mannen kan anses vara den tydlige ledaren och kvinnan är bäst på att uppfostra barn. 

Dessa normer kan dock förändras över tid och skapa nya strukturer (a.a.) 

Fritidspedagogerna anser att det är viktigt att olika roller och personligheter är 

representerade i arbetslaget samt i verksamheten. De har en medvetenhet om 

traditionella könsmönster och uttrycker att det inte är något som de vill fortsätta föra 

vidare. Samtidigt menar de att förebilder bör finnas på fritidshemmet för både flickor 

och pojkar. Vi kan ana att det finns en ambivalens i hur fritidspedagogerna ska tycka. 

Dels är de eniga om att det inte spelar någon roll vilket kön som representerar kvinnligt 

och manligt, samtidigt som det kvinnliga och manliga är viktigt att representera. 

Stereotypa föreställningar om kön menar Paechter (2007) är förändringsbara, dock är 

det en process som tar tid. Det kan innebära att de som innehar makten upprätthåller 

normen och bidrar till att könsmönster och genusidentiteter förs vidare över 

generationer (a.a.). Sirnes (2006) anser däremot att normativitet är fast förankrat och 

innefattar de förväntningar som finns om hur människor och samhället ska agera. Han 

menar att det är något som kan ses som en nödvändighet (a.a.). Vi tolkar det som att 

fritidshemmet genomgår en förändring eftersom fritidspedagogerna i studien är 

medvetna om stereotypa könsroller. De arbetar normkritiskt samtidigt som de 

upprätthåller normen. Därav menar vi, i likhet med Paechter (2007), att en förändring 
av fritidshemmets normer och värden pågår över generationer och därför också tar tid.  

Fridspedagogerna i studien uttrycker självbestämmande i fördelningen av 

arbetsuppgifter och vi drar slutsatsen att de har en stor frihet i sin yrkesroll. De 

uppfattar alltså inte att yrkesrollen medför typiska arbetsuppgifter som är statiska till 

ett visst kön i motsats till Ackers (1990) hierarkiska ordning. Inte heller verkar de ge 

uttryck för några starka stereotypa könsroller utifrån en genusordning och de har inte 

förväntningar på sina kollegor på grund av deras kön. Fritidspedagogerna i studien är 

inte bundna till en specifik uppgift efter kön utan beskriver en frihet i att göra vad man 

själv tycker är intressant. Vi kan inte heller utläsa några specifika förväntningar 

fritidspedagogerna emellan, beroende på kön. Butler (2004) beskriver att vi gärna vill 

känna autonomi för våra egna kroppar, men att de är involverade i den sociala 

konstruktionen. Våra kroppar är fulla med normer och är inte avskilda från det övriga 
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samhället (a.a.). I vår studie kan vi uppmärksamma att fritidspedagogerna uppfattar att 

de har en stark autonomi eftersom de uttrycker sin egen frihet att välja.  

Inom fritidshemmet kan ett osynligt avtal finnas om vem som utför vilka uppgifter. I 

likhet med genuskontraktet, som är just en outtalad överenskommelse mellan kvinna 

och man, kan vi anta att pedagogerna befäster detta kontrakt (Hirdman, 2001). Dock 

baseras det i vår studie inte på kön. Eftersom fritidspedagogerna har de aktiviteter som 

de är mest kompetenta i och har intresse för, utmanas heller inte fördelningen av 

arbetsuppgifter. Fritidspedagogerna menar att det kan byta och ta andra uppgifter om 

de önskar. Dock har vi inte uppmärksammat att fritidspedagogerna skulle vilja ha 

några andra uppgifter än de sagda. Vi skulle kunna kalla det för ett outtalat intresse– 

och kompetenskontrakt. Det gör vi för att arbetsuppgifterna fördelas som en 

självklarhet efter intresse och kompetens. Fritidspedagogerna skulle då verka under en 

tyst överenskommelse om att den med störst intresse och kompetens i uppgiften, är 

den givna att ta ansvar för den. Därför utmanas inte heller kontraktet. Intressant är att 

fundera kring hur fördelningen hade sett ur om det varit två fritidspedagoger som 

önskade utföra samma uppgift. 

Fritidspedagogerna i studien uttrycker att de ibland är ensamma om sina uppgifter och 

att andra kollegor inte kan ta över vid behov. Detta tror vi dels kan bero på att de inte 

har intresse för uppgiften och dels för att det kan vara svårt att kliva ur invanda 

mönster. Gannerud (1999) menar att kvinnor skulle ha svårare att ta sig an uppgifter 

de inte är bekväma med. Hedlin (2006) menar också att det kan vara svårt att bryta 

starka konstruktioner (a.a.). Att det skulle finnas ett samband mellan att fastna i 

pedagogiska mönster och fritidspedagogens kön, finner vi mindre sannolikt. Vi anser 

det ej tolkningsbart att det skulle vara just kvinnor i fritidshemmet som inte väljer att 

stötta upp i andras uppgifter. Därför kan vi inte heller dra några slutsatser men vi kan 

ana att vidhållandet av pedagogiska mönster istället beror på intresse och kompetens 

framför kön. Då vissa fritidspedagoger begränsar sig och påstår att de inte vill hålla i 

aktiviteter i form av skapande, kan detta leda till en begränsning för pedagogerna i 

arbetslaget. Vi tror att begränsningen skapar bekvämlighetsmönster i arbetslaget. Om 

intresse och kompetens styr kan detta vara lika stagnerande som ett genuskontrakt. 

Istället för att det är genus som avgör fördelningen av aktiviteter så är det istället 

intresset och kompetensen. Anser sig inte fritidspedagogen ha kompetensen eller 

intresset i en uppgift, kan det leda till att han eller hon hellre väljer att behålla sina 

invanda arbetsuppgifter. På samma sätt som Hedlin (2006) menar befästs och 

återskapas därmed normer, vilka inte heller utmanas.   

En av fritidspedagogerna i vår studie menar att fler faktorer än kön spelar in i en 

persons identitet och sätt att vara. Hon menar att om man i arbetslaget kompletterar 

varandra så bör såväl som kön också ursprung, personligheter med mera att vägas in. 

Att undersöka en komponent som genus separat, kan ge en begränsad förståelse (Brah 

& Phoenix, 2004). Kön, ålder och etnicitet måste sättas i relation till varandra då det 

är en konstant ömsesidig process dessa kategorier emellan (Lykke, 2005). 

Avslutningsvis ställer vi oss frågande till om vårt resultat hade kunnat se annorlunda 

ut om vi vägt in fler perspektiv eller genomfört intervjuer och observationer på ett 
annat sätt. Kanske hade vi hittat andra teman och mönster som visat andra resultat. 



36 

 

7 FRAMTIDA FORSKNINGSFRÅGOR 
 

Under arbetets gång med studien har vidare frågor och funderingar uppkommit. I den 

kvinnodominerade verksamheten i både förskola och fritidshem har vi 

uppmärksammat en fokus och saknad efter manliga kollegor i verksamheterna. Det får 

oss att undra över om samma fokusering på kvinnliga medarbetare äger rum i 

mansdominerande verksamheter. Likaså uppstod funderingar om kvinnlighet är lika 
eftertraktat som manlighet uttrycktes vara i vår studie.  

 

 Är kvinnor lika efterlängtade som männen är i en kvinnodominerad 

verksamhet?  

 Saknas kvinnlighet i en mansdominerad verksamhet?  
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Bilaga 

 

Intervjufrågor: 

 

Vilka är dina primära arbetsuppgifter i fritidshemmet? 

 

Hur är arbetsuppgifterna bestämda? 

 

Hur kommer det sig att har den arbetsuppgiften/arbetsuppgifterna? 

 

Har du känt dig delaktig i det bestämmandet? 

 

Gör du några arbetsuppgifter utöver de som är bestämda? 

 

Hur upplever du fördelningen av arbetsuppgifter på fritidshemmet? 

 

Skulle du vilja ha/göra andra arbetsuppgifter än de du har idag? 

 

Vilka i sådana fall? 

 

Behövs det både kvinnor och män i ett arbetslag? 

 

Vad bidrar i så fall respektive kön med som är särpräglat för kvinna respektive man? 

 

Finns det sysslor som inte det andra könet kan utföra? Vilka är de i sådana fall? 

Uppfattar du att kvinnor och män har olika egenskaper? 

 

 

 

 

 


