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Sammanfattning  
Denna studie avser att undersöka hur fritidslärare resonerar kring arbetet med jämställdhet 

på fritidshemmet. Vi vill även granska vilka möjligheter och hinder som fritidslärarna 

nämner i arbetet med jämställdhet på fritidshemmet. Studien består av åtta intervjuer med 

verksamma lärare på två fritidshem.  

Resultatet visar att det finns olika arbetssätt för att arbeta med jämställdhet på 

fritidshemmet. Den styrda leken, individanpassning av aktiviteter, samt miljön ses som 

arbetssätt och möjligheter i arbetet med jämställdhet i fritidshemmet. Barn som utmanar var 

en annan möjlighet enligt fritidslärarna eftersom dessa barn visade andra barn alternativa 

sätt att vara på. Hinder som fritidslärarna stöter på i arbetet med jämställdhet är utomstående 

faktorer, tid och den fria leken. Resultatet visar att det saknas verktyg för att ifrågasätta 

normerna som skapar de olika könsmönstren på fritidshemmet. Om normerna inte ifrågasätts 

blir konsekvensen att könsmönstren istället förstärks. Vi resonerar kring om det beror på 

läroplanens okonkretiserade mål. Vi ställer oss frågan om Läroplanen inte borde skriva ut 

hur arbetet med jämställdhet i fritidshemmet borde se ut, istället för att bara konstatera att 

det ska genomföras. 
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1 Inledning  
Man föds inte till kvinna, man blir det, skriver Simone de Beauvoir i sin bok Det andra 

könet. Hon menar att vårt biologiska kön inte avgör vilken roll vi får i samhället. Istället är 

det vår kultur och samhället som skapar skillnaden mellan män och kvinnor (Beauvior, 

2002). Delegationen för jämställdhet i skola (DEJA, 2009) menar att det råder skillnad bland 

flickor och pojkar i skolan och att de får olika roller beroende på deras kön. Rollerna som 

barnen tillskrivs orsakar också att barnen behandlas på olika sätt i skolan. Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11) förklarar att skolans uppdrag 

är att verka för lika rätt och möjlighet mellan barn samt att motarbeta traditionella 

könsmönster. Hur kan vi som blivande fritidslärare1 arbeta med detta? 

Studiens fokus är att synliggöra hur arbetet med jämställdhet ser ut på fritidshemmet. Då 

LGR11 framhåller att vi ska arbeta aktivt och medvetet med att främja lika rätt och 

möjligheter mellan kvinnor och män vill vi också granska vilka möjligheter samt hinder det 

finns i arbetet med jämställdhet på fritidshemmet. Enligt LGR11 har fritidshemmet ett 

viktigt ansvar i arbetet med genus, när det gäller att främja jämställdhet och motverka 

traditionella könsmönster. Trots skolans viktiga ansvar, upplever vi, utifrån 

verksamhetsförlagd utbildning, att det inte är något som det aktivt och medvetet arbetas med 

på fritidshemmet. Därför vill vi undersöka hur fritidslärarna resonerar kring sitt 

jämställdhetsarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Vi kommer att använda oss av både begreppet fritidspedagog och fritidslärare. När vi använder fritidspedagog 

är det för att författarna i tidigare forskning använt sig av det i sina studier. I vårt material använder vi oss av 

fritidslärare då det är vår kommande yrkesroll. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel beskriver vi kortfattat fritidshemmet som institution och dess syfte utifrån 

rådande styrdokument. Vidare behandlar vi arbetet med jämställdhet på fritidshemmet 

utifrån Skolverkets texter.  

Fritidshemmet som institution  

Skolverket (2014) förklarar att fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet som ska 

komplettera skolan. Fritidshemmet regleras av Skollagen och LGR11 (Skolverket, 2014). 

Fritidshemmet riktar sig till de barn som går i förskoleklass upp till 6:an (13 år) och erbjuds 

de barn med föräldrar som arbetar eller studerar. Syftet med fritidshemmet är att stimulera 

barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en meningsfull fritid (Skollagen, 14 kap, 

8§, 2010:800). Vad en meningsfull fritid innebär kan variera mellan olika barn. Därför ska 

utbildningen utgå från en helhetssyn på eleven samt från den enskilda elevens behov 

(Skolverket, 2014). I en rapport från Skolverket (2014) poängterar fritidslärare att deras 

expertområde bland annat är att arbeta med elevers relationer och elevers övergripande 

sociala och allmänna utveckling. Arbetet handlar bland annat om att stötta elever i deras 

förmåga att ta ansvar för sina handlingar, vara en bra kompis och klara av att lösa konflikter. 

Barnen ska också övas i att visa hänsyn och omtanke för andra samt att följa gemensamma 

regler. Eleverna utvecklas och socialiseras tillsammans med andra och det är inom gruppen 

som de testar och utvecklar sociala normer och värden (Skolverket, 2014). Därför är 

fritidshemmet också en plats där arbetet med jämställdhet kan prioriteras.  

Jämställdhetsarbetet på fritidshemmet 

Skolverket (2014) framhåller att fritidshemmet har en viktig roll för att utveckla 

jämställdhetsarbetet. Jämställdhet lyfts, i LGR11, fram som en viktig del i 

värdegrundsarbetet. Detta arbete handlar bland annat om att motverka traditionella 

könsmönster och om pojkar och flickors lika rätt till utrymme och inflytande i 

verksamheten. För att kunna uppnå målen i LGR11 krävs det, enligt Skolverket (2014), en 

medveten jämställdhetspedagogik, en teoretisk kunskap om jämställdhet och genus samt 

praktisk erfarenhet av arbete med jämställdhet. Både pojkars och flickors intressen ska få 

lika stort utrymme. Personalen har därmed en viktig roll i att hitta en balans mellan barnens 

egna intressen och att utmana och inspirera till andra alternativ (Skolverket, 2014).  

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att arbetet med jämställhet är en central del av 

fritidslärarens yrkesprofession. Med den här bakgrunden kan vi se hur arbetet med 

jämställdhet borde se ut. Vi vill undersöka hur fritidslärare ser på dessa frågor.  
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3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att belysa och problematisera hur fritidslärare resonerar kring 

arbetet med jämställdhet på två fritidshem. Vi kommer utifrån fritidslärarnas utsagor 

analysera vilka möjligheter och hinder som de ställs inför i fritidshemmets verksamhet. 

Frågeställningarna som syftet delas in i är: 

 Vilka arbetssätt används i arbetet med jämställdhet och vilka konsekvenser får dem? 

 Hur normkritiskt är arbetet med jämställdhet på fritidshemmet? 
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4 Teori  
I detta kapitel presenteras vilken teori studien utgår ifrån. Vidare förklaras återkommande 

begrepp i studien och hur vi kommer att använda oss av dem. Detta är en hjälp för att kunna 

förstå och tolka begreppen i resultatavsnittet.  

Socialkonstruktivistisk teori 

Studien utgår från en socialkonstruktivistisk teori. Dahlin-Ivanoff (2011) och Burr (2004) 

förklarar att socialkonstruktivism innebär att man ser på verkligheten som socialt 

konstruerad av människan i samspel med varandra. Människor skapar sin kunskap i samspel 

med andra och denna kunskap förändras hela tiden utifrån erfarenheter och sammanhang. 

Kunskaper och sociala handlingar är processer som ömsesidigt skapas i det vardagliga 

samspelet. Burr (2004) menar att socialkonstruktivismen står för ett kritiskt förhållningssätt 

mot det som tas förgivet. Med utgångspunkt i detta kan man enligt vår förståelse anta att 

fritidshemmet utgör en arena där kunskaper av olika slag, exempelvis genus, skapas av de 

människor som ingår i skolans sociala kontext. Socialkonstruktivismen kan hjälpa oss att 

förstå att normen för kvinnligt och manligt inte är något beslutat och fastställt utan något 

som människor skapar tillsammans, som vi därmed också kan påverka. 

4.1 Begreppsförklaring 

Kön och genus 

Med hjälp av den socialkonstruktionistisk teorin kan man förstå uppdelningen mellan 

kvinnor och män och att de skapas i en social kontext. Kön kan beskrivas som biologiskt och 

socialt. Det blir dock otydligt att använda kön som något som både beskriver det biologiska 

könet och det sociala formade könet, därför görs en uppdelning mellan kön och genus. Det 

biologiska könet är det som vi föds med, kvinna eller man. Det sociala könet däremot 

handlar om vad som anses vara kvinnligt och manligt (Butler, 2007; Svaleryd, 2002; 

Hirdman, 2001). Svaleryd (2002) och Hirdman (2001) vill att ordet genus ska visa hur 

människor formar och formas till man och kvinna. Genus är något som konstrueras socialt 

och kulturellt. Det handlar om hur vi upplever och beskriver vår könstillhörighet. 

Genusbegreppets fokus ligger på mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad som anses 

vara kvinnligt respektive manligt.  

Den socialkonstruktivistiska teorin är ett ramverk i vår studie och hjälper oss att förstå och 

tolka vårt resultat. Med hjälp av teorin finner vi hur genus på olika sätt konstrueras i 

fritidsverksamheten.  
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Jämställdhet och jämlikhet 

Svaleryd (2002) förklarar att jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla människor ska vara fria att fatta beslut utan att 

begränsas av strikta genusroller. Jämställdhet handlar om att ställa något jämte, bredvid. 

Vidare förklarar hon att det också handlar om att vuxna ska kunna föra över och praktisera 

demokratiska värderingar och handlingar som förändrar traditionella könsmönster. Jämlikhet 

å andra sidan är ett bredare begrepp som syftar till rättvisa bland alla individer och grupper i 

samhället (Svaleryd, 2002).  

Begreppen i vår studie 

I denna studie kommer vi att använda oss av begreppen kön och genus. Då vi skriver kön 

menar vi det biologiska könet och när vi skriver genus menar vi det sociala könet som 

konstrueras i sociala sammanhang. 

Vi kommer att använda oss av begreppen genus och jämställdhet då vi ser genus som en del 

i jämställdhetsarbetet på fritidshemmet. I vår studie kommer vi att använda genus som det 

teoretiska begreppet. Jämställdhet arbetar man med i praktiken på fritidshemmet. 

Jämställdhet på fritidshemmet anser vi styrs av de konstruktioner som görs på grund av kön. 

Vi använder oss av begreppet jämställdhet i våra intervjuer eftersom det är det som de 

allmänna råden för fritidshem skriver fram.  
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5 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om genus och arbete med jämställdhet i olika 

verksamheter. Forskningen behandlar både jämställdhet och genus för barn i skolan, 

förskolan och förskoleklassen samt barns tillvaro på fritidshemmet. Även om 

genusforskningen inte handlar om just fritidshemmet är den ändå relevant eftersom den 

handlar om hur barn och lärare skapar genus och sociala strukturer i sin verksamhet. 

Verksamheterna är enligt vår erfarenhet förhållandevis lika varandra. Speciellt förskolan då 

den, precis som fritidshemmet, ska erbjuda omsorg och främja sociala relationer (Skollagen 

SFS 2010:800).   

Fritidshemmets verksamhet 

Det finns ingen relevant forskning som undersöker jämställhetsarbetet på fritidshem men 

däremot en del forskning som berör fritidspedagogers arbete mer generellt. Detta är viktigt i 

denna studie eftersom det är fritidspedagogers förutsättningar som fokuseras även om det i 

föreliggande studie handlar om jämställdhetsarbetet. Dahl (2014) har genomfört en studie 

där hon observerat och intervjuat fritidspedagoger om deras idéer, förväntningar och 

förhållningssätt till barn och deras relationsarbete. Hansen (1999) har genomfört en studie 

där hon har observerat hur fritidspedagoger och lärare i skolan möts och samverkar. Dahl 

(2014) & Hansen (1999) finner båda två, i sina studier, att en väsentlig del av 

fritidspedagogernas arbete handlar om att arbeta med sociala relationer och samspel.  

Fritidspedagogerna i Hansens (1999) studie poängterar att sociala förmågor som till exempel 

att fungera i grupp, vara en bra kompis, hantera och lösa konflikter, våga tala och uttrycka 

åsikter, visa hänsyn till andra och respektera andras olikheter tillhör deras yrkeskompetens. 

De förklarar att för att få barnen att ta till sig önskvärda beteenden handlar det om att vara en 

god förebild och att ständigt vara medveten om sitt eget agerande och beteende. 

Fritidspedagogerna (Hansen, 1999) uttrycker att fördelarna med fritidshemmet, till skillnad 

från skolan, är tidsaspekten. De upplever att lärarna är både mer tidsbegränsade och pressade 

över att ha så stora grupper. Fritidspedagogerna kan anpassa tiden mer flexibelt och utgå 

från barnens intresse och behov istället. Därför finns det mer tid över till att arbeta med 

barns sociala relationer (Hansen, 1999). 

Haglund (2009) påpekar att fritidshemmet, enligt LGR11, ska erbjuda barnen en meningsfull 

fritid men att skolverket inte förklarar hur begreppet fritid ska tolkas. Fritid kan med andra 

ord betyda olika för olika barn men också för olika pedagoger. Beroende på vilken förståelse 
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fritidspedagogerna har av begreppet fritid får fritidshemmet olika innehåll menar Haglund 

(2009).  

Fritidshemsverksamheten handlar också om att i mindre utsträckning än till exempel skolan 

styra vad barnens ska göra. Fritidspedagogerna i Dahls (2014) avhandling uttrycker bland 

annat att de anser att barnen ska ha rätt att själva välja om de vill delta eller inte på 

fritidshemmens olika aktiviteter. Fritidspedagogerna initierar ibland aktiviteter som barnen 

kan delta i. Syftet är då att samla barnen och inspirera dem till gemensamt engagemang. 

Avsikten är också att möjliggöra nya kontakter mellan barnen. Barns fria val verkar särskilt 

viktigt för pedagogerna och friheten ställs i relation till skolans formella och organiserade 

verksamhet. Lärarna i Hansens (1999) studie uttrycker att fritidshemmet är mer fritt och att 

det är barnens val som kommer i fokus till skillnad från skolan där det är mer vuxenstyrt.  

Ett annat tema som kommit upp i forskning om fritidsverksamhet är rum och miljöer. Dahl 

(2014) diskuterar exempelvis hur fritidspedagogerna lyfter fram vikten av att skapa rum och 

miljöer för barnen att leka i. De rum som fritidspedagogerna anordnar för barnen syftar till 

att stödja och utveckla aktiviteter samt stimulera barnen till olika värdefulla relationer runt 

dessa aktiviteter. Rummen ska bjuda in och inspirera barnen till gemensam lek och 

samarbete. Rummen skapas både inomhus och utomhus. Pedagogerna uttrycker att de 

försöker göra rum i rummen för att kunna skapa gemenskaper för barnen. Dahl (2014) finner 

att det verkar vara centralt för pedagogerna att föreslå ett brett utbud av miljöer och 

valmöjligheter för barnen.  

Pálsdóttir (2012) har genomfört en studie där hon undersöker vilken roll fritidshem har och 

hur de organiseras i Reykjavík, Island. Hon fann genom observationer och intervjuer bland 

annat att barnen, i de båda skolorna som hon studerat, tyckte att de inte hade någon chans att 

påverka innehållet i skolan. Barnen upplevde att deras egen förmåga att välja och påverka 

vad de ville göra var liten. Barnen upplevde att det var lärarna som både beslutade och 

kontrollerade barnen och lektionerna, med undantag för rasterna. Däremot upplevde barnen 

att de hade stor chans att bestämma på fritidshemmet, även om ramarna för aktiviteterna 

bestämdes av fritidslärarna. Barnen lyfte denna valfrihet som en positiv aspekt av 

fritidshemmet.  

Andersson (2013) har genomfört en studie som behandlar hur fritidspedagoger förhåller sig 

till en verksamhet som alltmer ska involveras i en skolverksamhet med måluppfyllelse, 

prestationer och bedömningar. Hon finner genom enkäter och intervjuer att 
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fritidspedagogerna i hennes studie inte är förtrogna med styrdokumenten. Hon förklarar att 

fritidspedagogerna inte sätter upp mål, som baseras på styrdokument, för sin verksamhet. 

Det kan bero på att de fritidspedagoger som hon intervjuat gick sin utbildning då nuvarande 

styrdokument inte gällde.  

Jämställdhet och genus på förskolan 

Som nämndes i inledningen finns en hel del forskning som rör arbete med jämställdhet i 

skolan och förskola. Speciellt kunskapen om jämställdhetsarbete på förskolan är viktigt för 

denna studie eftersom både förskolan och fritidshemmets verksamhet fokuserar mycket på 

omsorg och sociala relationer. I Edströms studie (2010) Samma, lika, alla är unika 

behandlas jämställdhet i svensk förskolepolitik och praktik. Hon har samlat in data genom 

intervjuer från förskolepedagoger från tre arbetslag på tre olika skolor. Hon kommer bland 

annat fram till att begreppet kan ha tre olika betydelser utifrån sitt material. Antingen kan 

det handla om att alltid erbjuda barnen lika möjligheter eller att göra det lika mellan dem när 

behovet finns, eller att se barnen som individer. Det finns alltså en konflikt mellan att 

behandla pojkar och flickor på samma sätt, ganska lika eller att se barnen som individer.  

Förskolelärarna i Eidevalds (2009) studie, som handlar om att diskutera kön som position i 

förskolans vardagsrutiner och lek, lyfter även de att jämställdhetsarbetet handlar om att ge 

pojkar och flickor samma möjligheter på förskolan. De menar att könet inte ska begränsa 

barnen och att det ska finnas saker i förskolan som både pojkar och flickor kan använda. En 

pojke ska också kunna leka med till exempel en docka. 

Forskning har också visat att förskolelärare har svårt att beskriva hur de arbetar med 

jämställdhet. Eidevald (2009) finner att förskolelärarna i hans studie fokuserar på vilka 

hinder de såg med att uppnå målen när det gäller jämställdhet istället för att beskriva sitt 

arbetssätt. Ett hinder som de lyfte fram var massmedia och dess påverkan på barnen. Även 

föräldrarna såg de som ett hinder då de till exempel klär barnen i typiska pojk- och 

flickkläder. Enligt Eidevald (2009) nämnde förskolelärarna även att föräldrarna hade 

uttryckt oro när det gäller arbetet med jämställdhet. Föräldrar till pojkar uttryckte bland 

annat oro över att pojkarna skulle bli “feminina”. Förskolelärarna i Eidevalds (2009) studie 

diskuterar däremot inte sin egen roll i arbetet med jämställdhet. Oftast nämner de istället 

miljön och då speciellt leksaker som ett problem i jämställdhetsarbetet.  

Änggård (2005) redovisar i sin artikel, Barbie princesses and dinosaur dragons: narration 

as a way of doing gender, hur förskolebarn tänker och går till väga när de ska skapa sina 
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egna böcker. Teman som barnen väljer för böckerna är normativt. Flickornas böcker handlar 

om romans, relationer och vardagligt liv, medan pojkarnas böcker handlar om hjältar och 

farliga varelser. Hon finner att det verkar vara viktigt för barnen att välja olika typer av 

teman eftersom det positionerar dem som flicka eller pojke. Hon kommer fram till att det 

som förmodligen påverkat barnen i deras normativa val, är att många av dagens böcker 

också innehåller starka könsbundna roller. 

Genuskonstruktion i skolan 

Fritidshemmet är en del av skolverksamheten och därför är även forskning om skolan 

relevant för att diskutera resultatet av intervjuerna i denna studie. Karlsson (2003) har i sin 

studie, Könsgestaltningar i skolan, syftet att titta på hur barns kön skapas, upprätthålls och 

utmanas i sociala sammanhang. Hon studerar även hur skolan medverkar till detta. Hon 

finner, genom observationer och intervjuer, att barn verkar välja att leka med barn av samma 

kön. Flickor gör upp med varandra om vad och vem de ska leka med på rasten och många 

pojkar väljer att spela fotboll, innebandy eller något annat spel tillsammans med andra 

pojkar. Hon fann alltså att pojkar och flickor verkar leka åtskilda på rasterna. Detta beror 

inte på att de bråkar eller retar varandra utan för Karlsson (2003) verkar det snarare som att 

de inte har något intresse alls för det motsatta könet. Barnen som hon intervjuar pratar 

självmant och gärna om den enkönade leken och inte förrän intervjuaren frågar dem om den 

samkönade leken börjar de prata om den. Då beskriver de den som den roligaste typen av 

lek. På det sättet upprätthåller barnen återigen den åtskilda könsgestaltningen, det vill säga 

genom att svara som om den samkönade leken inte förekommer.  

Karlsson (2003) förklarar att barnens fria val i allmänhet ledde till könssegregerade val. 

Pedagogerna underströk vikten av barnens frihet och att de själva ska få välja vem de vill 

leka med på deras fria tid, det vill säga rasten. Karlsson (2003) förklarar dock att barn inte 

alltid valde könssegregerat utan att det fanns vissa undantag. I vissa lekar såsom i bandyn 

och fotbollen kunde flickor ibland självmant delta, även om de oftast lekte med andra 

flickor. I vissa jagalekar kunde både flickor och pojkar leka tillsammans.  

Einarsson (2003) har studerat interaktionen i klassrummet beroende på bland annat kön. 

Studien visar att det finns skillnader i klassrummet mellan pojkar och flickor i samspelet 

med läraren. Lärarna som Einarsson (2003) intervjuar anser att eleverna tar för sig olika 

mycket i klassrummet. Enligt lärarna är det eleverna själva som skapar och upprätthåller de 

traditionella könsmönstren genom att pojkarna tar mer plats än flickorna. Lärarna nämner 

inget om sin egen roll i skapandet av dessa könsmönster. Att lärare och elever tillsammans 
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skapar och upprätthåller könsmönstren är dock tydligt i många studier (Einarsson 2003; 

Svaleryd 2002; Ärlmalm- Hagser & Pramling Samuelsson 2009). Ärlmalm- Hagser & 

Pramling Samuelssons (2009) studie visar att det är barnen som är de som utmanar de 

traditionella könsmönstren medan lärarna agerar mer könsstereotypt. Vuxna begränsar 

barnen genom att de låter dem ta olika mycket plats. Allard (2004) har studerat lärares 

föreställningar och värderingar när det gäller bland annat genus och maktrelationer. Studien 

visar att lärarnas föreställningar och sätt att prata påverkar eleverna i konstruktionen av 

genus. Genom vårt sätt att vara och våra föreställningar kan alltså könsmönster upprätthållas 

och skapas (Svaleryd 2002; Allard 2004). 

Precis som i Einarssons (2003) studie resonerar även pedagogerna i Karlssons studie (2003) 

kring att pojkar tar mer plats än flickor i klassrummet vilket missgynnar flickorna. Det 

innebär att pedagogerna måste försöka ge flickorna chansen att hävda sig och komma till 

tals på andra sätt. En vanlig åtgärd, menar Karlsson (2003), är att klassen delas upp. Lärarna 

upplever att de måste försöka vara rättvisa i hur de fördelar sin uppmärksamhet. I hennes 

studie delade lärarna upp barnen i flick- respektive pojkgrupper när de diskuterade hur de 

skulle arbeta för att förebygga mobbning, just för att flickorna skulle få större chans att tala 

och påverka diskussionen. Det upplevdes vara flickorna som försummades och åsidosattes 

och därför behövde kompenseras. Karlsson (2003) menar att man kan se på uppdelningen av 

flickor och pojkar som att ett medvetet arbete kring jämställdhet pågår. Samtidigt undrar hon 

vilka signaler det sänder till flickorna? När de endast ges chans att prata och få ta plats när 

pojkarna inte finns med i klassrummet. Karlsson (2003) förklarar att det verkar finnas tankar 

om att flickorna ska ta med sig de nya mönstren till det blandade klassrummet. I sådana fall 

finns det klara fördelar med att dela upp gruppen menar hon.  

Konstruktioner av kön 

Ett annat tema som framkommit i genomgången av forskning är vikten av språket och hur 

pedagoger pratar om barn inom förskola och skolverksamhet. Odenbring (2010) har 

genomfört en studie där hon observerade hur kön konstrueras i förskola, förskoleklass och 

skolår 1. Genom att använda sig av könsmarkerande kategoriseringar på barnen tillskriver 

pedagogerna barnen olika egenskaper. Ett exempel på detta är när en pojke skulle klättra upp 

i en klätterställning. När han väl kommit upp säger pedagogen med beröm och uppmuntran 

att pojken är ett riktigt muskelpaket som klarar denna typ av fysisk aktivitet. Att berömma 

och uppmuntra en sådan handling hos en pojke kan ses som ett sätt för pedagogen att förena 

hans avancerade klättring med hans fysiska pojkkropp. Odenbring (2010) menar att detta 
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handlar om en förställning om ett maskulinitetsideal som bygger på att pojkar är energiska, 

starka och tuffa. Det är inte bara pojkar som får uppleva denna typ av könsmarkeringar. En 

flicka får ofta komplimanger för hennes fina änglahår av lärarna i förskoleklassen. 

Konsekvensen av denna typ av kategorisering blir att pedagogen omedvetet sänder signaler 

om vad som är kvinnligt och manligt (Odenbring, 2010).  

Könskategoriseringar visar sig också i Karlssons (2003) studie, när en pojke och flicka sitter 

och arbetar och en pennvässare åker i golvet. Spånet ligger över hela golvet och flickan 

börjar städa. “Fräckt att han låter mig städa” säger hon och pedagogen svarar “typiskt 

killar”. Istället för att säga till pojken ger pedagogen sken av att det är flickorna som 

förväntas städa upp, hålla ordning och se efter pojkarna. Karlsson (2003) upplever att dessa 

konstruktioner av kön inte beror på att lärarna är omedvetna eller oengagerade utan att 

behovet av att ha ordning i klassrummet helt enkelt var viktigare än genusfrågorna. 

Karlsson (2003) menar att förväntan på att flickor ska hålla ordning i klassrummen är en del 

av den dolda läroplanen i skolans värld. I den dolda läroplanen ingår vilka uppfattningar 

barnen får om sig själva och vilka de är och förväntas bli utifrån deras kön. Maktordningen 

som bildas genom den dolda läroplanen handlar om hur flickor förväntas vara de som städar 

upp efter pojkarna. Om denna maktordning bland könen inte upprätthålls kan det orsaka 

oordning i skolan menar hon. Karlsson (2003) förklarar att barnen inte bara kommer att 

lämna skolan med ämneskunskaper utan också med den typ av kunskap som hon kallar den 

dolda läroplanen.  

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan vi se att fritidshemmet, till skillnad från skolan, är en mer fri 

verksamhet. Fritidspedagoger arbetar med det sociala samspelet i fritidshem, där bland annat 

barns relationsarbete och att skapa gemenskaper mellan dem ingår. Vi kan även se att det 

finns en önskan hos fritidspedagoger att barnen själva ska få välja aktiviteter på 

fritidshemmet. Valfriheten ställs i relation till skolans mer vuxenstyrda verksamhet. Även 

barnen förklarar att de känner glädje av att själva få välja vad de vill göra och med vem. När 

barnen själva får bestämma väljer de oftast att leka med barn av samma kön. 

Genom könskategoriseringar sänder pedagoger signaler till barnen om vad som är kvinnligt 

och manligt. Detta är en del av den dolda läroplanen som handlar om att flickor och pojkar 

får kunskaper om hur de förväntas bete sig som flicka och som pojke. Flickor och pojkar 
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verkar också välja att leka normativt på olika sätt. Flickor och pojkar tar olika mycket plats i 

klassrummet, en vanlig åtgärd är att dela upp dem.  

Tidigare forskning visar att det är viktigt att arbeta med jämställdhet i alla pedagogiska 

verksamheter. Dock kan vi se att det saknas forskning om hur arbetet med jämställdhet ser 

ut på fritidshemmet. Det finns mycket forskning om hur skolan och förskolan arbetar med 

jämställdhet och det blir därför intressant att se hur fritidshemmet arbetar eftersom 

verksamheten är mer fri. Fritidshemmet har en annan miljö där andra metoder för att arbeta 

med jämställdhet kan bli aktuella. 
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6 Metod  
I följande kapitel redogör vi för vår metod och våra övervägningar i genomförandet av 

denna studie. Vi beskriver även hur vi har valt ut informanterna samt vilka etiska riktlinjer 

vi har förhållit oss till. Därefter tar vi upp vilken metod vi använder oss av i analyserna av 

intervjuerna. Avslutningsvis diskuteras studiens reflexivitet. 

Kvalitativ metod 

När man ska samla in data inför en studie finns det flera olika metoder att använda sig av. 

Bryman (2011) tar upp kvalitativa och kvantitativa metoder som två grundläggande och 

menar att syftet med studien avgör vilken metod man väljer att använda. Kvalitativ 

forskning innebär att man genom till exempel observationer, intervjuer eller enkäter med 

öppna frågor analyserar och samlar in data. Intresset i kvalitativ forskning är att beskriva, 

förklara och tolka. Tolkningen är särskild viktig då forskaren befinner sig nära de miljöer 

och människor som studeras (Svensson, 2011). Bryman (2011) förklarar att fokus är att 

förstå den sociala verkligheten och hur deltagare i miljön, som studeras, tolkar sin 

verklighet. I kvantitativ forskning används mer statiska metoder som till exempel 

enkätundersökningar med slutna frågor. Den insamlade data i denna metod är oftast mätbar i 

till exempel siffror (Bryman, 2011). Eftersom det är informanternas syn på och tolkning av 

arbetet med jämställdhet vi vill granska, är kvalitativa intervjuer en lämplig metod.  

Intervju som metod 

Eriksson- Zetterquist & Ahrne (2011) förklarar att intervju är en fördelaktig metod om man 

vill få insikt i sociala förhållanden, vilket är syftet i vår studie. Intervjuerna som 

genomfördes var av semi-strukturerad karaktär vilket innebär att man utgår från en 

intervjuguide (se bilaga 1). Bryman (2011) nämner att frågornas ordning kan komma att 

variera beroende på informanternas svar. Vi anser att det är en fördel då vi som intervjuare 

inte blir låsta vid vår intervjuguide. Vi har även valt att använda oss av öppna frågor som 

kräver mer än ja- och nej svar vilket vi tänker ger informanterna utrymme att svara med sina 

egna ord och på så sätt kan vi som intervjuare få mer oförutsedda och utförligare svar. Detta 

gör också att man kan få en bredare bild, flera nyanser och djupare dimensioner än vad man 

hade kunnat nå med standardiserade frågor. Vid kvalitativ intervjuform får man som 

intervjuare nämligen ta upp helt nya ämnen och frågor som dyker upp vid 

intervjusituationen (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi valde att ha breda frågor för 

att få utvecklade och nyanserade svar i våra intervjuer. Beroende på vilka svar vi fick kunde 
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vi ändra på frågornas ordning, och ibland även ställa andra följdfrågor än de som fanns med 

i intervjuguiden. 

En fördel med kvalitativa intervjuer enligt Eriksson- Zetterquist & Ahrne (2011) är att man 

inte behöver bestämma i förväg hur många intervjuer man ska göra. Detta kan man se under 

arbetets gång genom att varva intervjuerna med analys. Efter att vi genomfört och 

transkriberat fem intervjuer upplevde vi att vi behövde fler intervjuer för att nå mättnad, som 

Bryman (2011) menar handlar om att man inte längre får några nya svar. Vi valde därför att 

göra tre intervjuer till. Dessa genomfördes på ett annat fritidshem. Efter dessa tre intervjuer 

ansåg vi att vi uppnått en mättnad då vi fick liknande svar från alla. 

Val av informanter 

Valet av informanter gjordes dels på grund av att vi vad bekanta med skolorna, genom 

verksamhetsförlagd utbildning, men också för att vi ville intervjua fritidslärare som vi visste 

varit verksamma under ett antal år för att säkerställa erfarenhet av fritidshem. Fyra av de 

intervjuade fritidslärarna hade fritidspedagog-utbildning. En hade en lärarutbildning, en 

fritidsledarutbildning och en hade den nya utbildningen, Grundlärare med inriktning mot 

fritidshem. Alla hade arbetat på respektive skola i minst 5 år. Eftersom vi ville ha svar på 

hur fritidslärare arbetar med jämställdhet på fritidshemmen valdes det som Bryman (2011) 

förklarar som målstyrt urval. Det innebär att man väljer att intervjua personer som man tror 

kan besvara ens frågeställning.  

I studien har åtta fritidslärare på två olika fritidshem intervjuats. Eriksson- Zetterquist & 

Ahrne (2011) menar att sex till åtta personer räcker för att materialet ska bli förhållandevis 

oberoende av de enskilda individernas personliga uppfattningar. De menar dock att tio till 

femton intervjuer krävs för att studien ska vara representativ. Åtta intervjuer känns dock 

rimligt i denna studie med tanke på de tidsramar som finns.  

Etiska riktlinjer 

Fritidslärarna som deltar i studien har blivit tillfrågade utifrån de etiska riktlinjerna. De 

informerades i förväg om studiens syfte och fick själva bestämma över sin medverkan enligt 

informations- och samtyckeskravet. Enligt konfidentialitets- och nyttjandekravet kommer 

uppgifter om fritidslärarna att behandlas konfidentiellt och endast användas för studiens 

syfte (Bryman, 2011). Efter intervjuerna ändrades därför informanternas namn så att de inte 

skulle kunna identifieras. Skolornas namn nämns inte heller i studien. Uppgifter om studien 

och författarnas kontaktuppgifter delades ut i samband med intervjuerna (se bilaga 2). 
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Informanterna fick i lugn och ro läsa igenom för att sedan bestämma sig om eventuellt 

deltagande och då också skriva under samtyckeskravet (se bilaga 3).  

Genomförande 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) menar att var och när intervjuerna äger rum kan 

påverka intervjuerna och att det kan vara en fördel att befinna sig på informanternas 

arbetsplats. Därför genomfördes intervjuerna på informanternas arbetsplats, det vill säga två 

skolor på två olika orter, och i ett avskilt klassrum där vi fick vara i fred med informanterna. 

Detta för att de skulle känna sig trygga i miljön men även för att få så utförliga svar som 

möjligt och inte bli avbrutna. När det gäller tiden som intervjuerna genomfördes på så 

anpassade vi oss efter informanterna och genomförde intervjuerna när de hade tid, vilket var 

på förmiddagen.  

Fritidslärarna intervjuades en och en då vi inte ville att de ska påverkas av varandra i deras 

svar. Intervjuerna tog mellan 15 och 35 minuter. Fem av intervjuerna genomfördes under 

samma dag och pedagogerna fanns på samma fritidshem. De resterande tre intervjuer 

genomfördes en annan dag på ytterligare ett fritidshem i en annan kommun. Intervjuerna 

spelades in på våra mobiltelefoner. Bryman (2011) menar att detta underlättar analysarbetet 

då man kan lyssna flera gånger på informanternas svar. Han tar dock upp att det i vissa fall 

kan hämma informanterna att spela in dem. Vi anser dock att det var nödvändigt att spela in 

för att lättare kunna transkribera och analysera materialet.  

Analysmetod 

I analysen av vår data har vi inspirerats av analysmetoden grundad teori (GT) då vi valt att 

använda oss av vissa delar så som till exempel substantivkodning. Thornberg & Forslund 

Frykedahl (2009) menar att GT är en forskningsansats som riktar sig mot sociala företeelser 

och samspel. Teorin lämpar sig väl när man vill undersöka verkligheten. Vi vill som nämnt 

tidigare undersöka fritidslärares syn på arbetet med jämställdhet. Därför valdes delar av GT 

som metod för den här studien. GT är också lämplig som analysmetod eftersom den passar 

ihop med den kvalitativa forskningen som även den syftar till att undersöka hur människor 

upplever sin sociala verklighet.  

Charmaz (2006) förklarar att GT, i praktiken, inte är en linjär process. Hon förklarar att 

insamling av data och analys av den pågår samtidigt. Detta kallar Thornberg & Forslund 

Frykedahl (2009) för teoretiskt urval som innebär att insamling av data och analys pågår 

samtidigt. De menar att när man analyserar data kan det ge upphov till nya tankar, idéer och 

frågeställningar som sedan styr den fortsatta datainsamlings-processen. För oss innebar det 
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att vi i ett första skede genomförde de fem första intervjuerna som vi sedan analyserade. På 

så sätt fick vi chans att påverka de resterande tre intervjuerna för att få svar på nya frågor 

som uppkom i analysen av vår första data.  

Kodning  

Analysarbetet innebär att forskaren analyserar sin data och försöker utveckla kategorier och 

begrepp som är återkommande i materialet. Vi har använt oss av substantivkodning som 

innebär att man kodar sitt material. Analysarbetet ligger nära datamaterialet och koderna 

bygger därför på det insamlade datamaterialet. Inom substantiv kodning finns två nivåer, 

öppen kodning och selektiv kodning. Öppen kodning innebär att man läser igenom sitt 

datamaterial grundligt genom att gå igenom det ord för ord och mening för mening. Vi 

markerade ord, meningar och vissa stycken som vi fann intressant och som relaterade till 

våra frågeställningar. Det är betydelsefullt att koden ligger så nära det empiriska materialet 

som möjligt för att förhindra att koden blir för abstrakt (Thornberg & Forslund Frykedahl, 

2009).  

Thornberg & Forslund Frykedahl (2009) benämner den andra nivån som selektiv kodning. 

Charmaz (2006) benämner den som fokuserad kodning. Fokuserad eller selektiv kodning 

handlar om att se de mest frekventa eller signifikanta tidigare koderna, detta menar Charmaz 

(2006) är styrkan i GT. Man läser och är aktiv och agerar på sitt material snarare än att man 

passivt läser igenom. På det sättet kan man bli varse om nya ämnen eller nya idéer som man 

möjligtvis inte tänkt på tidigare och som får betydelse i ens studie (Charmaz, 2006).  

Med tanke på de tidsramar som finns var vi i första nivån av kodningen redan en aning 

selektiva, eftersom vi fokuserade på koder som passade in i vårt syfte. Efter att vi hade 

strukit under viktiga ord och meningar och skapat koder och teman av dessa började vi att 

göra tankekartor. Med hjälp av de två kodningarna, öppen och selektiv kodning, kunde vi 

först se vad var och en av informanterna sa och sedan hitta gemensamma teman. På så vis 

kunde vi få en övergripande bild av informanternas svar så att vi sedan kunde arbeta vidare 

med analysen. De teman som vi fann i vår analys var olika arbetssätt som fritidslärarna lyfte. 

Teman som vi fann var: Lek, individualitet, organisering av fritidshemmets miljö, den fria 

kontexten, oformulerat mål och utomstående faktorer. 

Charmaz (2006) menar att det är viktigt att tänka på att forskare alltid tolkar språk och 

betydelser. Data kan aldrig vara helt rå eller helt objektiv, eftersom vi alltid tolkar vår data 

genom att samtala om den. Som Charmaz (2006) själv uttrycker det kan data aldrig vara helt 
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objektiv. Utifrån en socialkonstruktivistisk ansats är det inte heller ett mål att få objektiva 

resultat eftersom verkligheten alltid tolkas. 

Reflexivitet 

Bryman (2011) förklarar att det är viktigt att som forskare vara självreflekterande och 

uppvisa reflexivitet. Medvetenheten kring sitt resultat ökar genom att reflektera över sådant 

som kan påverka studien (Bryman, 2011). I kvalitativa studier är forskaren själv ett centralt 

redskap eftersom det är denne som ger mening åt sitt material. När man analyserar sitt 

material utgår man från de frågeställningar som studien syftar till att undersöka. På så vis 

tolkar författaren det som denne anser är relevant i förhållande till studiens syfte (Svensson, 

2011). Vi kommer därför att redogöra för vilka vi är samt resonera kring hur detta kan 

påverka studiens resultat i följande stycke.  

Vi är två kvinnliga studenter i 25-års-åldern, som läser till grundlärare med inriktning mot 

fritidshem och vi tar examen till sommaren 2015. Vi har därför goda kunskaper inom 

fritidslärar-yrket och även goda insikter i de styrdokument och lagar som reglerar 

fritidshemmet. Däremot hade vi inte så god insikt i just arbetet med jämställdhet, förutom att 

vi anser att det är viktigt att arbeta med det för att alla ska ha lika rätt och möjligheter 

oavsett kön. I intervjuerna har vi utgått från LGR11 för att inte påverka informanterna med 

våra föreställningar om genus.  

Vi har tidigare haft praktik på de skolorna där vi intervjuade vilket gjorde att informanterna 

var bekanta för oss. Vilka vi är, vår bakgrund och relationen till informanterna kommer 

självklart att ha betydelse för vår studie men vilken betydelse det får kan man bara spekulera 

i. Då vår studie utgår ifrån en socialkonstruktivistisk teori, vilket innebär att man ser på 

verkligheten som socialt konstruerad av människan i samspel med varandra, konstruerar vi 

alltså till viss del svaren tillsammans med informanterna. Detta innebär alltså att om det vore 

andra författare med andra syften skulle säkerligen andra svar komma fram. Det betyder 

dock inte att våra svar inte är trovärdiga utan det är just det som socialkonstruktivism 

handlar om (en tolkning), svaren konstrueras tillsammans i intervjusituationen. Svaren vi får 

är ett perspektiv på arbetet med jämställdhet i fritidshem samt vår tolkning av fritidslärares 

syn på sitt arbete med jämställdhet.   
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7 Resultat 
Syftet med denna studie är att diskutera jämställdhetsarbetet på fritidshemmet utifrån 

fritidslärarnas resonemang kring sitt arbete. Vi vill se vilka möjligheter och hinder 

fritidslärarna ser i arbetet med jämställdhet. Kategorier som vi analyserat fram i materialet 

är; Lek, individualitet, organisering av fritidshemmets miljö, den fria kontexten, oformulerat 

mål och utomstående faktorer, som alla är olika arbetssätt i jämställdhetsarbetet på 

fritidshemmet. Namnen på informanterna är fingerade för att säkerställa konfidentialiteten 

och namnges i studien som Kerstin, Kajsa, Stina, Alice och Lisa (Fritidshem A). Lotta, 

Britta och Anna (Fritidshem B).  

Fri lek 

Fritidslärarna berättar att den fria leken är en viktig del av barnens tid på fritidshemmet. Det 

verkar finnas en samsyn kring betydelsen av den fria leken på fritidshemmet. Exempelvis 

uppger Lotta att: 

Jo oftast tycker jag att man vill göra ganska mycket med barnen och då finns det en risk att 

det blir för styrt, därför har vi fri lek där barnen får välja kompisar och lek. Det fria valet är 

ju viktigt anser jag. (Lotta) 

Lotta uttrycker att det är viktigt att barnen ska få möjlighet att själva välja aktiviteter och 

vänner. Hon menar vidare att fritidshemmet ska utgå ifrån barnens intresse och vad de har 

för önskemål. Samtliga fritidslärare förklarar att de har fri lek varje vecka. Kerstin berättar 

att barnen själva tycker om att få bestämma vad de ska göra och med vem. Det finns också 

en samsyn bland fritidslärarna om att barn under sin fria tid gärna väljer att leka med barn av 

samma kön.  

Man ser ju typiskt alltså att killar de leker ju på sitt sätt och det är ju mycket fotboll hos oss. 

Medan tjejerna leker häst och med barbie. När de leker fritt blir det nog mer uppdelat och 

flickorna leker för sig och pojkarna för sig. (Lotta) 

Kajsa däremot menar att barnens val av kamrater beror på vad de leker. Hon menar att 

barnen oftast leker med barn av samma kön när det kommer till nära relationer. Alice och 

Kerstin uttrycker att när det finns ett gemensamt intresse kan det locka barn av båda könen 

till att vilja delta tillsammans, men att detta inte sker lika ofta. Barnen verkar dock inte alltid 

välja att leka med barn av samma kön. Fritidslärarna uttrycker att det finns barn i deras 

verksamhet som utmanar traditionella könsmönster genom att leka med barn av motsatt kön.  

Fast vi har ju en kille också, han vill ju vara tjej och det accepteras av alla. Jag tror att det 

blivit så för att han är så fladdrig och woo, dansig och sådär. Han är lite sådär i sina rörelser 

också. Men barnen ser ju det, de måste fatta, det är ju han liksom. (Kerstin) 
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Det verkar enligt vår tolkning som att pojken accepteras av sina kamrater för att han deltar i 

och utför typiskt ”tjejiga” aktiviteter. Enligt vår tolkning har pojken en egenskap som 

uppskattas av flickorna och som tillför något i deras gemenskap och lek. Även fritidslärarna 

på fritidshem B berättar att de har en pojke som är “som en flicka”. Exempelvis berättar 

Anna att: 

Han var ju sån på dagis med, med rosa hårspännen och svart lockigt hår. Nä men han är en 

liten flicka, han älskar att rita barbie och leka my little pony och så. (Anna) 

Även denna pojke blir, enligt fritidslärarna, accepterad för den han är av alla barn på 

fritidshemmet. På frågan varför de tror att han blir accepterad förklarar de att de tror att det 

beror på att han är glad och positiv samt omtyckt i gruppen. Vi vill med det här stycket visa 

att det finns barn som går emot normen (att leka med barn av samma kön) och tillåts göra 

det, av både lärare och barn. Samtidigt verkar fritidslärarna vara fast i ett normativt sätt att 

tänka kring flickor och pojkar och hur de ska bete sig.  

Som vi såg ovan poängterar fritidslärarna vikten av den fria leken på fritidshemmet, att 

barnen själva ska få bestämma över sin tid är viktigt. Hur den fria leken ofta upprätthåller en 

uppdelning mellan könen är något som fritidslärarna ofta återkommer till som ett problem. 

Utifrån fritidslärarnas beskrivning kan vi notera att barnen själva förhåller sig till 

genusnormer på fritidshemmet och att de genusmönster som skapas i leken är könsuppdelat. 

Vi tolkar det som att fritidslärarna upplever detta som ett dilemma eftersom de inte heller 

kan ta ifrån barnen den fria leken då det är den (enda) tid där barnen själva får bestämma. 

Som tidigare nämnt finns det däremot undantag, nämligen barn som går emot normen och på 

det sättet utmanar genusnormer.  

Styrd lek 

Ett arbetssätt som vi identifierat är att fritidslärarna försöker att arbeta med den 

könsuppdelning som sker i den fria leken, genom att styra den på olika sätt. Lotta berättar 

att: 

Vi har ibland delat in barnen och bestämt att de ska delta i olika aktiviteter och då kanske 

man har haft bild och form, drama, idrott eller rörelse och utevistelse, skogen och så. De har 

då fått gå runt och får då chansen att leka med andra barn, och då har de ju fått testa på alla 

saker för att se om aktiviteten passar dem eller inte. (Lotta) 

Lotta menar att hon delar upp barnen efter intresse istället för kön. Hon förklarar att barnen 

på så sätt får leka med barn som de annars inte leker med och att det blir blandat både pojkar 

och flickor. Detta menar hon hindrar barnen ifrån att alltid leka med barn av samma kön. 
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Anna menar också att barnen ibland behöver en “puff i rumpan” för att våga utmana och 

testa nya saker och att det därför krävs att man ibland styr dem. Det handlar med andra ord 

om att försöka bryta de mönster som fritidslärarna ser att barnen ibland fastnar i. Styrd lek 

kan också handla om att man delar upp gruppen i två, en flick- och en pojkgrupp. Stina 

berättar att de delar upp flickor och pojkar beroende på vilka som tar för sig mest i en miljö, 

till exempel idrottshallen.  

I gympasalen t.ex. kan vi ha både tjej och killgympa. Tyvärr är det ju så att killar är lite 

starkare och hörs mer och tar för sig mer. Så därför har vi ju gjort så att tjejerna får ha för sig 

själva med det blir ju så att det blir liv på ett annat sätt för då är det ju mer pipigt och tjo och 

chim på det sättet. Men det är ju för att tjejerna ska få ta för sig lite mer då. (Stina) 

Enligt vårt material verkar det som att samtliga fritidslärare arbetar med uppdelning mellan 

pojkar och flickor. Exempelvis beskriver även Kerstin att hennes ambition med uppdelning 

av barnen handlar om att tjejerna ska få samma chans i gympahallen som killarna. Även 

Anna och Britta berättar att de på deras fritidshem har haft tjejfotboll då bara tjejerna fick 

vara på fotbollsplan. Detta menar de gav resultat då flickorna, efter dessa tillfällen, vågade 

vara med och spela fotboll tillsammans med pojkarna. Fritidslärarna som vi intervjuat 

uttrycker också att det ofta är pojkarna som tar mer plats och att flickorna därför måste ges 

andra tillfällen. Det här kan man se som en typ av särbehandling för dem som upplevs (av 

fritidslärarna) som en svagare grupp. Det handlar om en typ av positiv behandling eftersom 

fritidslärarna arbetar med jämställdhet genom att ge plats och förstärka vissa grupper. 

Samtidigt tillåts pojkarna att bete sig som de gör när det är blandat flickor och pojkar i 

idrottshallen, istället för att dämpa pojkarna delar fritidslärarna på dem.  

Andra sätt som fritidslärarna styr barnen på är genom att inkludera så många barn som 

möjligt i de olika aktiviteterna på fritidshemmet. Kerstin och Lotta förklarar att jämställdhet 

handlar om att skapa gemenskap på olika sätt i barngruppen. Lotta förklarar att:  

Vi försöker att de ska vara med nya, typ på speleftermiddagar, då får barnen välja att spela 

spel ihop med fem stycken andra barn som de inte brukar vara med annars. (Lotta) 

Vi tolkar det som att Lotta menar att hon försöker göra så att barnen lär känna fler barn för 

att åstadkomma gemenskap i barngruppen. Kerstin berättar att de arbetar med att försöka få 

med alla barn i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet. Lisa tycker att alla barn ska 

testa minst en gång för att se om aktiviteten är något för dem. Hon förklarar att hennes 

uppgift är att försöka så ett frö hos barnen. Vi tolkar det som att det finns en önskan om att 

få barnen att testa nya saker och umgås med andra vänner för att på så sätt få barnen att 

utmana det som anses vara det mest vanliga.  



21 

 

Fritidslärarna använder med andra ord styrda lekar som en metod för att arbeta med 

jämställdhet då den fria leken leder till könsuppdelad lek. De menar att de behöver styra 

barnen när en grupp tar över men också för att undvika lek med samma kön. Man kan också 

behöva styra dem för att de ska leka mer gemensamt istället för åtskilt. Problemet som lyfts 

är att barnen endast leker med samma kön (se Fri lek) och att vissa inte får samma 

möjligheter som andra, på grund av kön. Den styrda leken verkar vara något av ett dilemma 

för fritidslärarna eftersom man värnar om barnens rätt till fri lek och fritidshemmet är en 

verksamhet och miljö där fri lek blir möjligt. 

Individualitet  

De flesta av fritidslärarna som intervjuats beskriver hur de arbetar med jämställdhet genom 

att individanpassa aktiviteter. Stina och Britta förklarar att jämställdhet på fritidshemmet är 

när barnen får välja själva utan att påverkas av vad som är flickigt och pojkigt, men att ett 

sådant arbete är komplicerat. Britta förklarar:  

Sen handlar det om att alla får synas och höras lika mycket, men det är svårt och något vi 

jobbar på. (Britta) 

Fritidslärarna uttrycker också att de vill kunna erbjuda barnen många olika aktiviteter för att 

på så sätt få alla barn att känna att det finns något som passar dem. Kajsa förklarar att det 

finns olika typer av flickor och pojkar: 

Alla tjejer är ju också olika. Jag tycker inte man ska forma i en gjuten form och sen är den 

okej. Jag tycker att det handlar om att alla ska få möjligheten. (Kajsa) 

Enligt vår tolkning försöker Kajsa förklara att variationen inom grupperna flickor/pojkar är 

stor. Därför behöver fritidshemmet anpassas efter individ och intresse, snarare än kön. 

Fritidslärarna uppger alltså att de försöker anpassa verksamheten efter alla barns behov. Alla 

barn ska känna att det finns något för dem. Vi tolkar det som att viljan att kunna erbjuda 

barnen många olika aktiviteter, som speglar barnen som individer, är stor. Men det går även 

att se detta som ett dilemma eftersom det finns normer som påverkar vilken aktivitet som 

anses passande för pojkar respektive flickor. Individens intressen kanske även de är 

påverkade av samhällets könsnormer.  

Organisera fritidshemmets miljö 

Fritidslärarna beskriver hur de försöker organisera rummen och miljön på fritidshemmet för 

att på så sätt arbeta med jämställdhet. Stina beskriver hur hon tycker att fritidshemmet ser ut 

och hur det kan bidra till könsstereotyp lek. 
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Ser man på fritids så blir det ju tyvärr ganska uppenbart att i köket så är pysselrummet och 

där sitter ju faktiskt flest tjejer. Sen har vi byggrummet och där sitter mest killar. (Stina) 

Fritidslärarna uppger att deras ambition är att få barnen att leka tillsammans i rummen. 

Genom att manipulera fritidshemmets lokaler eller leksaker kan man, enligt fritidslärarna, 

bjuda in till mer gemensam lek. Exempelvis berättar Lisa att:  

Vi möblerade om i dockvrån, som vi kallar familjerummet, med dockor och så satte vi in 

mer manliga grejer. Det är ju inget fel att det är manligt och kvinnligt och att flickorna leker 

med dockor men pojkarna kanske behövde lite skruvmejslar och så som låg där inne. (Lisa) 

För att uppnå gemensam lek anser fritidslärarna att det måste finnas leksaker som passar 

båda könen. Enligt vår analys kan vi alltså se att det görs skillnad på vilka leksaker som är 

för pojkar och vilka som är för flickor. Stina fortsätter att förklara hur de tänker med 

leksaker och menar att det ska finnas någonting till alla. Några av fritidslärarna påpekar att 

de har en viktig roll i att kunna påverka miljön genom att manipulera rummen på 

fritidshemmet. Alice menar dock att leksakerna styr barnen.  

Om man exempelvis går in i en affär så ser man ju ganska direkt vilka saker som är för 

pojkar och vilka som är för flickor, det är blått och det är rosa, det är bilar och det är barbie. 

(Alice) 

Alice försöker enligt vår tolkning förklara att leksaker är könstereotypt producerat från 

början och att fritidslärarna därför inte kan påverka barnens val. Vi tolkar det som att hon 

menar att leksakerna begränsar barnen eftersom de är anpassade efter typiska flickor och 

pojkar.  

Fritidslärarna Anna, Britta och Lotta diskuterar lokalerna på deras skola (Fritidshem b). De 

berättar att de önskar att de kunde erbjuda barnen fler olika rum men att lokalerna tyvärr 

begränsar dem i vad som är möjligt att genomföra.  

Här är det lokalbrist, man har inte alls de ändamålsenliga lokalerna man vill ha. Man skulle 

önska ett lite större rum där barnen kan leka lekar där fler barn kan delta. Då får man ju 

istället tänka på att när årstiderna tillåter får man vara ute mer. (Lotta) 

Enligt vår tolkning saknas det rum för att barnen ska kunna leka exempelvis samarbetslekar 

och större lekar inomhus. Fritidslärarna verkar alltså mena att jämställdhet är när barnen 

leker tillsammans. Fritidslärarna upplever att de får leka mycket utomhus för att lokalerna är 

alldeles för små i relation till deras stora barngrupp. Vår tolkning av fritidslärarnas 

berättelser är att det är enklare att få barnen att leka mer tillsammans utomhus eftersom 

lokalernas storlek inomhus begränsar barnens lek. Fritidslärarna upplever att fritidshemmets 

miljö uppmuntrar könsuppdelning och normativa lekar, vilket vi anser är ett hinder i 
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jämställdhetsarbetet. Fritidslärarna arbetar med jämställdhet genom att stimulera 

gemenskaper på olika sätt. Normerna som däremot skapar dessa traditionella könsmönster, 

som gör att de måste anpassa miljön, ifrågasätts inte. Möjligtvis främjar arbetet jämställdhet, 

men hur fritidslärarna talar om miljön och leksaker är inte normkritiskt. Pojkar och flickors 

val av leksaker, miljö och rum påverkas också av normer som samhället skapat.  

Den fria kontexten 

Fritidslärarna uttrycker att fritidshemmet är mer fritt, till skillnad från skolan, och att man då 

kan se barnens naturliga sociala samspel. Detta ses som en möjlighet i arbetet med 

jämställdhet i fritidshemmet. Exempelvis framhåller Lisa att: 

Vi har ju mycket mer frihet att jobba med det [jämställdhet] och prata om det hela tiden. Och 

det är ju fritids, den sociala biten. Vi har ju världens möjligheter. (Lisa) 

Det sociala samspelet handlar om hur barn och lärare tillsammans på fritidshemmet 

interagerar och hur barnen lär sig sociala normer som hänsynstagande och förmågan att 

förstå andra människor. I det sociala samspelet kommer arbetet med jämställdhet in förklarar 

samtliga fritidslärare. Kajsa förklarar att genus kan vara många olika saker, inte bara 

kvinnligt och manligt. Hon berättar att det också kan handla om hur man är mot varandra, att 

man accepterar varandras olikheter.  

Jag tycker att genus är så mycket. Ah men då kan det handla om hur man är mot varandra, 

och det ser man ju på fritids, när barnen leker och är tillsammans. Där ser man ju om de är 

schyssta mot varandra, oavsett vilka de är, hur de ser ut eller beter sig. (Kajsa) 

Enligt vår tolkning verkar alltså jämställdhet handla om olika sociala beteenden, vilket 

fritidslärarna lära barnen på fritidshemmet eftersom det sociala samspelet syns där. Samtliga 

fritidslärare beskriver också att de kan ha barnen som utgångspunkt i fritidshemmet och ta 

vara på deras önskemål, mer än vad man kan i skolan. Skolan, menar Kajsa, har ju sina 

kunskapskrav som måste följas medan man i fritidsverksamheten kan testa sig fram då man 

har mer tid.  

Skolan och fritids skiljer sig lite åt tycker jag, fritids är ju mer fritt där barnen kan få 

bestämma, och där ser vi ju vad de kan behöva jobba med. Skolan har ju sina mål som 

lärarna måste se till att barnen uppnår. Det ena är mer runt och det andra mer fyrkantigt 

menar jag. (Kajsa) 

Ambitionen verkar vara att få fritidshemmet mer barnstyrt. Problemet enligt fritidslärarna är 

att skolan är vuxenstyrd, men att de kan kompensera för det vuxenstyrda på fritidshemmet. 

Fritidshemmet har fler möjligheter att arbeta med jämställdhet eftersom det är mer fritt (än 

skolan). Om behovet i barngruppen finns kan fritidslärarna därför arbeta mer med 
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jämställdhet. Även om fritidshemmet är mer fritt och man har mer tid upplever fritidslärarna 

ändå att det är ont om tid. Fritidslärarna upplever att det är ett problem och att de skulle vilja 

hinna arbeta mer med jämställdhet. Alice menar att jämställdhet handlar om att kunna 

erbjuda barnen mycket olika så att alla får möjligheten att testa nya saker. Hon uttrycker en 

viss sorg i att inte hinna ge barnen fler valmöjligheter.  

Ibland känner man ju att man inte hinner, man vill ju hinna mer. Man vill ju testa saker med 

barnen men det finns det inte tid för och man vet ju inte om det leder till det målet man 

önskar. I fritidshemmets friare miljö kan vi ju samtidigt prata med barnen när de skapar olika 

saker som kanske är typiskt flickiga. (Alice) 

Hon förklarar, enligt vår tolkning, att hon skulle vilja testa olika aktiviteter med barnen för 

att se hur det uppfattas av dem och om det bidrar till att främja jämställdhet. Vi tolkar det 

som att fritidslärarna menar att det organiserade arbetet med jämställdhet tar mer tid då de 

själva måste ta reda på hur de ska arbeta, medan spontana lärdomar är lättare. 

Vi kan alltså se att fritidshemmets fria kontext ses som en möjlighet, då de kan utgå ifrån 

barnen, i arbetet med jämställdhet. De har därför också mer tid att arbeta med jämställdhet. 

Skolan är enligt fritidslärarna mer styrd, där barnen ska inrätta sig efter schemat. 

Fritidslärarna upplever alltså att de har mer tid än vad skolan har samtidigt anser de att det 

saknas tid och att de skulle vilja hinna mer.  

Oformulerat mål 

Fritidslärarna hade svårt att förklara hur de arbetar med genus och jämställdhet på 

fritidshemmet. Nästan alla svarade att de inte har något uttalat eller nedskrivet om hur de 

arbetar utan att det är ett pågående arbete som kommer naturligt för fritidslärarna.  

Hur vi arbetar med det? Ah vet i fasen om vi gör det, inte så medvetet, inte så hårt. Vi är 

medvetna om det och försöker väl att tänka på det eftersom vi har pratat några gånger, via 

utbildningar. Det handlar snarare om ha ett sunt förnuft och tänka på det. (Kerstin) 

Hon förklarar att arbetet med jämställdhet på fritidshemmet handlar om att ha ett eget sunt 

förnuft. Som vi sett i tidigare avsnitt är inte det sunda förnuftet alltid normkritiskt. Det var 

tydligt bland flera fritidslärare, som vi intervjuat, att ambitionen var att arbeta med 

jämställdhet. Däremot saknas konkretisering kring hur arbetet med jämställdhet ska 

organiseras. Det finns däremot undantag, exempelvis Lisa. På avdelningen där hon arbetar 

tog de in en genuspedagog eftersom det saknades mål för verksamhetens arbete med genus.  

När vi hade inspektion här för ett antal år sedan då påpekade de, med all rätt, hur tänker ni 

egentligen? Så jag bjöd in genuspedagogen som har varit och tittat på f-klassen. Och hon är 
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då med oss en dag och skriver plus och minus, hur vi bemöter barnen, hur vi agerar och 

möblerar och så, jättenyttigt. (Lisa) 

Från genuspedagogen fick de, enligt vår tolkning, verktyg för att kunna arbeta mer konkret 

med frågan. Hon berättar att de numera arbetar aktivt med jämställdhet utifrån hennes tips. 

De tänker bland annat på hur de möblerar, bemöter och agerar med barnen. Hennes 

fritidsavdelning verkar alltså, tillskillnad från de andra avdelningarna, arbeta mer medvetet 

och uttalat med jämställdhet. Det kan enligt vår tolkning av fritidslärares utsagor också vara 

bekymmersamt att lämna över arbetet med jämställdhet till fritidslärarnas sunda förnuft 

eftersom även fritidslärarnas sunda förnuft kan vara format av genusnormer, exempelvis i 

hur de delar upp barnen, flick- och pojkleksaker och möblering av rum. 

Utomstående faktorer 

Fritidslärarna tog också upp samhällets påverkan på barnen som både ett hinder och en 

möjlighet för deras arbete med jämställdhet. Alice diskuterar att det inte bara är 

fritidshemmet som påverkar barnen utan att man även måste se den samhälleliga kontexten. 

Hon säger att:  

Skolan är ju en del av samhället och samhället speglas här inne. Barnen gör som vi gör. Det 

ser man ju på barnens val av kläder, att de väljer typiska tjejiga och killiga kläder, och hur de 

pratar om sig själva. (Alice) 

Hon resonerar kring hur mode och ideal i samhället påverkar barnen. Detta upplever hon 

försvårar för fritidslärarnas arbete med jämställdhet på fritidshemmet. Britta lyfter å andra 

sidan samhället som något positivt i jämställdhetsarbetet. 

Samhället har ju också förändrats, jag tycker att vi tål mer olikheter idag, det var mer 

åtskillnad på flickor och pojkar förr och hur eller med vad de skulle leka. (Britta) 

Hon menar alltså att samhället har förändrats mycket vilket gör att vi är mer toleranta och 

accepterar olikheter på ett annat sätt idag. Detta, upplever hon, gör att gränserna mellan 

pojk- och flickgrejer blivit mindre tydliga. Det är enligt oss intressant att samhällets 

påverkan är både ett hinder och en möjlighet. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis berättar informanterna att leken används som metod för att arbeta med 

jämställdhet. Fritidslärarna använder sig, enligt vårt material, av både styrd och fri lek. Den 

fria leken lyfts fram som ett hinder eftersom barnen gärna väljer att leka med barn av samma 

kön. Den styrda leken ses som en möjlighet då fritidslärarna kan dela upp och styra barnen. 

Fritidslärarna uppger att de arbetar med jämställdhet genom att erbjuda barnen aktiviteter 

som speglar barnen som individer och genom att se till att aktiviteterna passar alla barn. 
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Utformningen av fritidshemmets miljö påverkar arbetet med jämställdhet både positivt och 

negativt. Enligt informanterna ses fritidshemmets fria kontext som en möjlighet i arbetet 

med jämställdhet, då de kan se det sociala samspelet på andra sätt än vad man kan se i 

skolan. Vi kan i materialet se att de inte finns några tydliga mål för arbetet med jämställdhet 

i de två fritidsverksamheterna vilket vi ser som ett hinder. Tidsaspekten upplevs vara både 

ett hinder och en möjlighet beroende på hur medvetet eller spontant arbetet med jämställdhet 

ser ut. Sist kommer samhället påverkan, som beskrivs som ett hinder och en möjlighet i 

arbetet med jämställdhet för att fritidslärarna själva inte kan påverka dessa faktorer. 
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8 Diskussion 
8.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultatet tillsammans med tidigare forskning. Kapitlet 

besvarar studiens syfte, att belysa och problematisera hur fritidslärare resonerar kring arbetet 

med jämställdhet på två fritidshem samt vilka möjligheter och hinder som fritidslärare ställs 

inför. Vi besvarar också om fritidslärarnas arbetssätt får några konsekvenser samt hur 

normkritiskt jämställdhetsarbetet är. 

Lekens betydelse i arbetet med jämställdhet 

I resultatet var det tydligt att leken enligt fritidslärarna ansågs vara både ett hinder och en 

möjlighet. Hinder var den fria leken som enligt fritidslärarna bidrog till att barnen lekte 

könssegregerat. Den styrda leken var både ett arbetssätt och en möjlighet då fritidslärarna 

kunde styra barnen att leka i blandade grupper. Våra fritidslärare verkar vara överens om att 

barnens valfrihet är viktig i fritidshemmet. Både Dahl (2014) och Pálsdóttir (2012) kommer 

också fram till att barnens valfrihet är viktig. Samtidigt menar Karlsson (2003) att barnens 

fria val ofta leder till könssegregering. Denna typ av konflikt uppger även fritidslärarna i 

studien, där barnens valfrihet ställs i relation till styrda aktiviteter. För att motverka att 

barnen endast leker med barn av samma kön uppger fritidslärarna att de försöker styra 

barnen, genom att erbjuda andra och många aktiviteter. Konflikten handlar alltså om att hitta 

en bra balans mellan styrda och fria aktiviteter, där barnen både får sin frihet, och samtidigt 

utmanas genom styrda aktiviteter. Styrda aktiviteter leder dock till att barnens fria tid 

minskar. Fritid kan enligt Haglund (2009) tolkas på olika sätt. Fritidslärarna i denna studie 

menar, enligt vår tolkning, att fritid handlar om att barnen ska få välja aktivitet själva.  

Det verkar enligt tidigare forskning och informanterna i vår studie, som att det finns en 

önskan om att få balans mellan fria och styrda aktiviteter på fritidshemmet. I de fria 

aktiviteterna uppger informanterna att barnen kan glädjas åt att själva välja aktivitet och 

lekkamrat. I intervjuerna framkommer också att barnen utmanas i de styrda aktiviteterna och 

får testa nya aktiviteter för att de ska vidga sina vyer. 

Som vi såg i resultatet finns det däremot barn som uppges gå emot de normer som andra 

barn konstruerar i den fria leken när de väljer att leka med barn av samma kön. Fritidslärarna 

i denna studie uppger, precis som i Karlsson (2003), att det finns barn som är 

gränsöverskridande och att de tillåts att vara det. Det är intressant att fritidslärarna benämner 

att det är dessa barn som går emot normaliteten på fritidshemmet. Däremot kan man bara gå 

emot en norm där normer finns. När fritidslärarna påpekar detta förstärker de normerna 
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eftersom man antingen smälter in eller sticker ut som ett gränsöverskridande barn. Samtidigt 

uppges barn som går emot normen vara en möjlighet i arbetet med jämställdhet då de visar 

alternativa sätt att vara och leka på.  

I Einarsson (2003) menar lärarna att det är skillnad på pojkars och flickors interaktion i 

klassrummet och att pojkarna tar mer plats än flickorna. Fritidslärarna i vår studie berättar 

att de styr leken genom att dela upp barnen i pojk- respektive flickgrupper för att uppmuntra 

den grupp som inte anses ta för sig. De berättar oftast att det sker i idrottshallen där pojkarna 

tar mest plats. Karlsson (2003) menar att denna typ av uppdelning med flick- respektive 

pojkgrupper är en vanlig åtgärd och att det kan ses som att det pågår ett medvetet arbete 

kring jämställdhet. Samtidigt menar hon att man kan fundera på vad det sänder för signaler 

till flickorna att det endast får ta plats när pojkarna är någon annanstans. Ärlmalm- Hagser & 

Pramling Samuelssons (2009) menar att det är vi vuxna som tillåter barnen att vara på olika 

sätt och tillåter pojkar att ta mer plats. På detta sätt legitimerar fritidslärarna i vår studie 

pojkarnas beteende eftersom pojkarna tillåts ta mer plats på flickornas bekostnad. Vi kan se 

hur genusnormer också kan konstrueras och förstärkas genom uppdelning, som används för 

att främja jämställdhet.  

Fritidslärarna i denna studie menar att en av de viktigaste punkterna i jämställdhetsarbetet på 

fritidshemmet är det sociala samspelet. Barnen är en del av det sociala samspelet och även 

om fritidslärarna arbetar med jämställdhet genom uppdelning kan barnen också konstruera 

olika genusmönster. Forskning visar att det är elever och lärare tillsammans som konstruerar 

och upprätthåller könsmönster (Einarsson 2003; Svaleryd 2002; Ärlmalm- Hagser & 

Pramling Samuelsson 2009). Då lärarna visar barnen hur de får vara, genom att dela upp 

barnen, skapar de också en förväntan hos barnen på hur de får bete sig. Vi menar att lärarna 

är de som skapar denna kunskap tillsammans med barnen. Kunskapen om att pojkar inte får 

ta mer plats än flickorna, och att flickorna i sådana fall ska kompenseras är kunskap som 

överförs från lärare till elev men de ifrågasätter inte själva kärnan eller beteendet som 

sådant. Precis som Einarsson (2003); Svaleryd (2002); Ärlmalm- Hagser & Pramling 

Samuelsson (2009) tyder även denna studie på att genusnormer konstrueras och 

rekonstrueras av både lärare och barn på olika sätt i verksamheten. Däremot verkar inte 

normerna ifrågasättas. De arbetar med jämställdhet på så vis att de tänker att barnen ska få 

lika rätt och möjligheter oavsett kön. Normerna däremot, som ligger till grund för denna typ 

av behandling, ifrågasätts inte.    
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Sammanfattningsvis kan vi se att den styrda leken är ett sätt att arbeta med jämställdhet på 

fritidshemmet. Till skillnad från den fria leken, som ses som ett hinder, upplevs den styrda 

leken som en möjlighet i arbetet med jämställdhet. De arbetssätt som de berättar om riskerar 

att förstärka könsmönster eftersom normerna inte ifrågasätts. Det anser vi blir en konsekvens 

i arbetet med jämställdhet eftersom eleverna inte lär sig ifrågasätta traditionella könsroller. 

Tolkning av hur arbetet med jämställdhet ska se ut 

Fritidslärarna i vår studie uttrycker att fritidshemmet är mer fritt än skolan och att fokus 

ligger på att arbeta med barns relationer. Detta visar även andra studier (jmf Dahl 2014 & 

Hansen, 1999). Resultatet i studien visar att fritidslärarna menar att arbetet med jämställdhet 

sker i den fria och sociala kontexten på fritidshemmet.  

Fritidslärarna framhöll, precis som i Edström (2010), att arbetet med jämställdhet handlar 

om att skapa gemenskap mellan barnen samt att se barnen som olika individer. Resultatet 

visar att ambitionen i arbetet med jämställdhet är att både individanpassa aktiviteter och 

inkludera barn i syftet att skapa gemenskap mellan dem (jmf Dahl, 2014). Resonemangen 

kring att skapa gemenskaper tyder på att barnen ses som tomma behållare, som att när de 

själva får välja bland aktiviteter väljer de utifrån en opåverkad vilja. Forskning visar att barn 

gör normativa val (Änggård, 2005). Om barnen också ses som aktörer i det sociala 

samspelet har de med andra ord lika stor del i konstruktionen som fritidslärarna. 

Fritidslärarnas redogörelser för sitt arbete går att tolka som att barnet ibland positioneras 

som objekt i genuskonstruktioner. Det kan man exempelvis se genom att man lyfter fram 

möjligheten till att låta barnet välja själv (fri lek), som en lösning, och som att barnet då inte 

väljer genusnormativt. Samtidigt motsägs detta av att de lyfter fram barnens fria lek som ett 

problem och som könsstereotyp. Detta betyder däremot inte att fritidslärarnas arbete med 

genus är oväsentligt men att man måste se till att fler faktorer påverkar arbetet. Sammantaget 

ser vi att individanpassning och inkludering är två metoder som används i arbetet med 

jämställdhet i fritidshemmet men att även barnen borde räknas in i arbetet.  

Miljöns betydelse i arbetet med jämställdhet 

Fritidslärarna i vår studie uppger att de organiserar miljön på olika sätt för att fritidshemmet 

ska bli mer jämställt. De berättar att det måste finnas leksaker för både flickor och pojkar för 

att de ska leka tillsammans. En fritidslärare i studien uttryckte att det fanns leksaker som var 

genuskodade, alltså att vissa leksaker passade flickor bättre än pojkar. Genom att se vissa 

leksaker som pojkiga och andra flickiga delas barnen i två grupper- pojkar/flickor. Vi anser 

att det kan ses som en typ av kategorisering av barn (jmf Odenbring, 2010). Detta ser vi som 
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ett hinder precis som förskolelärarna i Eidevalds (2009) studie. Att definiera leksaker som 

flickiga eller pojkiga menar vi kan hämma barnen i deras rätt att själva bestämma val av 

leksak oberoende av könstillhörighet. Men det visar också hur fritidslärarnas egna 

föreställningar kan påverka barnen. Att göra skillnad på vilka leksaker som tillhör vem 

beroende på kön kan färga av sig på barnens förståelse om vilka de är och förväntas bli (jmf, 

Allard, 2004 & Svaleryd, 2002). Karlsson (2003) kallar dem dolda kunskaper som ingår i 

den dolda läroplanen. Barnen är dock också en del av detta och kan upprätthålla och göra 

motstånd mot genusnormer.  

Fritidspedagogerna i Dahls studie (2014) beskriver att rum organiseras och anordnas för 

barnen för att stödja och utveckla barns aktiviteter. Målet är att stimulera till olika relationer 

och inspirera till gemensam lek och samarbete. Det verkar som att fritidslärarna i studien 

resonerar på samma sätt då de förklarar att de arbetar med jämställdhet genom att skapa rum 

som bjuder in till gemensam lek. Vi undrar om lek i samma rum är jämställdhet? Eller om 

syftet helt enkelt är att få barnen att samarbeta och leka över gränserna. Att organisera 

miljön är på vissa sätt en metod för att arbeta med jämställdhet men det är inte att vara 

normkritisk. Fritidslärarna arbetar på olika sätt för att främja jämställdhet men de 

ifrågasätter inte de normer som gör att de måste organisera rum på olika sätt.  

Precis som i Dahl (2014) lyfte även fritidslärare i denna studie fram att lokalerna var 

begränsande i barnens lek. Fritidslärarna talar om hur lokalerna ser ut just nu på deras 

fritidshem och menar att dessa kan bidra till begräsning av barns lek samt könsstereotyp lek 

hos barnen. Fritidslärarna förklarar att de skulle vilja ha fler lokaler på deras fritidshem så 

att de kan anpassa lokalerna efter alla barns individuella behov. Just nu är de för många barn 

på få lokaler. Informanterna i vår studie ser hur de kan arbeta med miljön på olika sätt för att 

påverka jämställdheten och genuskonstruktionen, till skillnad från förskolelärarna i 

Einarssons (2003) & Eidevalds (2009) studier, som inte konkret kan förklara hur de arbetar 

med jämställdhet eller hur lärare kan påverka genuskonstruktioner bland eleverna. Att arbeta 

med miljön i jämställdhetsarbetet ses som en möjlighet för fritidslärarna i denna studie. 

Otydlig läroplan 

Som vi påpekat i resultatet har fritidslärarna i denna studie inte några uttalade eller 

nedskrivna mål med arbetet med jämställdhet på fritidshemmen (jmf Andersson, 2013). 

Detta ser vi som ett problem då det gör att arbetet skiljer sig åt mellan skolorna och att man i 

vissa fall kanske inte arbetar med det alls. Fritidslärarna i vår studie uppger att de arbetar 

med jämställdhet på olika sätt (styrd lek, inkludering och individualisering, organisera 



31 

 

miljön). Däremot verkar metoderna ibland ändå leda till att traditionella könsroller 

upprätthålls (se exempelvis styrd lek, pojkiga och flickiga leksaker). Detta anser vi alltså 

inte är att vara normkritisk. Att ifrågasätta normer som gör att vi behandlar flickor och 

pojkar olika är däremot att vara normkritisk enligt oss. Däri verkar också svårigheten ligga. I 

läroplanen står det att fritidslärare ska motverka traditionella könsroller och erbjuda alla 

barn samma möjligheter oberoende av könstillhörighet men inte hur de ska åstadkomma det. 

Detta menar vi gör att fritidslärarna tolkar målen och hittar sitt eget sätt att arbeta. Att det 

inte finns något tydligt skrivet om hur vi ska arbeta ser vi som ett hinder i arbetet med 

jämställdhet. Detta kan i sin tur göra att arbetet med jämställdhet inte blir aktivt och 

medvetet, vilket det ska vara enligt LGR11.  

Fritidslärarna i vår studie lyfter tidsaspekten och menar att de har mer tid, än skolan, att 

arbeta med det sociala (jmf Hansen, 1999). Samtidigt upplever fritidslärarna i studien att det 

saknas tid. Vi kan se att det är i det organiserade arbetet med jämställdhet som fritidslärarna 

upplever att det saknas tid. Tiden i det fria och sociala samspelet på fritidshemmet däremot, 

bjuder in till spontana lärdomar om jämställdhet för barnen.  

Sammantaget kan vi se att fritidslärarna lyfter tidsaspekten som både ett hinder, då de skulle 

vilja hinna mer, men även som en möjlighet då de anser att de har mer tid än vad skolan har. 

LGR11 verkar enligt vår tolkning vara otillräcklig eftersom det saknas riktlinjer kring hur vi 

ska arbeta med jämställdhet. Vi funderar på om det tar för mycket tid för fritidslärarna att 

komma på hur de ska arbeta med jämställdhet och därför upplever att det är brist på tid. Vi 

ser i resultatet att arbetet med jämställdhet skiljer sig åt mellan avdelningarna. Detta undrar 

vi om det beror på att LGR11 inte definierar hur man kan arbeta med jämställdhet konkret i 

verksamheten utan bara konstaterar att det ska göras. Utifrån vårt material verkar det 

problematiskt att Läroplanen inte konkretiserar vad det innebär att arbeta med jämställdhet 

på fritidshemmet. 

8.2 Slutsats 

Vi har nu redogjort för möjligheter och hinder i arbetet med jämställdhet på fritidshem. Vi 

vill poängtera att fritidslärarna i denna studie uttrycker en ambition och önskan kring att 

kunna utföra ett effektivt arbete med jämställdhet men att arbetet försvåras av att det inte 

finns några tydliga riktlinjer i läroplanen. Vi kan se att fritidslärarna har flera olika arbetssätt 

för jämställdhetsarbetet men att det saknas verktyg som ifrågasätter normerna. Om inte 

normerna ifrågasätts riskerar arbetssätten istället att förstärka könsmönstren. 

Konsekvenserna blir alltså att det uppdrag som LGR11 framhåller, exempelvis att vi ska 
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motarbeta traditionella könsroller, förstärks och rekonstrueras i verksamheten, genom 

arbetssätt som ska främja jämställdhet.  

Vi kan, genom läroplanen, se att ansvaret med att motverka traditionella könsmönster samt 

ge barnen lika rätt och möjligheter läggs på de vuxna i skolan. Då barn och vuxna 

tillsammans möts i verksamheten kanske även barnen borde skrivas in som medskapare och 

aktörer i läroplanen. På så vis skulle de också få chans att ta ett större ansvar för att vara 

med och förändra verksamheten. Hur vi ska arbeta tillsammans, lärare och barn, kanske 

skapar bättre förutsättningar för ett lyckat arbete med jämställdhet och konstruktion av 

genus. 

8.3 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras för- och nackdelar med vår metod.  

Studiens kvalitativa metod hjälpte oss att få användbara svar som gjorde att vi kunde 

besvara vår frågeställning och uppfylla studiens syfte. Att vi fick användbara svar anser vi 

beror på de öppna frågorna som vi ställde. Vi anser att studien är tillförlitlig då 

utformningen av frågeguiden relaterades till våra frågeställningar.  

Vid mer tid hade vi även velat observera informanterna och verksamheten då vi upplevde att 

det är lätt att svara hur man vet att det borde vara och inte hur det faktiskt ser ut. Vi hade 

även kunnat skicka ut enkäter för att få ett bredare resultat. Nackdelen med enkäter är dock 

att vi inte hade haft möjlighet att ställa följdfrågor eller be fritidslärarna att utveckla sina 

svar. Vi upplevde i de första intervjuerna att fritidslärarna gärna ville ge “rätt” svar på 

frågorna. Detta gjorde att vi i resterande intervjuer var noga med att påpeka att det inte finns 

några rätta svar utan att det är deras uppfattningar och erfarenheter av arbetet med 

jämställdhet och genuskonstruktion vi vill höra.  

Som vi skrev i metoden började vi med att göra fem intervjuer och analysera dessa. Efter det 

kunde vi se om vi uppnått det Bryman kallar mättnad, vilket vi inte tyckte att vi gjort. Efter 

det anpassades intervjuguiden till de tre andra intervjuerna När vi hade gjort tre intervjuer 

till uppnådde vi en mättnad och vi fick helt enkelt inga nya svar. Sammanlagt gjordes alltså 

åtta stycken intervjuer. Vi tror att detta bidrog till studiens tillförlitlighet eftersom materialet 

blev mättat och det blev tydligt att de olika arbetssätten för jämställdhetsarbetet var 

framträdande.  

De nio frågor som ingick i vår intervjuguide upplevde vi var lagom. Frågornas ordning kom 

dock att variera beroende på informanternas svar. I några av intervjuer besvarade 
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informanterna flera frågor i samma vilket gjorde att vi då kunde plocka bort en del frågor. 

Därför valdes också en semistrukturerad intervjuform. Vi valde att inte skicka ut frågorna 

till informanterna i förväg vilket kan vara både positivt och negativt. Positivt då 

informanterna inte kunde förbereda sig och svara det som de tror att vi ville höra men 

negativt då de inte kunde förbereda sig och på så sätt bli nervösa.  

Bryman (2011) förklarar att man måste fråga sig själv om undersökningen blivit densamma 

om man gjort den på en annan skola i ett annat område. Detta kallar han för reliabilitet. Då 

vi endast undersökt två skolor kan vi inte generalisera att det ser ut såhär i resten av Sverige.  

Informanterna hade olika utbildning till exempel fritidspedagog, fritidslärare och lärare. 

Detta kan också ha påverkat studien då utbildningar ser olika ut och på så sätt har olika 

förkunskaper.   

Vi inspirerades av GT och den kodning som valdes var lämplig. Det var förhållandevis 

enkelt att se återkommande teman i transkriberingen. Däremot låg svårigheten i att skilja 

vissa teman då de många gånger upplevdes gå in i varandra. Det löste vi genom att bland 

annat skapa underkategorier.  

8.4 Vidare forskning 

Eftersom fritidslärarna själva upplever att det finns en möjlighet att arbeta med jämställdhet 

i fritidshemmets fria och sociala tillvaro, önskar vi vidare forskning om hur just 

fritidshemmet skulle kunna arbeta med jämställdhet. Vi ser också gärna vidare forskning om 

hur man arbetar mer normkritiskt i fritidshemmet eftersom vi fann att detta var en svårighet.  

Fritidslärarna i denna studie uppgav att de inte hade något uttalat eller nedskrivet om hur de 

arbetar med jämställdhet på fritidshemmet. Vi resonerar kring om arbetet med jämställdhet 

skulle vara mindre komplicerad om läroplanen var tydligare med hur arbetet skulle kunna 

genomföras. 
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10 Bilagor 
Bilaga 1 Frågeguide 

1. Vad har ni för föreställningar om jämställdhet på fritidshemmet?  

2. Upplever ni att det är viktigt att vara medveten om jämställdhet i ert yrke?  

-Varför?  

- om inte, hur kommer det sig att det inte har betydelse? 

3. Hur arbetar ni med jämställdhet på ert fritidshem?  

- Ge exempel på hur. 

-Varför gör ni på det sättet? 

4. Upplever ni att det skiljer sig mot hur skolan arbetar? 

- På vilket sätt?  

-Varför tror ni att det blir skillnad? Alternativt inte skillnad mellan skola och 

fritidshem? (friare på fritidshemmet) 

5. Kan du påminna dig om en situation på fritidshemmet där hinder kring 

jämställdhet uppstod? 

- Hur agerade du då/ vilka åtgärder antogs?  

- Upplever du att det är mellan några speciella grupper som det uppstår problem med 

jämställdhet? 

6. Vad ser du för möjligheter i arbetet med jämställdhet på fritids? 

- miljön på fritidshemmet? 

- leksaker? 

-aktiviteter? 

7. Upplever ni att det finns ett samarbete mellan hem och skola kring 

jämställdhetsarbetet?  

- Hur ser det ut?  

- om inte, vilka konflikter uppstår då?  

8. Vilken betydelse får jämställdhet i barns fria lek?  

-Varför tror ni att det blir så? 

- Vad får det för konsekvenser/möjligheter i arbetet med jämställdhet? 

9. Upplever ni att barn väljer lekkamrater utifrån könsstereotypa mönster? 

-Hur agerar ni då?  

 

 



 

Bilaga 2 Informationsbrev till informanter  

Hej! 

Vi heter Elin Johansson och Frida Sandström och är två studenter som läser till Grundlärare 

med inriktning mot fritidshem vid Linköpings universitet. Vi läser nu vår sista termin och 

ska vecka 14-21 skriva ett examensarbete. Syftet med ett examensarbete är främst att 

utveckla vår profession och att senare kunna bygga sin verksamhet utifrån aktuell forskning. 

Vårt examensarbete kommer handla om begreppet genus samt fritidslärares syn på deras 

eget genusarbete. Vi kommer således ställa öppna frågor om hur ni upplever genusarbetet på 

ert fritidshem.  

Momenten i undersökningen är att vi intervjuar er och vi tänker att intervjuerna tar mellan 

20-40 minuter. Det insamlade materialet (era intervjuer) kommer presenteras i ett 

examensarbete.  

Vi vill att ni som informanter ska känna er trygga vid intervjun och ger därför ut detta 

informationsbrev. Vi studenter har skyldigheter och förhåller oss till etiska aspekter vid 

intervjun. Ett krav är att informanter ska informeras om intervjun, informationskravet (som 

det här brevet). En annan etisk aspekt är att ni själva bestämmer om ni vill medverka eller ej, 

er medverkan är alltså helt frivillig och ni kan även avbryta när som helst under projektets 

gång. Konfidentialitetskravet innebär att vi måste förvara era personuppgifter på ett sätt som 

gör att inte obehöriga kan komma åt dem samt nyttjandekravet som innebär att de uppgifter 

som vi samlar in endast får användas för just examensarbetet. När examensarbetet är klart 

kommer informanterna avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda 

individer. 

Vill ni fråga något eller om något är oklart är ni välkomna att ringa:  

Elin Johansson på mobilnummer 073-0000000. eller  

Frida Sandström på mobilnummer: 070-0000000   

 

Med vänliga hälsningar Elin Johansson & Frida Sandström  

 

 



 

Bilaga 3 Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av:  

- Att examensarbetet handlar om genus _________ 

- Vilka metoder som kommer att användas________ 

- Vem som är ansvarig och vart jag kan vända mig om jag har fler frågor ________ 

- Att det är frivilligt att delta _________ 

- Att jag kan avbryta min medverkan när som helst _______ 

Jag samtycker till att delta i examensprojektet:  

 

_______________________________________________ 

Underskrift 

 


