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Sammanfattning  
Syftet med vårt arbete har varit att öka kunskapen om hur fritidslärare ser på den fysiska 
inomhusmiljön på fritidshem ur ett jämställdhetsperspektiv. De två forskningsfrågor vi 
utgick från för att nå vårt syfte var: 1. På vilka sätt beskriver fritidslärare inomhusmiljö ur 
ett jämställdhetsperspektiv? 2. Vilka möjligheter och hinder beskriver fritidslärare att det 
finns för att utforma inomhusmiljön så att den främjar jämställdhet mellan pojkar och 
flickor? Vi valde en kvalitativ metod och gjorde intervjuer med åtta fritidslärare i två olika 
verksamheter. Vårt resultat visade att pedagogerna vi intervjuade generellt hade en 
medvetenhet kring jämställdhet och hur det kunde arbeta med detta på fritidshemmet. När 
det kom till den fysiska inomhusmiljön visade det sig dock att pedagogernas svar var en 
aning begränsade. Pedagogerna beskrev begreppet inomhusmiljö bredare än den tolkning 
vi gjort.  
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1. Inledning 
 

 De flesta människor bär med sig föreställningar om vad jämställdhet är och vad det 
begreppet innefattar. Detta gäller även pedagoger i skolan. Med yrkesrollen som 
fritidslärare följer ett ansvar att aktivt främja män och kvinnors lika rätt och möjligheter. 
Skolan har även ett ansvar att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2017a). 

 
Jämställdhet och jämlikhet är två begrepp som ofta blandas ihop. Jämställdhet handlar om 
att män och kvinnor ska ha samma möjlighet till makt och inflytande. Jämlikhet å andra 
sidan handlar om alla människors lika värde (http://www.jamstalldhet.nu/). Den svenska 
regeringen har satt upp ett antal olika jämställdhetsmål. Ett av dessa handlar om en 
jämställd utbildning. Där står det att pojkar och flickor ska ha samma villkor och 
möjligheter, bland annat när det kommer till utbildning och personlig utveckling (Skr. 
2011/12:3). 
 
Om man läser de styrdokument som skolan idag ska följa så kan man se att jämställdhet är 
ett centralt område som skolan ska arbeta efter. Skolverket (2017a) skriver att jämställdhet 
mellan kvinnor och män är något som skolan ska gestalta och förmedla. De som bär 
ansvaret för detta arbete är de pedagoger som dagligen ansvarar för verksamheten i skola 
och på fritidshem. Fritidshem är idag en frivillig verksamhet där kurvan för antalet 
inskrivna barn går spikrakt uppåt. Enligt Skolverkets (2017b) statistik så gick det 478 000 
barn i fritidshem år 2016, vilket är en ökning med ungefär 150 000 barn under en 
tioårsperiod. 
  
Vi vill med detta arbete undersöka hur pedagoger, medvetet eller omedvetet, ser på och 
arbetar med jämställdhet i fritidshemmet. Vi har valt att fokusera på den fysiska 
inomhusmiljön på fritidshemmet. Med den fysiska inomhusmiljön syftar vi här på 
lokalerna och dess användning och utformning och till viss del det material som finns i 
dem. Hur är inomhusmiljön på fritidshemmet utformad ur ett jämställdhetsperspektiv? 
Finns det en medvetenhet hos pedagogerna på fritidshemmet om hur lokalerna är 
utformade?  
 
De fritidslärare vi valt att intervjua arbetar alla för samma arbetsgivare i norra Sverige 
men på olika skolenheter. Detta gör att de delvis arbetar utifrån olika förutsättningar. 
Olika ramfaktorer såsom exempelvis antalet pedagoger i verksamheten, lokalernas 
utformning etcetera är sådant som dagligen påverkar deras verksamhet. Vi vill få djupare 
förståelse för hur pedagogerna på fritidshemmen ser på sin verksamhet och de möjligheter 
och de hinder som de anser finns när det kommer till jämställdhetsarbetet på fritids.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
	
Syftet med vår uppsats är att genom intervjuer öka kunskapen om hur åtta utvalda 
fritidslärare ser på den fysiska inomhusmiljön. Vi vill veta om jämställdhet ingår i hur de 
beskriver inomhusmiljön och hur de tänker kring detta.   
 
De forskningsfrågor vi utgår ifrån för att nå vårt syfte är: 
 

1. Vilka uppfattningar har fritidslärare om den fysiska inomhusmiljön ur ett 
jämställdhetsperspektiv?  

 
2. Vilka möjligheter och hinder beskriver fritidslärare att det finns för att utforma den 

fysiska inomhusmiljön så att den främjar jämställdhet mellan pojkar och flickor?  

2. Bakgrund 
	
Fritidshemmens roll är att komplettera skolan och förskoleklassen och de ska erbjuda 
barnen en meningsfull fritid. På fritidshemmet ska barnens utveckling och lärande 
stimuleras. Fritidshemmet ska även främja social gemenskap och allsidiga kontakter. I 
senaste läroplanen för Grundskolan (Skolverket, 2017a) har fritidshemmet fått en 
tydligare roll och uppdraget har konkretiserats i en egen del i läroplanen, del 4. Även 
läroplanens del 1 och 2 och Skollagen är de styrdokument som fritidshem har att förhålla 
sig till i sin verksamhet. En del av detta är att sträva mot jämställdhet. I denna uppsats 
använder vi ett jämställdhetsperspektiv utifrån teori om genus. I nästa avsnitt beskriver vi 
närmare vad vi menar med detta. 
 
      2.1 Jämställdhet 
 

Nationalencyklopedin definerar jämställdhet på följande sätt: “kvinnor och män har 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet” (NE 
2017). Hedlin (2006) beskriver jämställdhet som ett begrepp med två olika betydelser - en 
kvantitativ och en kvalitativ aspekt. Den kvantitativa delen har med könsfördelning att 
göra, det vill säga att man jobbar för att få en så jämn fördelning av kvinnor och män som 
möjligt, till exempel i en styrelse. Den kvalitativa delen syftar däremot på lika villkor, som 
att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter (Wedin 2011). 
Vi utgår i denna uppsats från den kvalitativa dimensionen av jämställdhet, dels för att det 
är mer meningsfullt och dels för att kvalitativ jämställdhet är en central del i skolans 
värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2017a). Vi tolkar begreppet jämställdhet som det 
uttrycks i styrdokumenten för skolan, inklusive fritidshemmen, som just den kvalitativa 
aspekten, att det handlar om grundläggande demokratiska värden (SFS 2010:800). Vidare 
har begreppet jämställdhet en politisk koppling på ett annat sätt än genusteori. På 
Regeringskansliets hemsida finns till exempel ett antal jämställdhetsmål med fokus på 
jämn fördelning och lika villkor för kvinnor och män (Regeringskansliet 2014). 
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Ett jämställdhetsperspektiv innebär alltså att se att det finns ojämlikheter mellan kvinnor 
och män och att dessa ojämlikheter ska motarbetas eftersom det är orättvist och att alla, 
både kvinnor och män, gynnas av ett mer jämställt samhälle (Wedin 2011:7; Hedlin 
2006). När det kommer till skolan och fritidshemmet menar Wedin (2011) att jämställdhet 
är en kvalitetsfråga där det kvalitativa jämställdhetsarbetet handlar om att på ett kritiskt 
sätt granska verksamheten men även att i arbetet ifrågasätta stereotypa föreställningar. Vi 
menar att det nästan är omöjligt att diskutera jämställdhet utan att genusperspektivet blir 
relevant. Teori om genus blir därför ett värdefullt bidrag när vi talar om jämställdhet. 
Målet är jämställdhet och verktygen för att skapa detta hämtas från genusteori. Det sätt vi 
tillämpar ett jämställdhetsperspektiv utgår alltså från ett genusperspektiv. Vi väljer dock 
att använda begreppet jämställdhetsperspektiv eftersom ordet frekvent förekommer i 
skolans styrdokument medan begreppet genus inte nämns i styrdokumenten.  
	

2.1.1 Jämställdhet i styrdokument 
	
Den svenska grundskolan har lagar och styrdokument att förhålla sig till. Dessa 
styrdokument är bindande och ska därmed följas. De olika styrdokument och lagar som 
reglerar skolans och fritidshemmets verksamhet är Skollagen, läroplaner, kursplaner och 
olika förordningar. Även andra lagar såsom diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen 
med flera är gällande för skolan men ej specifika för denna (Lärarnas riksförbund, 2017). 
Skolverket lämnar även ut Allmänna råd. I dessa finns rekommendationer som mer 
konkret beskriver hur skolans författningar kan appliceras i den dagliga verksamheten. 
Här nedan kommer vi att gå igenom vad Skollagen och de styrdokument som specifikt 
reglerar skolan och fritidshemmets verksamhet säger om jämställdhet. Vi börjar med 
Skollagen för att sedan gå vidare till Läroplanen för grundskolan. Sen tittar vi närmare på 
vad som står i del 4 i Läroplanen som riktar sig specifikt mot fritidshemmet. 
Avslutningsvis tittar vi på Allmänna råd för fritidshem för att se vad de skriver om 
jämställdhet.   
	

2.1.2 Jämställdhet i Skollagen 
	
Skollagen innehåller bestämmelser som reglerar skolan och förskolan. Denna lag omfattar 
vilka skyldigheter liksom vilka rättigheter vårdnadshavare, barn och elever har.  Skollagen 
(2010:800) beskriver även vilket ansvar huvudmannen och skolan har för verksamheten. 
Begreppet jämställdhet nämns även det i lagen. I 5:e paragrafen i 1:a kapitlet i Skollagen 
(2010:800) står följande:  
 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Den ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. 
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2.1.3 Jämställdhet i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 
	

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är den läroplan som 
Grundskolan i Sverige ska förhålla sig till. Den innehåller fem olika delar. Dessa delar är: 
 

1. Skolans värdegrund och uppdrag 
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 
3. Förskoleklassen 
4. Fritidshemmet 
5. Kursplaner som kompletteras av kunskapskrav.  

 
De delar som är applicerbara för fritidshemmet är del ett, två och del fyra. I dessa delar 
nämns jämställdhet fåtalet gånger. I Läroplanen (Skolverket, 2017:8a) står det:  
 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns 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. 

 
Vidare kan man läsa att jämställdhet mellan kvinnor och män liksom individens integritet 
och frihet, alla människors lika värde, solidaritet med utsatta och svaga och 
människolivets okränkbarhet är värden som skolan inte enbart ska förmedla utan också 
gestalta. 
 
Om man sedan tittar närmare på del fyra som enbart rör fritidshemmet så ska 
fritidshemmets verksamhet utgå från del ett och del två i läroplanen. De citat som vi 
nämnt här ovanför berör alltså även fritidshemmet. I den fjärde delen i läroplanen står 
inget specifikt om jämställdhet, däremot kan man läsa att barnen i undervisningen på 
fritidshemmen ska ges möjlighet att pröva och utveckla sin identitet. I sin undervisning 
ska fritidshemmen ta tillvara mångfald och olikheter. En del av det centrala innehåll som 
fritidshemmen ska behandla är könsroller samt att kritiskt granska hur dessa framställs i 
olika medier. Även barnkonventionen och barns rättigheter är ett område som nämns som 
en del i det centrala innehållet som fritidshemmen ska ha med i sin undervisning 
(Skolverket, 2017a). 

	
2.1.4 Jämställdhet i Allmänna råd för Fritidshem 

	
Allmänna råd för fritidshemmet ges ut av Skolverket (2014) med syfte att nå en ökad 
måluppfyllelse för barn i fritidshem. Detta genom att ge vägledning och stöd till 
personalen i fritidshemmen, rektorer och huvudmän. I dessa råd tydliggör Skolverket 
utvalda avsnitt av innehållet i de delar av läroplanen som rör fritidshemmet. De skriver:   
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För att kunna möta och utmana varje elev i sin utveckling är det nödvändigt att 
personalen får en bild av hur eleverna väljer bland de aktiviteter som fritidshemmet 
erbjuder. Det innebär till exempel att observera vilka som väljer vad, om de väljer 
samma eller olika aktiviteter från gång till gång, om de är tillsammans med olika 
kamrater eller alltid med samma, om de väljer mot bakgrund av traditionella 
könsroller eller om någon aldrig väljer vissa aktiviteter. Det är viktigt att ge alla elever 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck lika stort utrymme i 
verksamheten samt att tillämpa ett normkritiskt arbetssätt när det gäller alla 
diskrimineringsgrunder. Det senare kan till exempel innebära att arbeta aktivt för att 
motverka att eleverna gör traditionella könsbundna val av aktiviteter (Skolverket 
2014:33). 
 

2.2 Inomhusmiljö på Fritidshem 
	
Barn spenderar idag en stor del av sina dagar i skolan men även på fritidshemmet. Skolans 
syfte är att eleverna ska utveckla och inhämta värden och kunskaper. Skolan ska också 
främja alla elevers lärande och utveckling samt deras livslånga lust att lära (Skolverket, 
2017a). För att skolan ska kunna nå upp till detta mål krävs att den miljö som barnen 
spenderar stora delar av sin vakna tid i är anpassad för sitt ändamål. Nedan kommer vi att 
gå igenom vad miljö och inomhusmiljö är och hur människor kan påverkas av den.  

 
Om man slår upp ordet miljö i nationalencyklopedin så står det att ordet miljö betyder 
omgivning eller omgivande förhållanden. I en skol- och fritidskontext så finns det olika 
begrepp som dyker upp i litteraturen när det handlar om vad miljö innebär. Begrepp som 
dyker upp är den fysiska miljön, den sociala miljön och den pedagogiska miljön (Pihlgren, 
2017).  

 
Fritidshemmets inomhusmiljö som skapas av fritidslärare efterliknas av vissa med hemmet 
eller en verkstad och även som att det på fritids finns rum där barnen kan vara själva utan 
vuxna (Pihlgren, 2017). Andra beskrivningar av fritidshemsmiljön är att den ”består av 
och främjar informella relationer mellan vuxna och barn” (Pihlgren, 2017). I vår uppsats 
väljer vi att fokusera på den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet och hur pedagogerna 
ser på denna ur ett jämställdhetsperspektiv. Med den fysiska inomhusmiljön menar vi 
lokalerna och till viss del materialen som finns i lokalerna. Det material vi lägger fokus 
vid är det material som pedagogerna väljer att ta upp i intervjuerna.  

	
2.2.1	Hur människor påverkas av inomhusmiljön 
 
Orre (2012) menar att när man går in en byggnad bär man med sig föreställningar kring 
hur man ska bete sig där och vilka förväntningar som finns på en när man befinner sig i 
den. Detta gäller även skolan och fritidshemmet. Byggnader, såsom skolan, skapas och 
utformas för olika syften och dessa syften påverkar hur vi uppför oss i den eller hur vi 
agerar i den. Medvetet eller omedvetet påverkas människor av den miljö de befinner sig i. 
Vår omgivning kan påverka människor på olika sätt och saker som till exempel ljudnivåer 
eller färgsättning kan framkalla fysiska reaktioner hos människor. Vissa miljöer kan göra 
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att man känner sig lugn medan andra miljöer framkallar stress. Om miljön kan påverka 
människor till den grad att den framkallar fysiska reaktioner så är det därför av stor vikt att 
man har en medvetenhet kring den (Orre, 2012).  
 
2.2.2 Fysiska miljön i styrdokumenten 
 
När det kommer till de styrdokument som Fritidshemmen ska följa kan man se att den 
fysiska miljön på fritidshem tas upp i liten omfattning och inte så detaljerat. Det som står i 
Skollagen gällande miljön är att ”Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en 
lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö ” 
(Skollagen 2010:800).  
 
I Lgr11, kapitel 4 som rör fritidshemmet står det att eleverna ska erbjudas en variation av 
uttryckssätt, arbetssätt och ”lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande” (Skolverket, 
2017a). I Skolverkets allmänna råd för fritidshem (2014) hittar man en mer ingående 
redogörelse av miljön på fritidshem. Här ges bland annat exempel på vad eleverna ska 
kunna göra i en fritidshemslokal och vidare nämner Skolverket (2014) att när personalen 
utformar lokalerna så ska de ha i åtanke att de ska ge eleverna möjlighet att bryta med 
normer och stereotypa föreställningar.  
 
2.3 Litteratur och tidigare forskning 
 
Nedan redovisas litteratur och tidigare forskning inom området jämställdhet på fritidshem. 
Detta tillsammans med vårt intervjumaterial kommer senare ligger till grund för vår analys 
och reflektion. Först går vi igenom genusperspektivet som vi använder som teoretisk 
ingång i vårt arbete för att sedan komma in på vad tidigare forskning säger om miljön.  
 
2.3.1 Genusperspektiv 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2017) betyder genus att det är ett:   
 

begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som 
används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 
sammantagna formar människors sociala kön. 

 
Genus handlar om sociala och kulturella konstruktioner av kön (Wedin, 2011; Hedlin, 
2006). Begreppet genus anses inte att ha med biologiskt kön att göra utan det syftar på 
sådant som är föränderligt, till exempel uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt 
respektive manligt och hur samhället, organisationer och personliga relationer struktureras 
(Hedlin, 2006; Connell, 2002).   
 
Genus är något som skapas och är föränderligt men det är ändå många som ser på normer 
och positioner som “naturligt” givna och “normala” (Connell, 2002). För att se strukturer 
och normer och sträva mot förändring krävs medvetenhet och kunskap. Det är troligtvis 
bristen på detta bland personalen som är anledningen till att jämställdhetsarbetet inom till 
exempel skolan går så långsamt (Wedin, 2011). Hon menar att bristen på kunskap är en  
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Central orsak till att personalen får svårigheter att upptäcka de könsmönster som finns i 
fritidsverksamheten. Detta kan leda till att personalen regenererar könsstereotypa normer 
istället för att bryta dem. För att jämställdhetsarbetet ska ge effekt så krävs kunskap.  
 
När det kommer till jämställdhet och genus finns det inte så mycket forskning när det 
kommer till fritidshemmet. En stor del av den forskning som är gjord inom exempelvis 
området genuspedagogik riktar sig i första hand mot förskolan. Vi anser dock att den 
forskning som gjorts som är riktad mot förskolan ändå är relevant när det kommer till 
fritidshemmet för att båda verksamheterna innefattar både lärande och omsorg. 
 
Klara Dolk har skrivit en avhandling som heter Bångstyriga barn - makt, normer och 
delaktighet i förskolan (2013). I den undersöker hon genuspedagogiskt arbete i en förskola 
för att sedan koppla det till maktrelationer mellan barn och vuxna. Hon skriver att 
förskolan ofta ses som relativt könsneutral men att det trots detta finns rapporter som visar 
på att pojkar och flickor i förskolan ändå möter olika villkor. Hon använder sig i 
avhandlingen av termen genuspedagogik som kortfattat innebär att barn inte ska begränsas 
av traditioner och normer av kön. Dolk (2013) beskriver även hur forskaren Christian 
Eidevall delar upp genuspedagogiskt arbete som förekommer i förskolor i två grupper, det 
arbete som utgår från könsneutralitet och en kompensatorisk pedagogik. I det arbete som 
utgår från könsneutralitet utgår man enligt honom bland annat från icke tydligt könskodat 
material och miljöer. I denna typ av genuspedagogiskt arbete tänker även pedagogerna på 
hur de talar till barnen. Mer specifikt handlar det om tonläge, hur de benämner barnen 
etcetera. Den andra sortens genuspedagogiskt arbete han sett i förskolor idag är det som 
han benämner som en kompensatorisk pedagogik i vilken pedagogerna exempelvis 
blandar könskodade material. Anledningen till att man gör detta är för att man vill 
möjliggöra könsöverskridanden.  
 
Dolk (2013) refererar i sin avhandling till en studie som heter “Samma, lika, alla är unika” 
av pedagogikforskaren Charlotta Edström (2010). Edström (2010) intervjuade 
förskolepedagoger som säger sig arbeta med jämställdhet. I studien framkom att 
pedagogerna “inte gjorde någon stor sak av” deras arbete med jämställdhet. 
Jämställdhetsarbetet var inget de uttalade till barnen och det verkade som att syftet från 
pedagogernas sida var att arbetet inte skulle märkas av barnen. Ingen av pedagogerna i 
studien trodde att de skulle inkludera barnen i större utsträckning i jämställdhetsarbetet. 
Dolk (2013) menar dock, i enlighet med regeringens rapport “Barns perspektiv på 
jämställdhet i skola” som gavs ut år 2010, att eleverna bör inkluderas i 
jämställdhetsarbetet för att detta i sig blir en del i jämställdhetsarbetet.  
 
Dolk (2013) skriver även om barnens delaktighet i arbetet med jämställdhet. Under det år 
hon utförde sin studie på en förskola uppfattade hon bara ett tillfälle då barnen fick vara 
delaktiga i genusarbetet som ändå genomsyrade arbetet på just den förskolan. Vidare 
menar hon att genuspedagogisk litteratur fokuserar knapphändigt på barns delaktighet utan 
fokuserar istället på hur förändringar hos pedagoger indirekt ska ge barnen bättre och 
större möjlighet till att vara eller bli jämställda. Förändringarna som pedagogerna gjorde 
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på förskolan inom ramen för genusarbetet gjordes utan att de tog upp eller belyste varken 
problem eller åtgärd för barnen (Dolk, 2013). I regeringens rapport, som vi nämnde ovan, 
står det att barn ska göras delaktiga i likabehandlingsarbeten men de specificerar inte hur  
 
 
detta konkret ska ske. Hon gjorde under sin avhandling försök tillsammans med 
pedagogerna på förskolan med syfte att göra barnen mer delaktiga i det här arbetet. Det 
visade sig dock finnas någon sorts rädsla eller osäkerhet hos pedagogerna att göra fel när 
de försökte involvera barnen mer vilket fick försöket att stagnera. Pedagogerna Dolk 
(2013) intervjuade och samtalade med menade bland annat att vissa område ansågs som 
mer känsliga att tala om. De exempel de tog upp var frågor som känns politiska och 
därmed privata såsom exempelvis hemlöshet. Pedagogerna uttryckte bland annat att de 
upplevde en rädsla att deras egna livssyn skulle påverka barnen och kanske leda till att 
föräldrar motsatte sig dem. Dolk (2013) menar att jämställdhet kan uppfattas som ett 
sådant område. Hon menar att alla anser att jämställdhet för alla är något att sträva efter 
men om man kommer in på frågor som rör omstrukturering eller omfördelning så börjar 
frågan bli mer politisk och möter då motstånd. 
 
När det kommer till fria respektive styrda aktiviteter skriver Dolk (2013) att de pedagoger 
hon intervjuat uttryckte att de inte enbart kan ha fritt på förskolan utan att de måste styra 
barnen till viss grad för att barnen kanske inte ens tänker tanken att testa eller att de inte 
vågar prova exempelvis nya saker. Hon tolkar detta som en slags motstyrning där hon 
menar att barnen ständigt överöses av könsstereotypa mönster i sina liv och att 
pedagogerna då, med sin styrning, ser ett behov att styra mot detta. Hon lade även märke 
till att pedagogerna lade stor vikt vid vad barnen valde att ha på sig eller vad de valde att 
leka. Exempelvis blev färg på kläder eller val av lek kopplade upp mot olika diskurser om 
vad jämställdhet eller ojämställdhet innebar inom genuspedagogiken. Konkret visade det 
sig bland annat genom att om en tjej valde att ta på sig en rosa balettkjol så kunde det ses 
som ett misslyckande när man arbetade aktivt med genus. Hur barnen valde att handla 
blev som ett kvitto om arbetet lyckats eller inte, detta trots att mycket av den litteratur som 
skrivits om genuspedagogik handlar om pedagogers bemötande och förhållningssätt (Dolk 
2013).   
     
Christian Eidevalls avhandling (2009) handlar om huruvida pojkar och flickor bemöts 
utifrån könsstereotypa föreställningar av personal. Han tittar på “vilka positioner hos 
flickor och pojkar som accepteras och vilka som möter motstånd i förskolan”. I sin studie 
gjorde han bland annat fokusgruppsamtal med pedagogerna och han kom fram till att 
pedagogerna lätt pratade om jämställdhet generellt. Som ett exempel tar han upp att 
förskollärarna säger att pojkar och flickor ska ha samma möjligheter och att pojkar och 
flickor kan leka med dockor: “Flickor och pojkar ska med andra ord ha samma möjlighet 
utan begränsningar som kopplas till könet” (Eidevall 2009:166). Däremot visade det sig 
att de förskollärare han intervjuade hade större svårigheter att säga hur de konkret skulle 
kunna arbeta “för att nå jämställdhet”. Pedagogerna i studien pratade även om vilka hinder 
de ansåg fanns när det kom till jämställdhetsarbetet. De tog bland annat upp att barnens 
föräldrar visade ett motstånd mot jämställdhetsarbetet samt att den påverkan massmedia 
har i barnens liv kunde vara ett hinder (Eidevall, 2009).  
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2.3.2 Den pedagogiska miljön 
 
Nordin-Hultman (2011) har skrivit en avhandling som heter Pedagogiska miljöer och 
barns subjektskapande som är särskilt relevant för vårt syfte och vi kommer därför att 
referera en hel del till denna. I sin avhandling om barns subjektskapande i pedagogiska 
miljöer undersökte hon bland annat ”de villkor för barns identitets- och subjektskapande 
som pedagogiska miljöer utgör” (Nordin-Hultman, 2011:13). Hon tittade även på hur 
pedagogiska rum är iscensatta och organiserade när det kommer till bland annat material 
och ”vilka föreställningar om barn och om hur barn ska vara som ligger i miljöerna” 
(Nordin-Hultman, 2011:13). Vidare menar hon att barn i vissa miljöer kan agera 
kompetent och aktivt medan andra miljöer kan göra barnet okoncentrerat och passivt.  
 
Nordin-Hultman (2011) besökte förskolor och skolor i England och förskolor i Sverige för 
att kunna göra en komparativ studie. Hon tittade bland annat på hur lokalerna var 
utformade, vilket material som fanns att tillgå för barnen och hur de organiserade 
materialet. Hon fann stora skillnader mellan England och Sverige. Exempel på skillnader 
hon fann var att i England hade barnen mycket material att tillgå och att materialen var 
placerade centralt. I Sverige såg hon mindre mängd material och de var ofta placerade 
utefter väggarna. Nordin-Hultman (2011) menar att det som vi ser som ett givet sätt att 
utforma verksamheten på i skolan och förskolan är kulturellt bundet. Hon kallar det ett 
mönster som är kulturellt enhetligt men hon såg i sin studie att det finns andra möjligheter 
och andra sätt att göra det på. Material i skolan eller förskolan bär på normer som till 
exempel kan handla om ”vad barn bör hålla på med” (Nordin-Hultman 2011:72). Material 
kan vara bärare av ”föreställningar om hur barn bör vara till kön, att vissa material skapar 
flickor som mer eller mindre typiska flickor och detsamma gäller för pojkar” (Nordin-
Hultman 2011:72). 
 
Barn skapar hela tiden sig själva i det flöde av aktiviteter, material, miljöer och relationer 
de befinner sig i och att ”barn inte är på ett speciellt sätt utan att de blir, på olika sätt i 
relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör” 
(Nordin-Hultman 2011:168). Hon menar att individer gör och tänker det som är möjligt att 
göra och tänka där de är. Miljön spelar därför roll när det kommer till hur barn är. Om 
man vill att barns variationsrikedom och olikheter ska kunna rymmas i en verksamhet så 
krävs det enligt Nordin-Hultman (2011) att de pedagogiska rum de spenderar sin tid i 
präglas av variation och olikhet.  
 

3. Metod 
 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod, närmare bestämt intervjuer. Syftet med en 
kvalitativ intervju är att identifiera och upptäcka kännetecken och beskaffenheter om den 
intervjuades uppfattningar om någon företeelse (Patel & Davidson 2003). Utifrån studiens 
syfte ansåg vi att vi ville öka kunskapen om hur pedagogerna såg på sin arbetsmiljö ur ett 
jämställdhetsperspektiv men även vilka hinder och möjligheter som de uppfattade att det 
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fanns när det kom till deras jämställdhetsarbete på fritidshemmet. Därav ansåg vi att 
kvalitativa intervjuer var den metod som var relevant för oss.Våra intervjufrågor var av 
öppen karaktär vilket gav pedagogerna möjlighet att svara med sina egna ord (Patel & 
Davidson 2003).  
 
Informanterna som deltog i vår intervjustudie var tidigare kända av oss. Urvalet var 
baserat på att vi i arbetet ville ha med informanter i olika åldrar, med olika kön, utbildning 
och erfarenhet för att kunna avgöra om dessa parametrar var av någon betydelse i vår 
analys. Informanterna var yrkesverksamma i fritidshem på två olika skolor i norra Sverige. 
Alla informanter hade en pedagogisk utbildning i grunden. De flesta var utbildade till 
fritidspedagoger eller fritidslärare medan någon var utbildad förskollärare. Åldern 
varierade mellan 27 och 62 år. Könsfördelningen var sex kvinnor och två män. I 
resultatdelen valde vi att inte namnge informanterna med individuella beteckningar. Detta 
för att förenkla skrivandet för oss men även för att förenkla för våra läsare. Där ålder 
enligt oss har betydelse skriver vi ut det i den löpande texten. Utifrån den empiri vi samlat 
in och utifrån den litteratur vi läst analyserade och problematiserade vi sedan hur 
informanterna såg på sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv.  
 
3.1 Genomförande och analys av materialet 

 
Vi skickade ut missivbrev (se Bilaga 2) till utvalda informanter där vi förklarade att vi 
skriver ett examensarbete och vi undrade om de ville delta i en intervjustudie för att 
tillföra information om hur de såg på jämställdhetsarbetet i fritidshemmet. I brevet 
tydliggjorde vi de etiska principer vi förhöll oss till när vi genomför dessa intervjuer. 
Dessa etiska principer var: 
 

1. Informationskravet. Detta innebär att informanterna måste informeras om 
intervjuerna. 

2. Samtyckeskravet. Deltagandet i intervjuerna är frivillig och man kan om man vill 
avsluta sitt deltagande när man vill. 

3. Nyttjandekravet. Detta innebär att det endast är vi två som skriver arbetet som 
kommer att ta del av den data vi samlar in vid intervjuerna. Datan kommer enbart 
användas i vårt examensarbete och de inspelade intervjuerna och eventuella 
transkriberingar kommer efter avslutat arbete att förstöras.  

4. Konfidentialitetskravet. Detta innebär att alla informanter är anonyma och det är 
endast vi två som skriver arbetet som kommer att ta del av denna datan  
(Vetenskapsrådet 2002).  

 
När informanterna tackat ja till att delta i intervjuerna bokade vi, via telefon, in en tid som 
passade både oss och informanterna. Vid intervjutillfällena deltog vi båda två. En av oss 
skötte inspelningen av intervjun som skedde via en app i telefonen medan den andra 
genomförde intervjun. Vi turades om med dessa roller i de olika intervjuerna. Intervjuerna 
tog plats på deras respektive arbetsplatser i avskilda rum där vi kunde intervjua ostört. 
 
Efter intervjuerna så skrev vi ut dem. Alla transkriberade intervjuer var alltså vårt 
datamaterial som vi sen bearbetade och analyserade. Vi använde oss av en kvalitativ 
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innehållsanalys. Denna metod är applicerbar på olika typer av texter och har använts för 
att tolka och granska våra inspelade intervjuer (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). Vi 
hade en induktiv ansats vilket innebär en så förutsättningslös analys som möjligt av texten. 
För att strukturera resultatet valde vi att skapa olika teman där vi delade upp de svar 
pedagogerna gav i olika kategorier.  
 
3.2 Fördelning av arbetet 
 
Vi genomförde intervjuerna tillsammans och vi turades om att sköta inspelningen och att 
ställa frågor. Vi transkriberade hälften var av intervjuerna. Vid bearbetningen av empirin 
delade vi upp våra intervjufrågor i hälften och bearbetade dessa frågor på var sitt håll för 
att sedan gemensamt bestämma vilka delar som var relevanta för vårt arbete. Ann-Marie 
läste litteratur om jämställdhet och genus och skrev delarna om genusperspektiv och 
jämställdhet. Linda läste styrdokumenten och litteratur om miljö och skrev dessa delar. 
Inledning, resultat, diskussion, analys, metod, syfte och frågeställningar har vi skrivit 
tillsammans. 
 
3.3 Metoddiskussion 
 
Vi intervjuade åtta pedagoger i två olika verksamheter som sedan tidigare var kända av 
oss. Vi tänker att detta eventuellt kan ha påverkat det resultat vi fick. Svaren vi fick av 
pedagogerna kanske hade utvecklats mer om informanterna varit helt okända för oss 
samtidigt som vi tänker att intervjuerna blev mer avslappnade på grund av att vi sen 
tidigare var kända av dem och de av oss. Vårt resultat gav något begränsade beskrivningar 
av den fysiska inomhusmiljön. Detta tänker vi kan berott på våra intervjufrågor. Vi kanske 
hade behövt utveckla och specificera frågorna mer för få ett resultat som tydligare, eller i 
större utsträckning kopplade an till våra forskningsfrågor. Syftet från vår sida att ha 
övergripande och generella frågor var att vi inte ville styra pedagogerna i någon riktning 
utan vi ville att de relativt fritt skulle få berätta kring området. Detta i kombination med 
det att vi inte är vana att utforma eller utföra intervjuer tänker vi kan ha påverkat att 
resultatet kring just den fysiska inomhusmiljön ur ett jämställdhetsperspektiv blev något 
begränsat. 
 

4. Resultat 
 

Här presenteras det resultat som vi fick fram i de kvalitativa intervjuer som vi 
genomförde. 	

 
4.1 Beskrivningar av ordet jämställdhet 

 
Deltagarna var samstämmiga i att de såg jämställdhet som något positivt och att det 
handlar om att alla ska ha lika värde och samma rättigheter.   
  

Jämställdhet…det är ett vitt begrepp. ..men det betyder för mig att alla ska ha 
samma möjlighet att utvecklas och få bli den man är. Rättvist betyder inte lika. 
Jämställdhet är ju för alla... inte bara genus, killar och tjejer. Finns ju även 
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skillnad mellan tjejer och tjejer och killar och killar… så det är för att alla ska få 
samma möjligheter. 

  
Jämställdhet sågs alltså som en aspekt av jämlikhet. Det fanns dock en liten variation i 
deras beskrivningar. En deltagare menade att hen tänkte på flickor och pojkar och inte mer 
än så medan en annan betonade att det handlar både om enskilda individer och om 
samhället i stort: “ ja, att vi är på väg åt rätt håll men att det har kommit olika långt, både 
bland personer och ute i samhället”. Sammanfattningsvis så uttryckte informanterna att 
jämställdhet var någonting positivt och de flesta ansåg att det handlar om att alla ska ha 
lika värde och samma rättigheter, det vill säga en aspekt av jämlikhet. 

 
4.2 Det egna jämställdhetsarbetet 

 
Att arbeta med och sträva mot jämställdhet ingår i arbetet som fritidslärare. Det betyder 
dock inte att det är lätt eller att alla verkligen gör det. I intervjuerna fick pedagogerna 
berätta hur de själva jobbar. Det visade sig att de arbetade med jämställdhet på sina 
fritidshem i varierande grad men att alla utom en sa att de arbetar medvetet och då mest 
om förhållningssätt. Det var endast en pedagog som tog upp läroplanen och relaterade det 
hen berättade om jämställdhet till vad som står i den. Hen menade att de kanske inte 
arbetar exakt med begreppet jämställdhet utan att de jobbar utifrån formuleringen i 
läroplanen. Det arbete som de flesta säger sig driva kring jämställdhet sker outtalat, ett 
osynligt arbete men att de peppar varandra till att försöka och tänka på hur de agerar med 
barnen. 

 
I stort tänker vi att aktiviteter ska vara för alla, spelar ingen roll om det är en pojke 
eller flicka, man gör det ju lite neutralt om man säger. Vi säger ju inte att pojkar ska 
leka med dockor och att flickor ska leka med bilar, lite osynligt arbete bakom allt kan 
man säga 
  

Däremot visar de flesta vi intervjuat på en medvetenhet om jämställdhet när det kommer 
till frågan om hur de tilltalar barnen. De anser att både tilltal och aktiviteter ska vara 
”neutrala”. På ett fritids berättar de till exempel att de valt att inte benämna barnen med 
kön utan att de använder deras namn istället. 
  

Om man ser ur genusaspekten så använder ju vi i så stor utsträckning som möjligt 
barnens namn istället för deras kön. Så om det till exempel är tre stycken tjejer som 
bygger pärlor så säger vi inte att det är tjejer som sitter och bygger pärlor utan vi säger 
att det är Alice, Isabell och Meja som sitter och pärlar. Det är alla på fritidshemmet 
som använder sig av detta inte bara jag 
  

Någon pedagog tar upp exemplet att de försöker bredda lekmaterialet och att de försöker 
se till att alla ska få samma talutrymme. En annan sak som lyfts fram är att vissa 
aktiviteter är obligatoriska för att ge både pojkar och flickor möjlighet att testa olika 
aktiviteter som traditionellt sett kan ses som genuskodade, som till exempel fotboll eller 
att pyssla. En pedagog betonade att det finns en risk att förstärka traditionella 
genusmönster om pedagogerna pratar med barnen utifrån att de är pojkar och flickor och 
att det inte ska vara skillnad. Hen menar att jämställdhetsarbete kan ske utan att kön 
tydliggörs och att det är viktigt i hur de planerar verksamheten.   
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Vi jobbar kanske inte uttalat jämställdhetsmässigt om man tänker traditionella 
könsroller utan att det är viktigt när vi planerar verksamhet så gör vi vissa saker 
obligatoriska, att det är viktigt att man är med på vissa saker utifrån ett perspektiv att 
man ska känna att det här är till för alla, det spelar ingen någon roll om man är lång 
eller kort, kille eller tjej, det här kan man göra i sitt liv eller på fritids. Det är väl som 
grundtanken i jobbet att man ska presentera allting utifrån att alla kan göra det och på 
det sättet jobba med jämställdhet. Vi har lyft fram det så att vi vill att alla ska vara 
med på det här, för att alla ska kunna känna att vi kan ja, spela fotboll på rasten för att 
ta ett konkret exempel. Då vill vi att alla lär sig fotboll och hur fotboll går till, det 
tycker jag är jätteeffektivt. 
 

Sammanfattningsvis beskriver de flesta pedagoger vi intervjuade att de arbetade med 
jämställdhet och att deras arbete var osynligt och outtalat för barnen. Exempel på delar i 
verksamheten de tog upp var att vissa aktiviteter var obligatoriska, de breddar lekmaterial 
och tänker på hur de tilltalar barnen.  

 
 

4.3 Möjligheter för jämställdhetsarbete 
 

Alla utom en pedagog uttryckte att de såg många möjligheter. En person menade bland 
annat att hen inte ansåg att det fanns så mycket begränsningar utan att det istället handlade 
om att komma på olika idéer. Ett konkret exempel pedagoger på ett av fritidshemmen 
nämnde som de gjorde var Lära känna som de ansåg var en del i deras arbete för att främja 
jämställdhet. Det var en aktivitet de hade där barnen blev indelade i grupper och sedan 
skulle de tillsammans inom gruppen bestämma vilken typ av lek de ville utföra. Där 
gjorde pedagogerna ett medvetet val att blanda pojkar och flickor och detta gav enligt 
pedagogerna barnen möjlighet att leka med andra barn än vanligt och även att leka andra 
saker än de normalt brukar göra. När det kommer till hur pedagogerna ser på möjligheter 
att arbeta för att främja jämställdhet mellan killar och tjejer när det kommer till den 
fysiska inomhusmiljön så framgår det i intervjuerna att några pedagoger uppger att de har 
möjlighet att använda sig av de möbler och de material de har idag och kan flytta runt de 
som de vill. Och att de på så sätt har möjligheten att förändra lokalerna ifall behov finns. 
En annan pedagog nämner att de breddar lekmaterialet så att det passar både killar och 
tjejer och att de på så sätt arbetar med jämställdhet. Övriga svar som rör vilka möjligheter 
de anser finns för att främja jämställdhet rör andra aspekter än just den fysiska 
inomhusmiljön.  

 
Sammanfattningsvis uppger pedagogerna att de ser många möjligheter när det kommer till 
att arbeta med jämställdhet på fritidshemmet men att det gäller att komma på hur man ska 
arbeta med det. På ett av fritidshemmen gav pedagogerna ett konkret exempel på hur de 
arbetade kring frågan medan i övrigt var det tunt med konkreta förslag. 
  

 
4.4 Hinder i jämställdhetsarbetet 

 
Två av pedagogerna uttrycker kort att de inte upplever det som att det finns några hinder i 
jämställdhetsarbetet på deras fritids i dagsläget. Övriga tar upp en del områden som de 
anser är eller kan vara ett hinder. En del av pedagogerna uttrycker det som att det de har  
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med sig från sin uppväxt, då saker och ting såg annorlunda ut när det kom till jämställdhet, 
är något som kan bli ett hinder i arbetet. Den äldsta pedagogen vi intervjuade sa att att hen 
är medveten om att det är annorlunda idag jämfört med förut när det kommer till dessa 
frågor. Hen uttrycker det som att ”Jag är gammal och har lite svårt att ställa om”. Vidare 
säger hen att ” Och jag som gammal har ju lite svårt att ställa om i det här så jag säger ju 
”kom pojkar så går vi och så får jag en smäll bak i huvudet” när hen pratade om hur de 
alltid benämner barnen med deras namn istället för deras kön. 
 
När det kommer till lokalernas utformning så uttrycker några att lokalerna kan utgöra ett 
hinder i jämställdhetsarbetet. En av informanterna uttrycker att de stora rummen som finns 
på deras fritids gör att ljudvolymen ofta blir hög vilket i sin tur leder till att de som lever 
om mest syns mest och att detta allt som oftast är killarna. Medan hen menar att tjejerna 
inte lever om lika mycket alltså syns de inte i samma utsträckning som killarna. När det 
kommer till material så uttrycker en pedagog att de i skolan ibland använder sig av rätt 
gammalt material när de exempelvis ska se en film: ”det kan va utbildningsfilmer där man 
har ganska gammaldags syn på hur man uttrycker sig runt kön” men säger vidare att även 
om det kan bli ett hinder så kan det även bli en möjlighet: ”visst det kan vara ett problem 
men å andra sidan kan det spegla samhället som då ger en själv underlag att jobba med 
givetvis”.  
 
Ett annat hinder som en av pedagogerna tog upp under intervjuerna är att den ökade 
andelen outbildad personal som idag finns i skolorna kan vara ett hinder i 
jämställdhetsarbetet. Hen säger att ”Det som har hänt sista åren är ganska hög brist inom 
alla läraryrken så har man fler vikarier, många outbildade, i synnerhet på fritids. Det gör ju 
att man inte har den här typen av diskussioner för de här personerna man diskuterar med 
kanske inte ens har tänkt i de här banorna. De kanske har ett halvårs vik å väntar på de här 
utlandsresorna eller att de ska hitta nåt annat. Det finns inte alls samma driv i att faktiskt 
göra det här bra ”. Samma pedagog nämner även ett annat hinder som hen upplever det: 
 

Man kan ju ibland känna att man har samhällsstrukturen emot sig av vad som 
förväntas utifrån yttre aktörer, tex föräldrar, eller från folk som inte alls har haft de 
här diskussionerna, det kan va matsalspersonalen eller vaktmästaren eller vem som 
helst. 

 
Samma hinder kommer även en annan pedagog in på när hen säger: 
 

Det är nästan så att man hellre vill säga till föräldrarna när dom kommer  hur de 
tilltalar sina barn, så jag tror att vi gör någonting rätt inom jämställdhet när man 
reagerar på hur andra säger saker. 

 
Andra hinder som en informant ser i arbetet med jämställdhet på fritids är det tematiska 
arbetssätt som ofta genomsyrar skolorna idag. I dagsläget är IKT (Informations och 
kommunikationsteknik) på tapeten genom direktiv från Skolverket och förut har bland 
annat jämställdhet varit på tapeten och då beskriver informanten att man gör insatser och 
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arbetar med ett område under en kort tid och sen är man nöjd medans hen anser att “Det 
här är ju nåt som vi ständigt ska jobba med och utvärdera för att vi ska bli bättre på det. 
Visst kan man fokusera på vissa saker i perioder men det ska inte dö ut sen.”.  
 
Sista hindret som de pedagoger vi intervjuade beskrev fanns när det kommer till 
jämställdhetsarbetet på fritidshemmet var att ett par av dem uttrycker att jämställdhet som 
område är ett av de områden i läroplanen som man ofta fastnar vid när man går igenom 
läroplanen för att se vad man arbetat med, vad man vill arbeta mer med etcetera. Hen 
säger att det är för att det är lätt att man angriper det på fel sätt och även om intentionerna 
är att verka för jämställdhet så kan det, beroende på hur man tar sig an det bli så att man 
istället bara förstärker normerna. 
 

Har man inte tänkt på att det ska vara skillnad mellan kön när man är 6-7 år så tänker 
man på det om nån berättar att nu kommer vi att göra tjej å killgrupper för att vi ska 
träna på innebandy, då skickar ju jag en signal att det är olika. Det finns enormt 
mycket fallgropar i det. 

 
Sammanfattningsvis uttryckte pedagogerna att det fanns en del olika hinder i arbetet med 
jämställdhet på fritidshemmet. De hinder de nämnde i intervjuerna handlade bland annat om 
outbildad personal, lokalernas utformning och uppfattningar av utomstående. Ett annat hinder de 
tog upp var att jämställdhet upplevdes som ett laddat ord som de ofta fastnade vid när de kollade i 
läroplanen. Några pedagoger uttryckte även att det de själva hade med sig från till exempel sin 
uppväxt när det kommer till erfarenheter av jämställdhet och ojämställdhet kan bli ett hinder i 
arbetet på fritidshemmet.  

	
4.5 Lokalernas utformning och material 

 
När det kom till lokalerna hade pedagogerna vi intervjuade delade meningar huruvida de 
kunde påverka utformningen av dem. En pedagog sade “I utformningen av lokalerna 
bestämmer vi ju över de själva, det material och de möbler som finns får vi göra vad vi 
vill med”. Vidare sa samme pedagog att när det kom till inköp eller ommålning så blev det 
svårare. En annan pedagog tyckte å andra sidan att: “Problem är att man ej äger lokalerna 
och att vissa ändringar ej bara kan göras utan att flytta ett skåp är ett projekt då allt ska gå 
genom fastighetsägaren” för att sedan tillägga att hen inte tyckte att man skulle dra sig för 
dessa förändringar ändå. 
 
När det kom till material och jämställdhet så var det också något som också kom upp i 
våra intervjuer. Gemensamt för fritidshemmen var att de i princip var uppbyggda utifrån 
samma princip och detta var att de hade ett byggrum, ett lekrum och ett skapande rum. 
Hur de benämnde rummen skiljde sig åt en aning mellan individerna oavsett om de 
arbetade på samma fritidshem eller på olika fritidshem. På ett av fritidshemmen där vi 
utförde intervjuer sade pedagogerna att det egentligen inte fanns några bestämda namn på 
rummen men att i det dagliga arbetet så använde de namnen Byggrummet, lekrummet och 
stora rummet. Det de kallade rummen blev oftast ett funktionsnamn. Man kallade 
lokalerna utefter det material som fanns i rummen: “de blir ju döpta efter det material som 
finns där. Det finns ingen medvetenhet om eller diskussion om vad man kallar rum”. En 
av pedagogerna på detta ställe berättade att lekrummet förut hade hetat Dockrummet:  
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Förut så döpte man ju rummen så som dockrum och så men för några år sen så fick 
man inte döpa rummen efter som kön utan det skulle bli mer…ja att det skulle kallas 
byggrum eller lekrum. Nu kallar vi väl inte rummen nånting. 

 
Då ställde vi frågan om var de direktiven kom ifrån och då svarade hen att:  
 

Det kom uppifrån, att man skulle tänka på…eller ja de förbjöd ju inte 
men mer att man skulle tänka till, det skulle vara mer neutrala rum. Å 
det var ju även om toaletter, nu har vi ju inte pojk och flicktoaletter 
utan nu sitter det ju en bild på vardera kön. 

 
Ett liknande svar gav en pedagog på det andra fritidshem vi besökte. Hen sa att: 
 

Vi i har ett rum som är Hemmet har det blivit döpt till, där de leker mycket 
rollekar med saker som finns i ett hem, det är kläder, det är matsaker, det är en 
säng, det är dockor. På andra ställen finns dockvrår och de kan leka 
mamma/pappa/barn å jag kan tänka mig att rummet förut har hetat något sånt 
men sen blev det hemmet istället för att allt som finns i hemmet finns där. 

 
På det andra stället där vi utförde intervjuer rådde det som vi nämt ovan delade meningar 
om vad rummen kallades. Ett rum var de överens om att att de kallade Hemmet. Det 
skapande rummet kallade en pedagog Ateljen medan andra pedagoger kallade det 
Pärlrummet. En av pedagogerna där berättade att det rummet förut hette Pysselrummet: 
 

Tidigare var det ett pysselrum, sedan kallades det skapande rummet och nu är det 
pärlrummet. Och det är också för att pyssel har en flickaktig tolkning. Så försöker vi 
undvika ordet pyssel. 

 
En pedagog pratade om det byggmaterial de hade på fritidshemmet och berättade bland 
annat om lego: “Och det passar både tjejer och killar. När vi har lego så har vi tänkt, alltså 
vi har köpt in mer tjejlego, att det ska finnas åt båda hållen”. Här ställde vi följdfrågan vad 
de definierar som tjejlego och då svarade pedagogen:  
 

Det finns ju som legofriends, det är som typ andra små gubbar, det ser ut som små 
barbiedockor nästan. Eller till exempel stallet, cafeet, skolan. Även om killarna också 
får leka med det så ser man det är suget är inte det samma. De väljer hellre att bygga 
nåt annat. 

 
I våra intervjuade frågade vi pedagogerna huruvida de upplevde det som att killar och 
tjejer väljer ställe att leka på utifrån traditionella könsmönster. De flesta pedagogerna 
ansåg att det i stor utsträckning var så men de sa även att det alltid fanns killar och tjejer 
som inte gjorde det. Vidare undrade vi om de såg detta som ett problem: 

 
Nä egentligen inte….inte som vi arbetar med det. för det kommer alltid finnas tjejer 
som tycker bättre om att sitta inne och pyssla än att spela fotboll och det kommer alltid 
finnas killar som vill sitta inne och pyssla istället för att spela fotboll. å tvärtom. och är 
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det så att det är den personen de är och det intresset de har för att de vill det så är det 
inget problem. Men när det blir att jag måste spela fotboll för att jag är kille det är då 
det blir ett dilemma 
 

En annan pedagog menade att: 
 

Ja, alltså ja jag tycker faktiskt det. Även om vi försöker peppa…till annat så ser man 
ändå att så är det ändå att tjejer gör med pysselgrejjer än killar eller att killar väljer 
mer sporten. Sen är det några som går över och är med killarna och några är med 
tjejerna också. 

 
En annan av pedagogerna menade att i den fria leken så måste de få välja själva:  
 

Nä alltså i den här fria leken så måste de få välja, sen när vi har våra styrda aktiviteter 
så tvingar vi ju dom inte men de flesta väljer att vara med ändå.  

 
Vi frågade också om det fanns delar av deras lokaler som i dagsläget användes mest av 
tjejer eller killar. Överlag menade pedagogerna att det till stor del var så. Flera nämnde att 
byggrummen till störst del användes av killar medan det oftast var mer tjejer som lekte i 
Hemmet eller med dockor. En av pedagogerna menade att barngruppensstorlek spelade in 
i hur det såg ut. Hen menade att när de hade halvklass syntes inga skillnader i var barnen 
lekte medan när de var helklass så blev det en tydligare uppdelning var killar respektive 
tjejer lekte. En annan pedagog sade att om hen skulle generalisera så var det så att killar 
oftare lekte där det fanns stora ytor medan tjejer mer ofta lekte i mindre rum: 
 

Det är nog ritrummet, där är en stor öppen plats på golvet och där har det varit 
mest killar men nu har vi ställt dit grejer så att det blir mer blandat. Både kapla, 
djur och bilar och nu har barnen blivit bättre på att upptäcka det också. 

 
I intervjuerna talar pedagogerna överlag om materialet i koppling till var de olika könen 
leker och inte om rummen i sig. Pedagog ovan säger också att de ser skillnad i var barnen 
leker när de flyttar runt materialen mellan rummen: 
 

Vi flyttade in ett jättelångt bord där barn brukar sitta och rita och göra olika saker, 
jamen för att sprida ut saker och ting helt enkelt. Detta gjorde att helt plötsligt så bytte 
rummet karaktär. Vi hade kvar lite byggmaterial men det blev en annan typ, man var i 
rummet på ett annat sätt, det blev en annan blandning av barn, inte bara utifrån kön 
utan hur man leker eller hur man är som person. Man gjorde mer saker, man blandade 
mer saker och man bytte kompisar.  
 

Det finns även de pedagoger som till stor del anser att det är blandat med tjejer och killar i 
alla delar av lokalerna: “Där är det jätteblandat, vi kan ju ha fem tjejer som sitter och 
bygger med lego och inga killar.” 
 
Sammanfattningsvis hade pedagogerna delade meningar om de kände att de själva kunde 
bestämma över lokalernas utformning. När det kom till namn på rummen visade 
pedagogerna på en medvetenhet om rummens namn då de uttryckte att namnen skulle vara 
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neutrala. Rummen hade ofta funktionsnamn och hur de benämnde rummen skiljde sig åt 
mellan pedagoger som arbetade på samma fritidshem. När det kom till material så var ett 
av de material som togs upp lego och lego friends. Överlag beskriver pedagogerna att 
killar och tjejer väljer plats att leka på utifrån traditionella könsmönster och att det finns 
platser i deras fritidshem som till störst del används av tjejer respektive killar.  
 

 
4.6  Stöd från rektor 

 
Vi frågade huruvida de vi intervjuade upplevde att de hade stöd från rektor när det kom till 
arbetet kring jämställdhet. Alla pedagoger uttryckte att de upplevde det som de hade stöd 
från sin rektor i det mesta. Vissa pedagoger blev lite fundersamma när vi frågade ifall de 
hade stöd i arbetet kring jämställdhet specifikt. Några av pedagogerna specificerade det 
och menar att rektor spelar roll i att skapa en bra struktur och för att se till att tid ges till 
pedagogiska diskussioner i frågan: 
 

Ja, alltså jämställdhetsfrågan är ju inte en egen fråga egentligen utan den ingår ju i nån 
slags måluppfyllnadsfråga och likabehandlingsfråga och där har vi byggt upp 
strukturer som ska se till att vi har bra arbete kring det här och i dom strukturerna har 
rektorn varit bra att lägga en sån typ av organisation, jamen sett till att det finns tid att 
jobba med sådana områden. 

 
Två av pedagogerna nämner det temabaserade arbetssättet som genomsyrar skolan när vi 
frågade om stödet från rektor. Den ena säger: 
 

Alltså för några år sen så var det ju så inne. Då skulle allt vara som stereotyper, det 
skulle vara hen å det skulle …ja. Man blev mer uppmärksammad av det, även från 
media, det kom ju från alla håll. Men sen..jag känner inte att vi haft någon 
problematik kring det där så jag känner inte att jag behövt gått till rektor eller känt 
att jag behövt stå för min sak utan det har som bara flytit på. Och jag upplever inte 
att vi haft några klagomål från föräldrar heller.  

 
  
Den andra pedagogen menar att:  

 
..det där är ju ett problem, det blir så tematiskt allting, man jobbar i teman, säg 
funktionsnedsättningar eller vad annat som helst också gör man som insatser och sen 
är man nöjd också rullar allt som bara på. Det är ju inte hållbart för då gör vi ju 
egentligen inte det vi ska därför att de här områdena finns ju i läroplanen, det vi ska 
göra 

 
Sammanfattningsvis menar alla pedagoger vi intervjuat att de upplever det som att de har 
stöd från sina respektive rektorer generellt. När det kommer specifikt till frågan om stöd i 
deras jämställdhetsarbete så menar några av dem att det temabaserade arbetssätt som är 
vanligt i skolor idag är problematiskt. Detta för att fokus läggs på ett område under en 
begränsad tid och när nästa tema drar igång läggs det föregående på hyllan.  
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5. Analys och diskussion 
 

I detta avsnitt presenterar vi vår analys och diskussion utifrån våra forskningsfrågor. Vårt 
resultat kopplas till tidigare forskning och litteratur som presenterades tidigare i arbetet. 
Vi tar även upp de delar av resultatet som föll utanför forskningsfrågorna. Detta gör vi för 
att vi anser att även dessa delar är relevanta då de visar på hur de pedagoger vi intervjuade 
såg på och tänkte kring inomhusmiljön ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi avslutar analys- 
och diskussionsdelen med en övergripande diskussion. 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka fritidslärares uppfattningar om den fysiska 
inomhusmiljön ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi definierade inomhusmiljön som den 
fysiska miljön och till viss del lekmaterial. Deltagarna i studien tolkade begreppet 
inomhusmiljö bredare än den definition vi använt oss av. Därför kommer vi först att göra 
en analys av de delar som faller utanför det som våra forskningsfrågor belyser eftersom 
även dessa delar har relevans för vår diskussion.  
 
Fritidslärares förhållningssätt 
 
Resultatet visade att många av de uppfattningar som pedagogerna uttryckte när det kom 
till jämställdhet och inomhusmiljön handlade om fler saker än just den fysiska 
inomhusmiljön. Områden som deltagarna visade sig lägga in i begreppet inomhusmiljö var 
bland annat vilket förhållningssätt de som pedagoger har. För att ta ett konkret exempel så 
lade pedagogerna på ett av fritidshemmen stor vikt vid hur de tilltalade barnen: “Om man 
ser ur genusaspekten så använder ju vi i så stor utsträckning som möjligt barnens namn 
istället för deras kön”. Detta överensstämmer med Pihlgren (2017) – inomhusmiljön är 
fysisk, social och pedagogisk. Även Dolk (2013) skriver om hur den genuspedagogiska 
litteraturen i stort fokuserar på pedagogers bemötande och förhållningssätt. Deltagarnas 
sätt att tilltala barnen visar på en medvetenhet kring vilket förhållningssätt de som 
pedagoger har i samspelet med barnen. Genom att de tilltalar barnen vid namn istället för 
deras kön visar de på att de ser barnen som individer och inte barnen som ett kön. Könet 
definierar med andra ord inte barnet. Vi anser att detta sätt att tänka kring hur man tilltalar 
barn är ett bra tillvägagångssätt som en del i arbetet med pedagogers förhållningssätt på 
fritidshem. Dolk (2013) skriver att genuspedagogiskt arbete kan delas upp i två olika 
grupper där en av dessa är genuspedagogiskt arbete som utgår från könsneutralitet. Med 
detta arbetssätt läggs bland annat fokus på hur pedagogerna tilltalar barnen, tonläge och 
hur de benämner barnen vilket överensstämmer med hur pedagogerna på ovan nämnda 
fritidshem tänker kring benämning av barnen.  
 
Fri lek och styrda aktiviteter 
 
Utformningen av verksamheterna när det gällde fri lek respektive styrda aktiviteter var 
något som kom upp under intervjuerna. En av pedagogerna ansåg att ett effektivt 
tillvägagångssätt var att de planerade aktiviteter som var obligatoriska. På så vis kunde de 
ge barnen möjligheter att testa olika aktiviteter som traditionellt ses som könskodade. 
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Pedagogerna kunde även på detta sätt visa att aktiviteterna var till för alla och att det inte 
spelade någon roll om man var kille eller tjej. En av pedagogerna på det andra 
fritidshemmet pratade om att även de hade styrda aktiviteter men att de inte var 
obligatoriska. Fria aktiviteter respektive styrda aktiviteter kommer även Dolk (2013) in på 
i sin studie. Pedagogerna hon mötte ansåg även de att verksamheten i förskolan behövde 
innefatta både styrda och obligatoriska aktiviteter och fri lek. De uttryckte att styrda 
aktiviteter behövdes för att en del barn inte vågade prova nya saker eller ibland inte ens 
tänkte tanken att prova något nytt. Vi tror att de diskussioner som förekommer kring 
obligatoriska aktiviteter samt fri lek grundas i huruvida den tid barn spenderar på 
fritidshem är deras fritid eller inte och om man som pedagog kan styra den här tiden eller 
om det är barnens rätt att styra över den. I likhet med pedagoger vi intervjuade anser vi att 
fritidshemmen bör tillhandahålla både uppstyrda och obligatoriska aktiviteter men även se 
till att barnen har möjlighet att leka fritt.  
 
För att nå målen som bland annat handlar om jämställdhet och för att “aktivt arbeta för att 
motverka att eleverna gör traditionella könsbundna val av aktiviteter (Skolverket 2014) så 
ser vi, precis som pedagogerna vi intervjuade, att uppstyrda och obligatoriska aktiviteter 
vars syfte är att arbeta kring bland annat dessa punkter i styrdokumenten, bör vara en del 
av fritidshemmens verksamhet. Verksamheten på fritidshemmen ska utgå ifrån den 
aktuella barngruppen och deras behov och intressen. Vi anser att det är viktigt att barnen 
får leka fritt och att de själva får välja vad de vill göra. Som pedagog kan man använda sig 
av den här tiden för att observera och se hur barnen leker. Leker de utifrån traditionella 
könsmönster, gör de könsbundna val? Detta kan man sedan använda för att se vilka behov 
som finns i aktuell barngrupp men även att använda sig av den informationen för att 
planera kommande obligatoriska aktiviteter.   
 
Jämställdhetsarbetet osynligt för barnen 
 
I princip alla pedagoger vi intervjuade menade att det arbete de gjorde som var kopplat till 
jämställdhet till stor del bestod av ett outtalat eller osynligt arbetet. Dolk (2013) skriver att 
den mesta genuspedagogiska litteraturen handlar om hur pedagoger förhåller sig till 
barnen vilket kan förklara de svar vi fick av pedagogerna kring deras arbete med 
jämställdhet till stor del handlade om förhållningssätt och därmed var outtalat och osynligt 
för barnen. Charlotta Edström (2010) såg något liknande i sin studie, nämligen att 
pedagogerna hon mötte inte drev ett uttalat jämställdhetsarbete.  Å ena sidan menar våra 
deltagare och även resultat från andra studier (Dolk, 2013; Edström, 2010) visar på det att 
jämställdhetsarbete inte synliggörs för barnen. Å andra sidan finns rekommendationer om 
att barn ska inkluderas i skolans jämställdhetsarbete (Regeringen 2010). 
 

 
5.1 Fritidslärares uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön ur ett 
jämställdhetsperspektiv 

 
Resultatet visade att det rådde delade meningar om huruvida pedagogerna själva kunde 
utforma lokalerna. Några menade att de kunde bestämma över lokalerna och det som 
fanns i dem. Handlade det däremot om saker som till exempel ommålning så blev det 
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svårare.  De andra pedagogerna ansåg att de inte kunde ändra hur de ville då lokalernas 
fastighetsägare hade det sista ordet om vissa förändringar som skulle göras. Men hen sade 
att hen inte tyckte att man skulle dra sig för att göra dessa förändringar även om det kunde 
ta tid.  
 
Benämningar av rummen 
 
När det kom till hur pedagogerna benämnde de olika rummen på deras fritidshem visade 
det sig att det inte tydligt verkade finnas några bestämda namn. Pedagogerna på ena 
fritidshemmet uttryckte att de i det dagliga arbetet kallade rummen för olika 
funktionsnamn. På det andra fritidshemmet rådde det delade meningar om namnen på 
rummen. Det en pedagog kallade pysselrummet eller Ateljen kallade en annan för 
Pärlrummet. Vi uppfattade det som att det inte lades så stor vikt generellt vad rummen 
kallades. Å andra sidan uttryckte en av pedagogerna att det rum de idag kallade 
Pärlrummet tidigare kallades för Pysselrummet. Hen sade dock att de slutat kalla det för 
Pysselrummet för att de ansåg att ordet pyssel hade en flickig ton. En annan pedagog var 
inne på samma spår när hen sa att Lekrummet tidigare hette Dockrum men att de bytt 
namn efter direktiv från rektor. Även om namnet på rummet i det här fallet inte längre 
kallades för dockrummet utan för lekrummet så visade pedagogens svar på att anledningen 
till detta namnbyte inte var för att de som pedagoger nödvändigtvis hade en medvetenhet 
kring det ur ett jämställdhetsperspektiv utan direktiven kom från deras rektor. Hen 
nämnde även att det inte finns bestämda pojk- och flicktoaletter idag utan att alla toaletter 
är till för både pojkar och flickor. Dessa två pedagogers tankar kring benämning av 
rummen anser vi ändå visar på en medvetenhet om genus. Rummen kallades i det dagliga 
arbetet ofta efter den funktion eller det material som fanns i rummen. Exempelvis kallades 
det rum som hade byggmaterial för byggrummet.Vi kunde även se i vårt resultat att 
pedagogerna hade olika benämningar på samma rum. Det skapande rummet kallades både 
för ateljén och pärlrummet. I intervjuerna fick vi alltså känslan av att pedagogerna inte 
hade några bestämda namn för rummen som alla pedagoger kallade de för vilket vi 
tolkade det som att de inte lade stor vikt vid det. Däremot framkom det ändå av vissa 
pedagoger en medvetenhet kring namnen ur ett jämställdhetsperspektiv. En pedagog 
nämnde att de undvek ordet pyssel för att det hade en flickaktig tolkning. Medvetet så 
valde alltså denna pedagog, ur ett jämställdhetsperspektiv, att inte använda ordet pyssel.  
 
Styrdokumenten överlag skriver väldigt lite om inomhusmiljön. I Allmänna råd (2014) 
står det dock att man bör ha i åtanke när man utformar lokalerna att de ska ge eleverna 
möjlighet att bryta med normer och stereotypa föreställningar. Skolverket (2014) nämner 
egentligen inget om hur man ska benämna rummen eller lokalerna men vi ser ändå att hur 
man väljer att benämna rummen som finns i ett fritidshem blir en del i hur man kan ge 
barnen möjlighet att bryta med stereotypa föreställningar och normer som handlar om vad 
barn ska göra eller var barn ska vara. Namnen som de använder sig av bär på normer och 
föreställningar kring hur barn bör vara. Nordin-Hultman (2011:168) säger att “barn blir, 
på olika sätt i relation till de möjligheter och de normer som de olika miljöerna utgör”. 
Namnen på rummen anser vi blir en del av de inomhusmiljöer som barnen spenderar sina 
dagar i. Medvetenheten kring hur de kallar rummen ur ett jämställdhetsperspektiv finns 
bevisligen hos vissa av pedagogerna. Samtidigt så visar det faktum att pedagogerna kallar 
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rummen olika på att det inte finns någon samsyn i frågan. Vi tänker att arbetslaget borde 
diskutera och gemensamt komma fram till vad de ska kalla rummen för så att de alla gör 
på samma sätt. Vi såg i resultatet att det fanns en medvetenhet kring frågan och om denna 
medvetenhet skulle komma upp i diskussion i hela arbetslaget så kanske det skulle kunna 
leda till att hur de benämner rummen blir en del i deras jämställdhetsarbete. Då skulle de 
kanske kunna få syn på de normer som vi anser finnas i hur de benämner rummen.  
 
Utformningen av lokaler 
 
Båda de fritidshem vi besökte hade samma typ av upplägg när det kom till den fysiska 
inomhusmiljön på fritidshemmen. De hade båda två rum de refererade till som 
byggrummet. På ena fritidshemmet fanns det rummet som de kallade Hemmet vilket 
överensstämde med det rum det andra fritidshemmet kallade Lekrummet. I båda dessa rum 
fanns material såsom dockor, kassaapparater, matsaker etcetera. Båda fritidshemmen hade 
även skapande rum. Fritidshemmen hade alltså liknande struktur inomhus vilket beskrivs 
som vanligt av Nordin-Hultman (2011). I sin avhandling beskriver hon hur utformning av 
skolor och förskolor följer ett mönster som är kulturellt enhetligt och därför är kulturellt 
bundet. Hon påpekade dock, utifrån det hon såg i sin studie, att det finns andra möjligheter 
till utformning av lokaler.   
 
Fritidshem är idag ofta en del av skolans lokaler vilket gör att grundförutsättningarna i 
form av de lokaler som fritidshemmen har att tillgå ofta har samma typ av utformning. På 
samma sätt så arbetar alla fritidshem efter samma styrdokument vilket gör att de har 
samma mål att uppnå. Detta blir också en faktor i hur fritidshemmets lokaler är utformade. 
De fritidshem vi utförde intervjuerna på och även andra fritidshem vi varit i har alla haft 
skapande rum, byggrum och någon form av lekrum eller dockrum. De följer en standard 
som existerar i Sverige precis som Nordin-Hultman (2011) säger och vi tänker att de 
rummen speglar den verksamhet som fritidshemmen ska bedriva enligt styrdokumenten. 
Den fysiska miljöns utformning beskrivs väldigt lite i de styrdokument som skolan och 
fritidshemmen ska förhålla sig till. I Allmänna råden (2014) specificerar Skolverket det 
lite mer genom att skriva att lokalernas utformning ska ge eleverna möjlighet att bryta 
normer och stereotypa föreställningar. 
 
Lokaler för flickor eller pojkar 
 
En av de frågor vi hade med i våra intervjuer handlade om huruvida pedagogerna 
uppfattade det som att det fanns delar av deras lokaler som mest användes av killar 
respektive av tjejer. Överlag menade pedagogerna att det var så. Deras åsikt var att 
byggrummen till störst del användes av killar medan Hemmet/Lekrummet till störst del 
användes av tjejer. En pedagog sade att generellt sätt var det så att killar lekte mer på stora 
ytor medan tjejer oftare lekte i mindre rum. Nordin-Hultman (2011) menar att om man vill 
att barns variationsrikedom och olikheter ska rymmas i verksamheten så krävs det att de 
pedagogiska rummen präglas av variation och olikhet. Båda fritidshemmen vi besökte 
hade liknande utformning och samma typer av rum vilket visar på att variationen inte var 
så stor. Byggrummen på de båda fritidshemmen innehöll byggmaterial. Som vi nämnt 
ovan innehöll även Hemmet/ Lekrummet material såsom dockor. Det framkom i  
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intervjuerna att materialen oftast var skilda från varandra. Byggmaterial fanns på ett ställe 
medan dockor fanns på ett annat. Detta visade på att materialen och dess placering i 
fritidshemmen ofta inte präglades av så stor variation.  
 
Könskodat material 
 
De material som togs upp i intervjuerna var generellt byggmaterial, dockor och pyssel 
vilket alla kan ses som tydligt könskodade material. En pedagog nämnde lego och att de 
köpt in mer tjejlego så att det skulle finnas lego för både killarna och tjejerna. Wedin 
(2011) menar att brist på kunskap inom området jämställdhet kan leda till att personalen 
har svårigheter att upptäcka könsmönster och därmed riskerar att regenerera 
könsstereotypa normer istället för att bryta dem. Genom att pedagogen könsbestämde 
legot som tjejlego bryter hen inte med könsstereotypa mönster utan hen regenererar dem 
istället. Nordin-Hultman (2011:72) säger att material bär på “föreställningar om hur barn 
bör vara till kön” och hon säger också att barn “blir, på olika sätt i relation till de 
möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör” (Nordin-Hultman 
2011:168). När pedagogen benämner materialet som tjejlego skapar hen en norm om vad 
som förväntas av tjejer och om vilken typ av material tjejer bör leka med. Hen skapar 
också en norm om vad som blir möjligt för killar att göra och inte. Även Eidevall (2009) 
kom i sin studie fram till att de pedagoger han intervjuade ansåg att “flickor och pojkar 
ska ha samma möjlighet utan begränsningar som kopplas till könet”. Genom att benämna 
legot som tjejlego skapar det begränsningar för vad både killarna och tjejerna kan göra. 
Pedagogerna menade att det oftast var materialet som styrde var barnen lekte och inte 
rummen i sig. På ett av fritidshemmen sade en pedagog att de såg skillnad på var barnen 
lekte när de flyttade runt materialen. När det kom till deras uppfattningar om 
inomhusmiljön så handlade det mycket om det material som fanns på fritidshemmen.  
 
Val utifrån traditionella könsmönster 
 
När vi i intervjuerna kom in på om tjejer respektive killar väljer ställe att leka på utifrån 
traditionella könsmönster så ansåg de flesta av pedagogerna att det till stor del var så även 
om det alltid fanns killar och tjejer som inte gjorde det. Nordin-Hultman (2011:168) 
menar att individer gör det som är möjligt att göra där de är och att “barn blir på olika sätt 
i relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna utgör”. Om barnen på de 
fritidshem vi besökte valde ställe att leka på utifrån traditionella könsmönster som 
pedagogerna uppgav så tänker vi att deras val kan ha berott på att det var detta som 
framställdes som möjligt för barnen där och då. En pedagog vi intervjuade sade att hen 
tyckte att barnen oftast valde ställe att leka på utifrån traditionella könsmönster även om 
de som pedagoger försökte peppa till annat. Att hen försökte peppa tolkar vi som en 
medvetenhet kring att valen barnen gjorde till stor del var kopplat till könsstereotypa 
mönster och att hen genom att peppa till annat tolkar vi som att pedagogen på något sätt 
vill få barnen att utforska andra möjligheter eller alternativ som kanske inte är lika 
traditionellt könsbundna. Wedin (2011) säger att för att kunna se strukturer och normer 
och för att sträva mot förändring krävs både medvetenhet och kunskap. Vidare menade 
samme pedagog att tjejerna pysslade mer och killarna höll mer på med sport. En annan 
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pedagog uttryckte att hen inte såg det som något problem att det var så. Detta för att det 
alltid skulle finnas killar som gillade att sporta mer och tjejer som gillade att pyssla mer 
och om det var så den personen var så var det okej.  
 
Connell (2002) säger att genus är något som skapas och är föränderligt men att det ändå är 
många som ser normer och positioner som naturligt givna och normala. Pedagogen ovan 
uttrycker två könsstereotypa aktiviteter för killar respektive tjejer samtidigt som hen inte 
ser det som något problem. Vi förstod det som att pedagogen i exemplet ovan valde två 
väldigt könsstereotypa aktiviteter för att hen ville tydliggöra vad hen ville ha fram. 
Samtidigt så kanske valet av att göra detta kan anses som att hen normaliserar det faktum 
att tjejer pysslar och killar sportar samtidigt som det motsatta då ses som något som går 
utanför normen.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att när det kom till deras uppfattningar om inomhusmiljön 
så handlade det mycket om det material som fanns på fritidshemmen. Pedagogerna 
menade att materialet spelade större roll ur ett jämställdhetsperspektiv än rummen i sig. 
Materialet styrde var barnen lekte och spelade en stor roll i hur barnen positionerade sig på 
fritidshemmet. Materialen styrde även som vi nämnt ovan, hur pedagogerna kallade 
rummen. Material bär på normer om “vad barn bör hålla på med” och kan även vara 
bärare av “hur barn bör vara till kön” menar Nordin-Hultman (2011:72). Om materialet 
styr var barnen leker som pedagogerna säger och att materialet är bärare av det som 
Nordin-Hultman säger anser vi att det krävs en medvetenhet hos pedagogerna om detta. 
Och för att sträva mot en förändring krävs även kunskap som Wedin (2011) säger. 
Medvetenheten kring det faktum att tjejer och killar leker på olika platser i fritidshemmet 
och att de till stor del gör traditionellt könsbundna val fanns hos de pedagoger vi 
intervjuade. Frågan är om pedagogerna besitter tillräckligt med kunskaper för att 
förändra? Om vi utgår från det resultat vi fick fanns vissa tecken på hur pedagogerna 
genom exempelvis sitt förhållningssätt arbetade med jämställdhet men när det specifikt 
kom till frågan som handlade om vilka val barnen gjorde och var barnen lekte gav inte 
pedagogerna så många konkreta exempel på hur de gjorde för att motverka detta. Detta 
kan, enligt oss, tyda på att kunskapen om hur man gör fattas. Det en pedagog uttrycker 
kring att hen vill peppa till annat visar enligt oss på att hen försöker vidga barnens vyer 
och vill visa på att andra val är möjliga.  
 
Det pedagogerna uttryckte om att materialen till stor del styrde var de två könen lekte  
tolkar vi som att materialen i sig bär på normer om “vad barn bör hålla på med” precis 
som Nordin-Hultman (2011:72) säger. I intervjuerna upplevde vi, utifrån att pedagogerna 
bland annat kallade rummen vid funktionsnamn, att materialen de hade på fritidshemmen 
var grupperade och separerade från varandra. Med detta menar vi att byggmaterial fanns i 
ett rum eller på en särskild plats, att pysselmaterial fanns i ett annat rum etcetera. En 
pedagog berättade att de hade flyttat runt material för att ändra om lite på fritidshemmet 
och att de då märkte att barnens lek ändrade karaktär och att det blev en större blandning 
bland barnen bland annat utifrån ett könsperspektiv. Det visade på att materialet har stor 
betydelse när det kommer till hur barnen leker, med vem de leker och var de leker. För att 
ändra på det faktum att barnen ofta leker utifrån traditionella könsmönster anser vi att 
pedagogerna bör ta tillvara på de observationer de gjort när de flyttat runt material. Genom 
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att blanda materialet och ändra om i de pedagogiska rummen som barnen spenderar sin tid 
i kan man öka variationen och olikheterna i rummen vilket enligt Nordin-Hultman (2011) 
skulle leda till att barnens variationsrikedom och olikheter får ta mer plats i verksamheten.  
 

 
5.2 Fritidslärares syn på möjligheter och hinder att främja jämställdhet 
mellan pojkar och flickor genom utformningen av den fysiska inomhusmiljön  

 
Jämställdhetsarbetets möjligheter i den fysiska inomhusmiljön 
 
När det kommer till möjligheter för att främja jämställdheten mellan pojkar och flickor så 
ser de flesta av pedagogerna vi pratade med bara möjligheter men de uttrycker samtidigt 
att det gäller att komma på idéer om hur man ska arbeta med det. Eidevall (2009) såg även 
i sin studie att pedagogerna han mötte hade lätt att prata om jämställdhet generellt men att 
de hade svårare att säga hur de konkret skulle jobba med det. I förhållande specifikt till 
den fysiska inomhusmiljön så hade dock en del av pedagogerna vi intervjuade svårigheter 
att precisera vad detta arbete kunde innebära. Några pedagoger uttryckte att de ansåg att 
de hade alla möjligheter att ändra om på fritidshemmet, att de kunde använda sig av 
existerande material och möbler och flytta om som de såg passade. Detta såg de som en 
möjlighet att ändra om efter de behov som fanns. En pedagog sade att de försökte bredda 
lekmaterialet så det passade både killar och tjejer. Att bredda lekmaterialet tänker vi kan 
vara en del i det som Skolverket (2014) skriver om att man på fritidshemmet bör ge elever 
möjligheter att bryta med stereotypa föreställningar vid utformningen av fritidshem. 
Genom att säga att de breddar lekmaterialet så att det passar både killar och tjejer säger 
pedagogen samtidigt att det finns material som passar för specifikt tjejer och det finns 
material som passar för pojkar. Pedagogen bekräftar på så sätt det Nordin-Hultman 
(2011:72) säger om att material kan vara bärare av “normer som handlar om vad barn bör 
hålla på med”.  
 
I övrigt sade pedagogerna inget specifikt kring jämställdhetsarbetet som vi kan koppla till 
den fysiska inomhusmiljön. Pedagogerna talade alltså generellt om att det fanns många 
möjligheter att arbeta med den fysiska inomhusmiljön ur ett jämställdhetsperspektiv på 
fritidshemmet men de hade svårigheter i att specificera hur arbetet skulle se ut. Som vi 
nämnde tidigare så överensstämmer detta med det Eidevall (2009) såg i sin studie. 
Styrdokumenten tar i väldigt liten omfattning upp hur miljön bör vara på ett fritidshem. 
Det resultat vi fick tolkar vi som att pedagogerna egentligen inte reflekterat så mycket 
kring hur den fysiska inomhusmiljön kunde främja jämställdhet mellan pojkar och flickor. 
Styrdokumenten i sig specificerar inte heller miljön ur ett jämställdhetsperspektiv i så stor 
utsträckning vilket kanske kan vara en av anledningarna till att pedagogerna inte gjort det 
heller.  
 
Möjligheter i generellt jämställdhetsarbete med vidare tolkning av inomhusmiljö 
	
Som vi nämnde i inledningen av vår analys så tolkade pedagogerna begreppet 
inomhusmiljö på ett annat sätt än vad vi hade tänkt oss. Vårt fokus låg på den fysiska 
inomhusmiljön inklusive material. I deras tolkning blev även andra aspekter relevanta. Det 
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blev särskilt tydligt när vi ställde frågor kring möjligheter och hinder när det kommer till 
den fysiska inomhusmiljöns utformning. Pedagogerna hade då svårt att specificera sådant 
som hade med den fysiska miljön att göra och kom då in på andra aspekter som de fann 
relevanta för inomhusmiljön. Även om dessa svar ej passar in under vår forskningsfråga 
anser vi att de är mycket relevanta för att de visar på hur pedagogerna tänkte kring detta 
och det blir således relevant för vår analys och diskussion. Här kommer vi att lyfta de 
övriga möjligheter som pedagogerna ansåg att det fanns när det kom till att främja 
jämställdhet i koppling till inomhusmiljön.  
 
Aspekter som fritidslärarna inkluderade i begreppet inomhusmiljön var hur de lade upp 
verksamheten i form av fria och styrda aktiviteter, tid till pedagogiska diskussioner och 
hur de använde sig av äldre material på fritidshemmet. Som pedagogerna formulerade sig 
tolkade vi det som att dessa aspekter spelade in i hur inomhusmiljön generellt kunde 
användas för att främja jämställdhet. Ett av de områden som pedagogerna på båda 
fritidshemmen ansåg var en möjlighet i arbetet för att främja jämställdhet var uppstyrda 
aktiviteter. Pedagogerna menade att styrda aktiviteter gav pedagogerna en möjlighet att få 
barnen att testa på sådant de annars inte testade på. Genom att använda sig av uppstyrda 
aktiviteter i sina verksamheter på detta sätt kan pedagogerna ge eleverna möjlighet att 
“pröva och utveckla sina förmågor och sina intressen oberoende av könstillhörighet” 
(Skolverket, 2017:8a). I Allmänna råd skriver Skolverket (2014:34) att man på 
fritidshemmen ska “arbeta aktivt kring att motverka att eleverna gör könsbundna val och 
aktiviteter” och genom att styra upp aktiviteter som även är obligatoriska för eleverna kan 
man ge eleverna möjlighet till annat. På ena fritidshemmet sade de att de hade 
obligatoriska aktiviteter medan de på det andra fritidshemmet sa att de hade uppstyrda 
aktiviteter men att de egentligen inte var obligatoriska utan att barnen själva fick välja. 
Dock sa de att de flesta barnen oftast brukade vara med ändå. Så här skiljde det sig åt vid 
de två fritidshemmen. Vi tolkar det som att dessa planerade och obligatoriska aktiviteter 
som de sa sig ha på ett fritidshem kan ge fritidshemmet möjlighet att göra det som 
Eidevall (2009:166) skriver, nämligen att ge pojkar och flickor “samma möjlighet utan 
begränsningar som kopplas till könet”. Risken finns, på det fritidshem där de inte har 
några obligatoriska aktiviteter, att barnen går miste om möjligheten att testa sådant som de 
kanske inte annars väljer att göra. Och om valen de gör är utifrån traditionellt könsbundna 
normer får de inte möjligheten att testa sådant som ligger utanför dessa normer.  
 
En annan möjlighet som pedagogerna såg fanns när det kom till att främja jämställdheten 
mellan pojkar och flickor i koppling till inomhusmiljön var att pedagogerna ansåg att 
pedagogiska diskussioner i arbetslaget, som rörde annat än den dagliga driften av 
fritidshemmet, var viktigt. De uttryckte att det var viktigt att rektor styrde upp 
organisationen och såg till att det fanns tid till sådana diskussioner. Pedagogen menade att 
genom att de har tid avsatt för att diskutera kring sådana här frågor så kan det skapa en 
medvetenhet hos pedagogerna vilket i sin tur kan främja jämställdhetsarbetet. Vi tänker att 
diskussioner som dessa är viktigt och att de kan leda till en ökad medvetenhet hos 
pedagogerna i jämställdhetsfrågan vilket Wedin (2011) även menar, nämligen att 
medvetenhet krävs för att se strukturer och normer och för att sträva mot förändring.  
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Den sista möjlighet som vi kunde se i vårt resultat var att en pedagog nämnde att de på 
skolan och på fritidshemmen ofta använde sig av gammalt material såsom filmer, böcker 
etcetera. Hen menade att detta kunde ses både som en möjlighet och ett hinder. Hinder 
tänkte hen att det kunde vara för att det gamla materialet kunde innehålla en gammeldags 
syn på hur killar och tjejer är. Men å andra sidan såg denna pedagog att detta kunde 
användas på så sätt att de kunde lyfta hur synen på manligt och kvinnligt speglade 
samhället vilket hen i sin tur menade kunde leda till bra diskussioner.  
 
Hinder för jämställdhet i den fysiska inomhusmiljön 
 
Vilka hinder beskrev då fritidslärarna att det fanns när det kom till den fysiska 
inomhusmiljön och arbetet med att främja jämställdhet?  
Ett fåtal pedagoger upplevde inga hinder för att arbeta med jämställdhet. De flesta nämnde 
dock ändå saker som de ansåg kunde vara eller bli hinder i arbetet med jämställdhet på 
fritidshemmen. De hinder som pedagogerna beskrev fanns för att utforma den fysiska 
inomhusmiljön så att den främjar jämställdhet var lokalernas utformning. Flera av dem 
uttryckte att ytorna och rummen på fritidshemmen var för stora vilket de menade kunde 
vara ett hinder i arbetet för ökad jämställdhet. De ansåg att de stora ytorna ledde till hög 
ljudnivå och att det då blev de som hördes mest som syntes mest. Enligt pedagogerna var 
det killarna som hördes mest och syntes mest vilket ledde till att tjejerna hamnade lite i 
bakgrunden. Pedagogerna uttrycker alltså, som vi ser det, en medvetenhet om att lokalerna 
och deras storlek är ett hinder i arbetet med jämställdhet. I Allmänna råd för fritidshemmet 
(2014) kan man läsa att alla elever oavsett kön ska ges lika stort utrymme i verksamheten. 
Det står också i Läroplanen (Skolverket 2017a) att man vid utformningen av lokalerna ska 
ge eleverna möjlighet att bryta med stereotypa föreställningar. Vi tänker att en stereotyp 
föreställning är att killar leker mer högljutt än tjejer och att deras beteende ofta tar mer 
plats på fritidshem. När det kommer till de fysiska lokalerna så har man de förutsättningar 
man har men vi anser att man bör göra det bästa av det. Om nu pedagogerna anser att de 
stora ytorna inte främjar jämställdhet som styrdokumenten säger att man ska sträva efter 
så anser vi att de bör se över hur de skulle kunna förbättra situationen utifrån de 
förutsättningar som finns.  
 
Hinder i generellt jämställdhetsarbete med vidare tolkning av inomhusmiljö 
 
Precis som ovan så hade pedagogerna svårigheter att specificera hinder i 
jämställdhetsarbetet när det kom till den fysiska inomhusmiljön. De tolkade även här 
begreppet inomhusmiljö bredare än den fysiska aspekten. Vi anser, precis som ovan, att 
deras svar ändå är relevanta för att de visar på vad pedagogerna tolkade in i begreppet 
inomhusmiljön. Därför kommer vi här presentera de övriga hinder som pedagogerna 
beskrev fanns.  
 
En av de saker som kom upp under intervjuerna var att de erfarenheter eller de 
föreställningar de själva hade med sig eventuellt kunde bli ett hinder i 
jämställdhetsarbetet. En pedagog uttryckte att hen var gammal och att det ibland var svårt 
att ställa om då det idag var annorlunda än hur det var förut. Hen sa: “Och jag som 
gammal har ju lite svårt att ställa om i det här så jag säger ju kom nu pojkar så går vi, och 
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så får jag en smäll i bakhuvudet” (s 19). Även den här pedagogen visar på en medvetenhet 
som vi tidigare nämnt att Wedin (2011) säger är viktig när det kommer till att se normer 
och göra förändringar som främjar jämställdhet.  
 
Andra hinder som beskrevs i intervjuerna var den ökade andelen outbildad personal på 
fritidshem. De menade att detta kunde bli ett hinder för att de inte var insatta i uppdraget 
som styrdokumenten specificerar och därmed kunde diskussioner kring frågor såsom 
jämställdhet utebli. Precis som outbildad personal såg även vissa pedagoger att 
utomstående som rör sig inom skolorna och på fritidshemmen kunde utgöra ett hinder då 
de eventuellt inte heller var speciellt insatta i styrdokumenten och vad arbetet i fritidshem 
exakt innebär. Detta var något som även Eidevall (2009) såg i sin studie, att utomstående 
såsom föräldrar visade motstånd mot jämställdhetsarbetet. Det tematiska arbetssätt som 
pedagogerna uttrycker genomsyrar skolan idag var även det något som de såg som ett 
hinder i arbetet kring jämställdhet. De menade att när man arbetade utefter teman såsom 
exempelvis jämställdhet så fanns en risk att man enbart fokuserade på det under en kort tid 
och sen ansåg man sig klar. Arbetet med jämställdhet är, precis som en av pedagogerna 
uttryckte det, och som även styrdokumenten beskriver, ett område som ständigt ska vara 
närvarande och som ska genomsyra arbetet på fritidshemmen. Om man då arbetar med det 
som ett tema, anser vi precis som pedagogerna, att det finns en risk att man anser sig 
färdig med området när temaperioden är över.  
 
Vissa pedagoger beskriver även att arbetet för att främja jämställdhet kan bli ett hinder för 
att området i sig, enligt dem, för med sig vissa svårigheter. En pedagog säger bland annat 
att hen får tänka på hur hen uttrycker sig för att det finns många fallgropar. Hen säger 
vidare att det gäller att inte förstärka normer när man arbetar med det här området när 
syftet är egentligen är att verka för jämställdhet. Dolk (2013) såg även i sin studie att 
pedagoger visade på en osäkerhet kring jämställdhetsarbetet och menar att vissa områden 
sågs som mer känsliga än andra. Detta anser vi överensstämmer med det en av de 
pedagoger vi intervjuade sade när hen beskrev att när de arbetade med läroplanen så var 
just området jämställdhet något de fastnade vid.  
	

6.Sammanfattande kommentarer	
	
Vårt syfte med detta arbete var att öka kunskapen kring hur åtta pedagoger ser på den 
fysiska inomhusmiljön de arbetar i ur ett jämställdhetsperspektiv samt att se vilka 
möjligheter och hinder som pedagogerna beskrev fanns i detta. För att göra detta ställde vi 
två forskningsfrågor:  
 
1.Vilka uppfattningar har fritidslärare om den fysiska inomhusmiljön ur ett 
jämställdhetsperspektiv?  
2.Vilka möjligheter och hinder beskriver fritidslärare att det finns för att utforma den 
fysiska inomhusmiljön så att den främjar jämställdhet mellan pojkar och flickor? 
 
Sammanfattningsvis anser vi att vi nått vårt syfte genom att pedagogerna gett oss svar på 
de forskningsfrågor vi haft. Dock visade resultatet på att pedagogerna hade vissa 
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svårigheter i att ge konkreta exempel på just den fysiska inomhusmiljön vilket ledde till att 
resultatet vi fick kring forskningsfrågorna blev något begränsat. Pedagogerna tolkade 
begreppet inomhusmiljö bredare än den tolkning vi gjort. Kanske tyder det begränsade 
resultatet kring just den fysiska inomhusmiljön att pedagogerna inte tänkt på att detta även 
skulle kunna vara en aspekt för att främja jämställdhet. Vi anser att de pedagoger vi 
intervjuat visat på en generell medvetenhet kring jämställdhet och hur man på 
fritidshemmet kan främja detta. 
 
Svårigheterna att ge mer konkreta exempel tänker vi kan vara en spegling av att 
styrdokumenten ej nämnvärt specificerar hur arbetet med jämställdhet ska eller kan se ut. 
Jämställdhet är ett stort område och kan arbetas med på flera olika plan i fritidshem vilket 
pedagogernas beskrivningar gav en bild av. Man kan inte begränsa arbetet med 
jämställdhet till att enbart tänka kring just den fysiska inomhusmiljön som vi fokuserade 
på i detta arbete utan det kan enbart ses som en del i jämställdhetsarbetet. Därav har vi 
förståelse för pedagogernas bredare tolkning. Pedagogerna uttryckte att jämställdhet var 
ett svårt område då fallgropar och risken för att förstärka normer i arbetet fanns. Trots 
detta beskrev de ändå hur de försökte peppa barnen och hur de genom obligatoriska 
aktiviteter försökte visa på att annat än könstraditionella aktiviteter och val var möjliga. 
Även om pedagogerna gjorde detta framstod det som att barnen ändå i stor utsträckning 
gjorde normativa val. Barnen spenderar visserligen stor tid på fritidshem idag och ett 
medvetet arbete kring jämställdhet på fritidshem ser vi som en bra möjlighet att främja 
jämställdhet. När barnen lämnar fritidshemmet för dagen möter de dock andra miljöer, 
personer och förutsättningar som även det blir en del i hur barnen påverkas, formas och 
styrs i sina val på fritidshemmet.  
 
Fortsatt forskning 
  
Om vi i framtiden skulle göra en ny studie inom samma område tänker vi att det skulle 
vara intressant att göra en studie som kombinerar intervjuer och observationer. Då skulle 
vi genom intervjuerna få pedagogernas beskrivningar av deras arbete samtidigt som vi 
själva skulle få möjligheten att observera hur arbetet verkligen ser ut i praktiken. Det 
skulle ge oss möjligheten att kunna jämföra deras beskrivningar med deras faktiska arbete.	
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Bilagor 
	
Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
1. Ålder? 
2. Vilken utbildning har du? 
3. Hur lång erfarenhet har du av arbete i fritidshem?  
 
4. Vad tänker du på när jag säger ordet jämställdhet? 
 
5. Arbetar ni med jämställdhet på ert fritidshem? Hur? Varför?  
 
6. Vilka eventuella hinder ser du i arbetet med jämställdhet på fritids när det kommer till 
era lokalers utformning? (ex. ramfaktorer, utformning av lokaler, antalet pedagoger etc) 
 
7. Vilka eventuella möjligheter tycker du att det finns för dig som arbetar på fritids att 
arbeta med jämställdhet.  
(Generellt och när det kommer till utformningen av lokalerna? 
 
8. Hur är era lokaler utformade idag?  
- Vad kallar ni respektive rum? 
- Finns det någon tanke bakom hur ni använder er av dessa rum? 
-Är du nöjd över upplägget ur jämställdhetssynpunkt? Om ja varför? Om nej, vad skulle 
kunna ändras på?  
 
9. Upplever du det som att flickor och pojkar väljer ställe att leka på utifrån traditionella 
könsmönster?  
Om ja, ser du någon problematik med det? 
Vad tänker du att du kan göra för att ändra på detta?  
Om nej, vad tror du att det beror på? 
 
10. Upplever du att det idag finns några delar av era lokaler som till störst del används av 
killar respektive tjejer?  
Om ja: Hur ser du på det? Finns det någon problematik i det? Är det något ni skulle vilja 
förändra? Isåfall hur?  
Om nej, vad tror du att det beror på? 
 
11. Har ni en jämställdhetsplan på er skola? 
 
12. Tycker du att det finns tydliga direktiv från rektor om arbetet kring jämställdhet på           
fritidshemmet? 
 
13. Är det något annat du vill ta upp som rör jämställdhet på fritidshemmet? 
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Bilaga 2. Missivbrev    
 
                                                                       
 
Hej                                                                                                         2018-02-26 
 
Vi heter Ann-Marie Landstedt och Linda Söderström och vi läser till Grundlärare med 
inriktning mot fritidshem vid Umeå universitet. Vi läser nu vår sjätte och sista termin 
vilket innebär att det nu är dags att skriva examensarbetet.  
 
Det ställs vissa etiska krav då vi som studenter ska genomföra intervjuer för att samla in 
data till vårt examensarbete. Dessa etiska principer är informationskravet som innebär att 
informanterna måste informeras om intervjuerna vilket vi gör med detta brev. En annan 
etisk aspekt är samtyckeskravet. Detta innebär att medverkan i intervjun är frivillig och att 
man därför kan avsluta deltagandet när man vill. Nyttjandekravet är även det en aspekt vi 
måste förhålla oss till. Detta innebär att den data som vi samlar in via intervjuerna endast 
kommer att användas i vårt examensarbete och kommer därefter att förstöras. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla informanter är anonyma och att bara vi kommer att 
ta del av intervjuerna.  
 
Syftet med vår uppsats är att genom intervjuer synliggöra hur pedagogerna ser på den 
inomhusmiljö de arbetar i ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi vill även se vilka möjligheter 
och hinder som pedagogerna på fritidshemmen ser i sitt jämställdhetsarbete. 
 
För att göra den här studien möjlig skulle vi uppskatta er hjälp. Vi undrar därför om ni har 
möjlighet att delta i en intervju där vi kan samla in empiri till vårt examensarbete? 
Intervjuerna kommer att spelas in då vi behöver kunna lyssna på och analysera era svar i 
efterhand. Empirin kommer att användas i vårat examensarbete och kommer därför att 
redovisas för kurskamrater och handledare. 
 
 
Tack på förhand 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ann-Marie Landstedt    XXX @student.com 
Linda Söderström          XXX @student.com 

 
	


