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SAMMANFATTNING 
Denna studie handlar om fritidspedagogers agerande och resonemang kring att motverka 

traditionella könsmönster. Studiens teoretiska utgångspunkter var symboliskt respektive 

strukturellt genus. En central fråga var om fritidspedagoger menade att de kunde motverka att 

barnen påverkas av stereotypa könsmönster genom medvetna könsöverskridande handlingar. 

Två fritidshemsavdelningar med både kvinnlig och manlig personal observerades och 

intervjuer med de fyra pedagogerna genomfördes. Under observationerna noterades vilka 

arbetsuppgifter som förekom och vem som utförde dem. Intervjuerna fokuserade på 

fritidspedagogers fördelning av arbetsuppgifter och hur de motiverade sina val. Studiens 

resultat tyder på att fritidspedagoger ofta agerar medvetet för att motverka traditionella 

könsmönster och att de mestadels gör samma arbetsuppgifter oberoende av kön. De tycker att 

det är viktigt att inte förstärka könsstereotypa roller och gör därför ibland tvärtemot normen. 

Resultatet visade också att kvinnligt kodade sysslor är vanligare än manliga i 

fritidshemsverksamhet. Studiens analys och diskussion berör svårigheterna med att välja 

arbetsuppgifter samt fritidspedagogers individualitet kontra könsmönster.  
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INLEDNING 

I den här studien vill jag undersöka betydelsen av könsrelaterade förebilder i skolan, hur 

fritidspedagoger ser på detta. Jag vill också undersöka hur fritidspedagoger resonerar kring 

läroplanens formuleringar om jämställdhet. Hur tycker de att traditionella könsmönster kan 

motverkas i fritidshemsverksamhet? Jag vill ta reda på om yrkesverksamma fritidspedagoger 

anser att de kan förverkliga jämställdhetsmålen genom att agera könsöverskridande. Syftet 

med att undersöka det är att leta argument för om jag, som kvinnlig blivande pedagog med 

fallenhet för bakning och pyssel, bör ägna mig åt mer könsöverskridande sysslor som 

exempelvis teknik och bollidrott eller om jag ska fortsätta med det jag är bra på.  

Under den verksamhetsförlagda delen av min utbildning har jag lagt märke till att jag själv 

prioriterar de mer kvinnliga sysslorna, såsom nämnda bakning och pyssel, framför lek med 

Lego, klossar och bandy. Att jag föredrar att göra de saker jag är intresserad av känns rimligt 

men det får mig också att undra om det verkligen är det bästa för barnen med tanke på hur det 

förstärker den kvinnliga könsstereotypen. Kanske borde jag fokusera på de stereotypt manliga 

sysslorna för att vara en bättre förebild? Finns sådana sysslor i fritidshemsverksamhet och, om 

så, vilka är de? 

I och med denna studie vill jag undersöka ett läroplansmål som på grund av sin otydlighet kan 

förbises. ”Skolan ska motverka traditionella könsmönster” (Skolverket, 2011) kan upplevas 

som svårtolkat, kanske särskilt i fritidshemsverksamhet eftersom den är friare än skolans 

undervisning. På fritidshem där både män och kvinnor arbetar finns möjligheten att genom 

handlingar visa barnen något annat än traditionella könsmönster. Tycker fritidspedagoger att 

det är en rimlig tolkning av ovanstående citat? Om så är fallet, är det genomförbart? 

Mitt intresse riktas mot fritidspedagogers handlingar, om de kan ses som könsöverskridande 

eller könsstereotypa, och inte mot om de behandlar flickor och pojkar olika. Undersökningens 

empiri kommer från observationer och kvalitativa intervjuer med fokus på fritidspedagogers 

konkreta handlingar i fritidsverksamhet och deras tankar kring sitt uppdrag.  

Bakgrund  

I bakgrundens första del gör jag en kort beskrivning av fritidshemmets uppdrag. Sedan följer 

Jämställdhet i skolans styrdokument förr och nu där jag går igenom vad läroplaner och 

styrdokument har sagt om jämställdhet. I delen Förebilders betydelse för barn i skolan går jag 

igenom forskning om vuxna som förebilder.  

Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshem kompletterar skolan tidsmässigt, genom att barn får vistas där under den del av 

dagen de inte är i skolan, och innehållsmässigt genom att ge barn andra upplevelser än de får i 

skolan. Kommuner ska erbjuda barn plats på fritidshem från 6 års ålder fram till och med 

vårterminen det år barnet fyller 13 år. (Skolverket, 2011) I Skollagen definieras fritidshemmet 

som en del av skolbarnsomsorgen. Där uppges fritidshemmets uppgift vara att komplettera 

skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stimulera elevernas utveckling och 

lärande. (Utbildningsdepartementet, SOU 2010:800) 

Verksamheten på fritidshem styrs, förutom av Skollagen, också av Läroplanen för 

förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet (Skolverket, 2011). Det är dock inte samma 

kunskaper som ska förmedlas i fritidshemmet som i skolan. Rohlin (2012) skriver i boken 

Fritidshemmets historiska dilemman, som i sin tur bygger på författarens avhandling om 
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fritidshem, om en central skillnad: att fritidshemmet inte har bindande krav på inlärning av 

speciella kunskaper och färdigheter, vilket skolan har.  

Jämställdhet i skolans styrdokument förr och nu  

Ordet jämställdhet togs med i grundskolans läroplan år 1969.  

”Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor – i familjen, på arbetsmarknaden och inom 

samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om könsrollsfrågan, stimulera eleverna till att debattera och 

ifrågasätta rådande förhållanden.” (Skolöverstyrelsen, 1969) 

Denna utveckling beskrivs också av Tallberg Broman, docent i pedagogik, i boken 

Pedagogiskt arbete och kön (2002) som behandlar det svenska utbildningssystemets köns- 

och klassrelaterade historia. Författaren berättar vidare att från och med 1979 angav även 

skollagen att jämställdhet var något som skolan skulle verka för. I Lgr 80 talar man om 

jämställdhet som en attityd- och informationsfråga och man satsade därför på information om 

andra studieval än de könstraditionella. Syftet var att flickor skulle rekryteras till de 

traditionellt manliga yrkena.  

I Lpo 94 betonas ännu mer att ökat jämställdhetsarbete inom den obligatoriska skolan behövs. 

Detta bland annat eftersom man ansåg att det vore fördelaktigt för både arbetsmarknaden och 

eleverna som individer att deras val av yrke blev mindre könsrelaterat. Arbete med 

jämställdhet inom skolan sågs nu som en pedagogisk fråga. (Tallberg Broman, 2002) 

Formuleringen ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” 

introducerades i Lpo 94. Texten fortsätter: ”Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.” (Skolverket, 1994) 

Lgr 11, den nu gällande läroplanen, har kvar formuleringen om könsmönster som fanns i Lpo 

94. Den efterföljande meningen har omformulerats till ”Den ska därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” 

(Skolverket, 2011).  

I Utbildningsdepartementets rapport Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av 

jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan (Utbildningsdepartementet, SOU 2010:99) 

står följande: ”Jämställdhet råder när flickor och pojkar har samma makt och möjligheter att 

påverka skolan, det egna lärandet och den egna utvecklingen.” Här definieras alltså vad 

jämställdhet i skolan innebär. I boken Jämställdhetsarbete i förskola och skola (Wedin, 2011) 

skriver författaren, en genuspedagog som utbildar skolpersonal i jämställdhetsarbete, 

följande:  

”Olika normer kopplade till kön, gör det svårt för individer att fullt ut utveckla sina intressen och 

förmågor. Föreställningar om hur flickor och pojkar ska vara, se ut och uppträda, kan begränsa 

individen. Könsnormer ligger också till grund för sexuella trakasserier och kränkningar, vilket kan 

påverka individens självkänsla och välbefinnande.” (Wedin, 2011, s. 22) 

I början av 2000-talet införde regeringen jämställdhetsintegrering. Med det menas att 

jämställdhetsarbete inte ska ske vid sidan av utan finnas integrerat i allt arbete, såväl 

ledningsarbete som dagliga rutiner. Jämställdhetsperspektivet ska vara ständigt närvarande i 

alla verksamheter på alla nivåer i samhället. ”För förskolan och skolan innebär 

jämställdhetsintegrering att alla, från skolchef till förskolepersonal och lärare, ska tillämpa ett 

jämställdhetsperspektiv i sitt arbete.” (Wedin, 2011) 

Skollagen som gäller för hela skolväsendet, SFS 2010:800, nämner jämställdhet i första 

kapitlet (5 §) eftersom det ingår i svenska samhällets värdegrund.  
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”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.” (Utbildningsdepartementet, SOU 2010:800) 

I läroplanerna betonas att uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt inte ska få 

hindra barns möjligheter att pröva och utveckla olika förmågor. (Wedin, 2011) Man menar 

alltså att barn ska känna att de kan välja vad de vill göra utan att begränsas av sitt biologiska 

kön. 

Förebilders betydelse för barn i skolan 

Forskning om vuxna som förebilder för barn behandlar ofta ämnet män som arbetar i förskola 

och skola. Det ses som en brist att skolan domineras av kvinnliga vuxna. (Sternod, 2011) Ett 

ofta förekommande argument för varför fler män behövs i skolan är att de barn som inte 

träffar sina fäder behöver andra vuxna män som förebilder. (Fredriksson & Hjalmarsson, 

2012; Sternod, 2011) Ett annat argument är att män som arbetar med omsorg ger 

otraditionella identifikationsmodeller för barn, det vill säga att de gör sådant som män inte 

vanligtvis gör och att det är positivt för jämställdheten att barn ser det. (Baagöe Nielsen, 

2005) Något som också har nämnts i sammanhanget är att kvinnor inte har förståelse för 

pojkar och deras behov, något som män då automatiskt antas ha. Män antas även bidra med 

bestämd disciplin. (Sternod, 2011) 

Min undersökning handlar om fritidspedagoger men jag tar ändå upp forskning om 

förskoleverksamhet, eftersom jag anser att det är jämförbart med fritidshemsverksamhet och 

eftersom det ännu inte finns så mycket forskning kring fritidshem. Forskning som rör 

förebilder i skolan är också relevant för min studie eftersom det gäller samma barn som vistas 

på fritidshem. 

Förebilder i förskolan 

I en artikel av Edström (2009) beskriver författaren sin doktorsavhandling vars syfte var att 

jämföra och analysera svenska och skotska förskollärares ansvar för att främja jämställdhet 

mellan könen. Edström tar bland annat upp frågan om pedagoger som förebilder för barn i 

förskolan vad gäller könsroller. Författaren diskuterar bristen på män i förskolan, något som i 

både Sverige och Skottland ses som negativt. Det implicerar att kvinnliga förskollärare inte 

räcker till för att motverka stereotypa könsmönster utan att barnen behöver manliga förebilder 

i förskolan. Det är enligt Edström oklart vad dessa män då förväntas göra för att främja 

jämställdhet. 

Synen att män behövs i förskolan som förebilder problematiseras av Fredriksson och 

Hjalmarsson (2012) som i en c-uppsats undersökte attityder mot och förväntningar på manliga 

förskollärare. Författarna ifrågasätter den positiva synen på män i förskolan som baseras på att 

män automatiskt tillför något på grund av sitt kön. Om män behövs i förskolan för att utföra 

de traditionellt manliga sysslorna så strider det mot läroplanens direktiv om att motverka 

traditionella könsmönster, vilket alltså även står i förskolans läroplan (Lpfö 98). Om 

anledningen till att män behövs i förskolan är att pojkar som inte träffar sina fäder behöver en 

manlig förebild så menar Fredriksson och Hjalmarsson att det är en onödig generalisering av 

vad män är. Män är främst individer, inte en grupp där alla har samma egenskaper. Det vore 

enligt författarna bättre om män sågs som förebilder i egenskap av vuxna människor, för barn 

av båda könen. (Fredriksson & Hjalmarsson, 2012) 

Pedagogen och genusforskaren Baagöe Nielsen (2005) har skrivit följande om män i 

förskolan: ”Att pedagogernas praktik också ska bidra till en ökad jämställdhet verkar vara en 
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vanlig del av den pedagogiska självförståelsen i Sverige. Den innebär att man önskar män till 

förskolan bland annat för att visa på möjligheten av en ny och annorlunda (köns-)praktik och 

att omsorgsgivande män kan utgöra otraditionella identifikationsmodeller för barn.” (Baagöe 

Nielsen, 2005) Författaren jämför här med Danmark och konstaterar att jämställdhets-

argumentet inte är lika populärt inom den danska förskolan som i den svenska. 

Baagöe Nielsen (2005) fortsätter med att beskriva de diskurser, det vill säga argument och 

perspektiv, som förekommer i den offentliga debatten och inom det pedagogiska fältet i 

Danmark. Författaren beskriver bland annat diskursen om barns behov i frågan om män i 

förskolan. Att barn behöver män som förebilder har varit ett dominerande argument i denna 

fråga. Synsättet att män inte bara önskas utan behövs i förskolans verksamhet tyder på en syn 

på mäns omsorg som skild från kvinnors. Eftersom de är män så antas deras omsorg vara av 

en annan art än kvinnors och den omsorgen går barn miste om på förskolor utan manlig 

personal. Dessutom, menar vissa, ska dessa män vara ”riktiga män” och inte mjuka icke-

maskulina sådana. Det är just maskuliniteten som man menar är viktig i sammanhanget. 

Denna syn tyder på att det är männens sätt att vara, deras maskulina handlingsmönster, som är 

viktigt för barn att se och uppleva. Baagöe Nielsen nämner en engelsk professor vid namn 

Lewis som tillsammans med kollegan Warin har undersökt mäns betydelse för barn. En av 

deras slutsatser var att mäns interaktion med barn utvecklas på så olika sätt att man inte kan se 

något specifikt manligt mönster. Alla män är individer och det speglas i omsorgen och 

interaktionen.  

Förebilder i grundskolan 

Wedin (2011) beskriver bland annat skolpersonalens ansvar som förebilder: 

”Förekomsten av en icke-diskriminerande miljö och ett aktivt jämställdhetsarbete bland de vuxna, ökar 

möjligheten att bekämpa diskriminering och befrämja lika rättigheter också hos barn och elever. De 

vuxna är förebilder och deras sätt att agera mot varandra uppfattas av barn och elever. Sexistiska eller 

homofobiska skämt i lärarrummet eller en förväntad uppdelning i manliga och kvinnliga sysslor kan 

påverka även det pedagogiska arbetet.” (Wedin, 2011)  

Wedin skriver vidare att man i arbetet med att främja en jämn fördelning av kvinnor och 

män bland skolpersonalen, något som ofta innebär att anställa fler män eftersom de är i 

minoritet, bör kunna motivera varför det behövs fler män i skolan. Annars kan effekten bli 

att man förstärker traditionella könsroller istället för tvärtom. Att argumentera för att män 

behövs i skolan för att bidra med det som inte kvinnor har, det som anses vara typiskt 

manliga egenskaper, bidrar till att förstärka uppdelningen av kvinnliga och manliga 

sysslor. (Wedin, 2011) Författaren nämner det som Fredriksson och Hjalmarsson (2012) 

också tar upp: risken för att män undviker att söka sig till arbete inom förskola och skola 

eftersom de inte vill bli betraktade som könsstereotyper utan som individer.  

I artikeln Role models or normalizing agents? gör Sternod (2011) en diskursanalys av 

amerikanska skrivna mediers syn på manliga lärare som förebilder. Författaren beskriver ett 

synsätt som innebär att eftersom kvinnliga lärare är betydligt vanligare än manliga har skolan 

blivit en kvinnlig miljö, ”girl-friendly” och ”anti-male” (Sternod, 2011). Enligt synsättet har 

kvinnor ingen medfödd förståelse av pojkar och kan därför inte förstå varför pojkar är som de 

är och hur de lär sig. Därför behövs manliga lärare, som alltså skulle vara de enda som förstår 

pojkars lärande. En annan positiv effekt av manliga lärare är enligt författaren att de av pojkar 

uppfattas som män som tycker om att läsa och lära, alltså att de är positiva förebilder.   

Sternod (2011) konstaterar alltså att bristen på män inom skolan beskrivs som ett problem i de 

skrivna medierna i USA och försöker ta reda på varför. I de flesta nyhetsartiklar som 
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studerades konstaterades bristen på män som problematisk utan vidare förklaring, som om det 

var ett faktum. Ett fåtal artiklar erbjöd dock förklaringen att män bidrar med bestämd disciplin 

samtidigt som de har förståelse för den ”pojkaktiga energin” (Sternod, 2011). Sternod citerar 

Gurian, en psykolog och författare, som menar att pojkar behöver manlig guidning för att lära 

sig heder, medkänsla, integritet och respekt för kvinnor. Kvinnor kan inte förmedla vikten av 

respekt på samma sätt som män, eftersom de är mer omsorgsfulla av naturen. Detta implicerar 

enligt Sternod att omsorg ses som en kvinnlig egenskap, utom när den involverar dominans 

och underkuvande.  

Ett vanligt argument för varför män behövs som förebilder för pojkar i skolan är att pojkar 

saknar manliga förebilder i andra sammanhang. De mest radikala i sammanhanget hävdar att 

pojkar, utan ”normala” män som visar hur de ska vara, blir kriminella eftersom deras 

maskulinitet inte tyglas under uppväxten. Därmed antas också att män per automatik vet hur 

pojkar ska hanteras för att deras maskulinitet ska utvecklas åt rätt håll. I en artikel som 

Sternod (2011) citerar går man så långt som till att hävda att morden på en skola i Jonesboro, 

USA, där två pojkar sköt ihjäl jämnåriga och lärare, var ett resultat av en brist på manliga 

förebilder. Liknande tankar har även publicerats om massakern på en skola i Columbine, 

USA. (Sternod, 2011) 

Cushman (2008) har gjort en liknande studie om mäns förväntade roll som förebilder för 

pojkar på Nya Zeeland. Även denna författare söker svar på vad dessa eftertraktade manliga 

lärare egentligen förväntas tillföra. Cushman fokuserar på rektorers definition av manliga 

förebilder och på vilken typ av män de valde att anställa. Resultatet blev att majoriteten av 

rektorerna som besvarade Cushmans enkät ansåg att fler män behövdes i skolan men att deras 

motiveringar för detta var otydliga. Skälen de angav var inte bättre studieresultat eller 

disciplin utan snarare att se till att pojkar hade tillgång till positiva manliga förebilder om de 

inte hade sådana i hemmiljön. (Cushman, 2008) 

Syfte 

Enligt Läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet har skolan ”ett ansvar 

för att motverka traditionella könsmönster” (Lgr 11). Detta gäller även under den tid som 

eleverna är på fritidshemmet. Denna studie syftar till att undersöka hur fritidspedagoger ser på 

detta ansvar och hur de gör i praktiken.  

Att, utifrån sitt kön, undvika traditionellt kvinnliga respektive manliga sysslor kan vara ett sätt 

att motverka traditionella könsmönster. Samtidigt kan det finnas fördelar med att varje 

pedagog gör sådant som hen är intresserad av och kanske därmed är bra på; det kan medföra 

ett engagemang som inspirerar barnen. Jag vill undersöka vad kvinnliga respektive manliga 

pedagoger gör på fritidshemmet och ta reda på om de resonerar kring genus när de fördelar 

uppgifter mellan varandra. Tänker de då på sin roll som förebild för barnen?  

Utifrån syftet arbetar jag med följande frågeställningar: 

- Hur tolkar fritidspedagoger ovanstående citat ur läroplanen? 

- Vilka genuspräglade arbetsuppgifter finns inomhus på fritidshem?   

- Hur upplever fritidspedagoger själva sina val av sysslor och hur motiverar de sina 

handlingar? 

- Bör fritidspedagoger, enligt dem själva, agera utifrån intresse eller sin roll som jämställd 

förebild?  

Genom att besvara dessa frågeställningar kan jag närma mig svaret på frågan: hur resonerar 

fritidspedagoger kring läroplanens riktlinjer om jämställdhet? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Strukturellt och symboliskt genus 

Genus är ett begrepp som inte ska blandas ihop med biologiskt kön. Vanligast är att termen 

genus syftar på en kulturell skillnad mellan män och kvinnor som har sitt ursprung i den 

biologiska uppdelningen. Genus kan i sig delas upp i olika aspekter. Två av dem är 

strukturellt genus och symboliskt genus, vilka jag förklarar nedan. 

I boken The science question in feminism (Harding, 1986) gör författaren en djupgående 

analys av feminismens kritik mot mäns ställning inom vetenskapen. Denna kritik riktas mot 

sexismen i vetenskapens sociala struktur, metodik och skapande av mening. Harding talar om 

motsättningen mellan män och kvinnor. Boken är relevant för denna studie eftersom 

författaren går igenom strukturellt genus: uppdelningen av arbete mellan män och kvinnor. 

Jakobsson (2000) skriver i sin doktorsavhandling, som handlar om motivation och inlärning 

ur genusperspektiv, att ”strukturellt genus rör könsarbetsfördelningen och produceras genom 

att kvinnor och män tilldelas olika sociala aktiviteter” (Jakobsson, 2000).  

Symboliskt genus, ett annat begrepp som Harding introducerade, handlar om att 

män/manlighet och kvinnor/kvinnlighet tillskrivs olika egenskaper och beteenden som inte 

kommer sig av de biologiska könen. ”Det gäller tankar, idéer och värderingar som knyts till 

kvinnligt respektive manligt, t.ex. att ”manlig” associeras till ”rationell” och ”aktiv”, medan 

”kvinnlig” förknippas med ”intuition” och ”passivitet”.” (Jakobsson, 2000) Min studie berör 

främst fördelningen av sysslor men även definitioner av manligt och kvinnligt är relevant att 

undersöka närmre.  

Manligt och kvinnligt 

För att kunna bedöma vilka handlingar som kan ses som könsöverskridande behöver man ha 

kunskap om vad i en viss kultur som förknippas med manlighet och kvinnlighet. År 1996 

publicerade Westberg-Wohlgemuth en doktorsavhandling om könsuppdelningen på den 

svenska arbetsmarknaden. Bland annat undersöktes föreställningar om manligt och kvinnligt i 

arbetslivet hos 420 personer av blandad yrkesbakgrund. Resultatet visade att de egenskaper 

som av många anses vara typiskt kvinnliga är att ha tålamod, vara fingerfärdig, vara känslig, 

vara lyhörd för andras behov, ta hand om, sköta om. De manliga egenskaperna var i sin tur att 

göra karriär, vara teknisk, ta risker, ha makt och status samt att klara av det som är fysiskt 

tungt. Områdena närhet, distans och makt är alltså i fokus när kvinnligt och manligt beskrivs. 

(Westberg-Wohlgemuth, 1996) 

Förskolläraren och doktoranden Nordberg (2005) skriver om manliga könsformeringar i 

förskolan i boken Manlighet i fokus. Författaren ställer frågan om vad det egentligen innebär 

att vara en manlig förebild. Vad är manligt i det sammanhanget? ”Genom att i förskolan 

utföra samma sysslor som kvinnorna förväntades alltså de manliga pedagogerna att mer 

radikalt förändra både barnens attityder och påverka deras framtida praktiker.” (Nordberg, 

2005) Här kan man uttolka att alla de sysslor som pedagoger i förskolan gör är kvinnligt 

kodade.  

Havung (2000), som har publicerat avhandlingen Anpassning till rådande ordning – en studie 

av manliga förskollärare i förskoleverksamhet, menar att begreppen manligt och kvinnligt är 

problematiska i och med att de kan tolkas olika. I min studie används begreppen både i 

betydelsen man eller kvinna och i betydelsen ”föreställningar om vad som hör till män 

respektive kvinnor”, det vill säga vad de anses göra.  Havung skriver vidare att omvårdnad 
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och omsorg ses som kvinnliga sysselsättningar av de manliga förskollärare som hon 

intervjuade. Författaren beskriver vad begreppet omvårdnad innefattar i förskoleverksamhet. 

”Omvårdnad är också att hjälpa barnen med att knyta ett skosnöre som gått upp, vända 

pusselbiten rätt, hålla dockan medan barnet hämtar en filt, trösta, bära, krama och finnas till 

hands vid ledsna stunder.” (Havung, 2000) Författaren använder begreppen omvårdnad och 

omsorg växelvis och jag har valt att använda begreppet omsorg.  

Utifrån ovanstående forskning har jag kategoriserat följande som kvinnligt: tålamod, 

fingerfärdighet, känslighet, lyhördhet och att visa omsorg. Till omsorg hör även 

hushållssysslor såsom att förse barn med mellanmål och liknande. Till kategorin manligt hör 

att sköta teknik, ta risker, ha makt, göra fysiskt tungt arbete samt att förespråka och 

upprätthålla disciplin. Det sistnämnda hör hit eftersom Sternod (2011) fann att det ses som en 

manlig egenskap.  
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METODER 

Urval 

Observationer och intervjuer genomfördes på en grundskola med integrerat fritidshem i ett 

mindre samhälle i Sverige. Jag valde ut skolan eftersom den hade både manlig och kvinnlig 

personal på minst två fritidshemsavdelningar vilket gjorde det möjligt att observera hur 

kvinnor och män arbetade tillsammans på två olika avdelningar. Jag bedömde att det var 

tillräckligt för en studie av detta omfång att observera två män och två kvinnor under två 

dagar vardera samt intervjua de fyra informanterna enskilt. Alla fyra pedagoger som deltog i 

studien arbetade i skolans verksamhet under den tid som elevernas skoltid varade och gick 

sedan över till att arbeta i fritidshemsverksamhet.  

De två fritidshemsavdelningarna kommer i denna rapport att kallas för Snäckan och Snigeln. 

På Snäckan, som är en avdelning för sex- och sjuåringar, kommer pedagogerna att kallas Ann 

och Jan. Pedagogerna på Snigeln, avdelningen för åttaåringar, kallas hädanefter för Emma och 

Adam. Övrig personal som nämns i rapporten kommer att benämnas med bokstaven X. 

Datainsamlingsmetod 

För denna studie valdes kvalitativa intervjuer ut som huvudmetod och dessa kompletterades 

med observationer. Kvalitativ intervju är en lämplig metod när forskaren vill få insikt i 

människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. (Denscombe, 2009) Kvalitativa 

intervjuer med låg strukturering kan enligt Patel och Davidson (2011) användas när syftet är 

att undersöka intervjupersoners uppfattningar om ett specifikt fenomen. Att en intervju är 

kvalitativ innebär att den har friare formulerade frågor och att dessa kan varieras. Låg 

strukturering innebär att personen som intervjuas ges utrymme att svara på frågorna med egna 

ord. 

Intervjuerna för denna studie spelades in på en mobiltelefon med hjälp av programmet PCM 

Recorder. Johansson och Svedner (2010) rekommenderar inspelning hellre än anteckningar 

vid kvalitativa intervjuer eftersom pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan vara 

viktiga för att förstå vad som sägs. Med ljudinspelning får man en närmast fullständig 

dokumentation av det som sägs. (Denscombe, 2009) Intervjufrågorna (se Bilaga) berörde 

ämnena läroplanen, pedagoger som förebilder samt könsstereotypa kontra könsöverskridande 

handlingar. Frågorna bestämdes innan observationerna men utrymme gavs för tillägg efter 

genomförandet av dessa. Fria följdfrågor förekom ofta under intervjuerna. Jag genomförde 

fyra intervjuer med fritidspedagoger, två män och två kvinnor. Att kvinnor och män som 

arbetade tillsammans intervjuades berodde på studiens syfte, att undersöka hur pedagoger av 

båda könen resonerade. Meningen var inte att jämföra könen med varandra utan att få en bild 

av hur fritidspedagoger tänker kring könsroller bland pedagoger.  

Det finns både för- och nackdelar med intervjun som metod. Några av fördelarna är enligt 

Denscombe (2009) att man kan få fram djupgående och detaljerade data, få värdefulla insikter 

samt att metoden bara kräver enkel utrustning. Det viktigaste verktyget är forskarens 

konversationsfärdighet. Den intervjuade kan dessutom uppleva intervjun som terapeutisk, en 

unik möjlighet att kunna prata utförligt om sina tankar och idéer inför någon som lyssnar 

aktivt. En nackdel med intervjumetoden är att den är tidskrävande, särskilt efter intervjun när 

rådatan ska transkriberas och analyseras. Svaren man får vid semi- eller ostrukturerade 

intervjuer är icke-standardiserade vilket gör att de är svåra att sammanställa. En annan 

nackdel är att datan som samlas in baseras på vad människor säger, inte vad de gör. Uttryck 

och handling är inte samma sak alla gånger. Svaren kan påverkas av intervjuaren och 
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kontexten vilket i sin tur påverkar tillförlitligheten. Intervjun är alltid en konstlad situation. 

(Denscombe, 2009) 

Observationer användes för att ge underlag till intervjuerna. Enligt Patel och Davidson (2011) 

används observationer ofta för att komplettera information som samlats in med andra 

metoder. Observationsmetoden ger möjlighet att studera beteenden i naturliga sammanhang, 

något som gör att forskaren inte är lika beroende av informanternas minne och verbala 

förmåga som vid intervjuer. (Patel & Davidson, 2011) Jag valde metoden för att kunna samla 

information om vad pedagogerna gjorde under en vanlig eftermiddag på fritidshemmet. 

Informationen skulle användas till att ställa frågor kring under intervjuerna samt till att se 

vilka arbetsuppgifter som förekom på avdelningarna. Vid observationer kan man använda ett 

observationsschema, något som är att föredra om man är flera observatörer och vill vara säkra 

på att anteckna samma typ av skeenden. (Denscombe, 2009) Eftersom jag var ensam 

behövdes bara en enkel mall och den finns beskriven under ”Procedur”. 

En fördel med observationer är att det är en effektiv datainsamlingsmetod. Stora mängder data 

kan samlas in på relativt kort tid. En nackdel är att man vid observationer riskerar att förenkla 

alltför mycket, man får inte fram några dolda innebörder av beteenden utan bara de synliga 

handlingarna. Ett annat problem är att det kan vara svårt att som observatör inte störa den 

naturliga miljön. Enligt Denscombe (2009) är det bäst om observatören helt låter bli att 

interagera med deltagarna i miljön. Eftersom jag observerade pedagogernas handlingar när de 

utövade sitt yrke så upplevde jag det inte som problematiskt att prata med barnen på 

avdelningarna.  

Procedur 

Pedagogen som ansvarade för arbetslaget ifråga kontaktades och tillfrågades om samtycke till 

observationer och intervjuer. Fyra eftermiddagar bokades in för detta. Jag valde ut de två 

avdelningarna och fick samtycke från de fyra pedagogerna. Information till vårdnadshavare 

sattes upp vid alla entréer, något som jag tillsammans med pedagogerna bedömde vara 

tillräckligt eftersom mitt fokus låg på pedagogernas handlingar och inte på barnen. 

Informationen bestod av en kort beskrivning av undersökningens syfte och omfång samt 

kontaktinformation. Det framgick tydligt att endast pedagogerna skulle observeras. 

Observationerna ägde rum efter barnens ordinarie skoltid, mellan klockan 13:30 och 16, det 

vill säga när pedagogerna arbetade i fritidshemsverksamhet. Jag gjorde en enkel 

observationsmall med rubrikerna ”Avdelning”, ”Personal” och texten ”Anteckna vem av 

pedagogerna som gör vad och ungefärlig tid det görs”. På den antecknade jag fortlöpande vad 

pedagogerna gjorde samt tidpunkt för varje anteckning. Fokus låg på fysiska handlingar och 

inte på vad pedagogerna sa men vissa relevanta citat antecknades ändå. Jag antecknade endast 

inomhus eftersom pedagogerna inte deltog i barnens utomhuslek på eftermiddagarna. Varje 

avdelning observerades under två eftermiddagar. Jag interagerade med barnen till viss del och 

förklarade min närvaro för de som frågade om den.  

Intervjuerna bokades in efter pedagogernas önskemål om tidpunkt. Platsen för intervjuerna 

var i tre fall ett grupprum med ett bord och fyra stolar och i det fjärde fallet, intervjun med 

Adam, en hörnsoffa inne på pedagogens avdelning eftersom grupprummet var upptaget. Jag 

skrev intervjufrågorna innan observationernas början men gjorde en öppen fråga där en eller 

flera iakttagelser från observationer kunde nämnas. Innan intervjun började fick pedagogen 

information om undersökningens övergripande syfte, det vill säga att undersöka 

fritidspedagogers arbetsuppgifter och tolkning av läroplanen. Pedagogen fick även ge 

muntligt samtycke till att intervjun spelades in och att inspelningen behölls till dess att 
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analysen var färdig. Alla informanter garanterades anonymitet i rapporten. Intervjuerna tog 

ungefär 15 minuter per person.  

Databearbetningsmetod  

Data från observationerna bearbetades genom att jag gick igenom mina anteckningar från de 

båda avdelningarna och sorterade handlingarna i kategorierna kvinnligt och manligt. I 

sorteringen använde jag mig av de könskodade egenskaper som Westberg-Wohlgemuth 

(1996) tog fram i sin studie och som ovan nämnts under rubriken ”Manligt och kvinnligt”. För 

de sysslor som innebär att ta hand om och sköta om använder jag samlingsbegreppet omsorg 

som Havung (2000) beskrev. 

Under ”Kvinnligt” satte jag sådant som kan kopplas till tålamod, fingerfärdighet, känslighet 

och omsorg. Även hushållssysslor placerades i kategorin eftersom jag kopplar dem till 

omsorg. De sysslor som förekom i kategorin kvinnligt presenteras nedan efter område. 

Omsorg: servera mellanmål, plocka i och ur diskmaskinen, torka bord, baka, göra popcorn, 

hjälpa barn att låna telefonen, städa undan leksaker, trösta barn. Tålamod: förklara saker för 

barn, spela spel med barn. Fingerfärdighet: knyta armband. Känslighet: skapa lugn och ro.  

I kategorin ”Manligt” placerade jag sysslor som kopplas till teknik och fysiskt tungt arbete. 

Även disciplin och ordning hör hit eftersom ett vanligt argument för manliga pedagoger är att 

de är bättre på dessa områden, detta enligt Sternod (2011). Nedan följer de sysslor som 

förekom under observationer. Fysiskt tungt: ställa fram stolar till samling. Disciplin/ordning: 

kontrollera ordningen när barnen köade till något, säga till stökiga eller bråkiga barn, säga till 

högljudda barn, leda lekar, bestämma när barn får gå in till mellanmål, bestämma när barn får 

gå från mellanmål, kontrollera barns scheman. Teknik: starta film på interaktiv whiteboard. 

De sysslor som inte passade in i någon av kategorierna var: hålla i upprop, informera barn om 

planen för dagen, säga till när det är dags för samling/mellanmål/utgång, delta i fri lek med 

barn, prata med vårdnadshavare som kommer in, svara i telefonen. 

Jag transkriberade alla fyra intervjuer under samma vecka som de genomfördes. Sedan 

sorterade jag svaren efter vilken fråga som de besvarade. Jag gick därefter igenom de 

sorterade svaren och letade efter teman, likheter och skillnader i informanternas svar. De 

bearbetade intervjusvaren skrevs ihop till en löpande text med åsikter och citat, sorterat efter 

först ämne och sedan person.  

Beskrivning av fritidshemsavdelningarna och rutinerna 

Snäckan och Snigeln är två av fyra avdelningar på fritidshemmet. Snäckan hade under 

observationerna cirka 35 sex- och  sjuåringar på avdelningen. På avdelningen jobbar Ann och 

Jan som båda har lång erfarenhet av att arbeta som fritidspedagog. Snäckan är uppdelad i två 

grupper som Ann och Jan har gemensamt ansvar för. På Snigeln hade man under 

observationsdagarna cirka 15 åttaåringar närvarande. Där arbetar Emma och Adam som båda 

har minst tio års yrkeserfarenhet. 

Rutinerna på de båda avdelningarna var liknande. När barnen slutade skolan för dagen kom de 

som var inskrivna på fritidshemmet till sin avdelning. Där höll en av pedagogerna samling, 

vilket innebar att de ropade upp barnen en och en och berättade hur länge de skulle vara på 

fritidshemmet den dagen. Ofta föregicks uppropet av kortare information av något slag eller 

en fråga till barnen som de fick besvara om de ville. Efter samlingen tog den fria leken vid 

och barnen spridde ut sig över avdelningens lokaler. Efter mellan 30 och 60 minuter, 
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beroende på när barnen slutat skolan den dagen, var det dags för mellanmål som då hade 

ställts fram av pedagogerna. På båda avdelningarna åt de mellanmål i ett klassrum där bord 

och stolar fanns.  

Efter mellanmålet var det åter fri lek för barnen och senare på eftermiddagen gick de i regel ut 

och lekte på skolgården. Vid den tiden hade många barn blivit hämtade och en av 

pedagogerna hade också slutat för dagen. När de efter ungefär en halvtimme gick in igen 

slogs avdelningarna ihop till en enda avdelning eftersom antalet kvarvarande barn var litet.   
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RESULTAT 

Observationer 

Ett av mina syften med observationer var att försöka få syn på könsstereotypa eller 

könsöverskridande handlingar att fråga pedagogerna om i intervjuerna. På Snigeln var den 

handling jag valde att ta upp att Emma bakade med två barn vid ett tillfälle. Detsamma ägde 

rum på Snäckan, då kokade Ann kola till den kommande marknaden. Ingen av männen 

bakade när jag observerade. På Snigeln frågade jag både Emma och Adam vid respektive 

intervju hur det kom sig att det var just Emma som bakade. Båda svarade att det var en slump 

och att de brukar baka ungefär lika mycket. På Snäckan sa pedagogerna att de båda brukar 

baka eller göra godis och liknande. Även där angav pedagogerna att fördelningen var lika 

mellan könen gällande bakning.  

Mitt andra syfte med observationerna var att se vilka arbetsuppgifter som förekom på 

fritidshemmet. Under rubriken Databearbetningsmetod finns alla arbetsuppgifter redovisade. 

Totalt förekom kvinnliga sysslor 33 gånger och manliga 14 gånger. De sysslor som inte kunde 

kategoriseras var färre än de genuspräglade.  

De mest förekommande kvinnliga handlingarna var de som kan kopplas till hushåll och 

omsorg, 31 av 33 handlingar. Av alla 33 kvinnligt kodade handlingar utfördes 19 av kvinnor 

och 14 av män. De vanligaste manliga handlingarna var de som hör till disciplin och ordning, 

11 av 14 handlingar. Av de totalt 14 manligt kodade handlingarna utfördes 8 av kvinnor och 6 

av män.  

Intervjuer 

Nedan presenteras informanternas svar på intervjufrågorna uppdelade två delar: att motverka 

traditionella könsmönster och att prioritera könsöverskridande sysslor framför intresse. 

Att motverka traditionella könsmönster  

Adam tycker att man kan motverka könsmönster genom att man som manlig fritidspedagog 

gör traditionellt kvinnliga saker som att laga kläder.  

”Det var här för ett tag sen, mina täckbyxor hade gått sönder. Jag tog fram symaskinen och så sydde jag 

ihop dem. ”Va! Kan du sy?” ”Ja.” ”Wow.” Och så har det ju aldrig varit, att de har kommit till mig när 

de har velat ha fram symaskinen. ”Det kan inte han. Vi frågar [den han jobbar med] istället.” För oftast 

jobbar man ju med en kvinna. Så är det ju. Så de var helt chockade.”  

Adam ser det som positivt att barnen fick den upplevelsen. På frågan om hur man kan vara en 

jämställd förebild som fritidspedagog svarar Adam: ”Ja, jag tror man ska göra både och. 

Göra det man tycker om, men samtidigt göra det man kanske inte tycker om för att visa att jag 

kan göra det också.” Han syftar på att en man som föredrar traditionellt manliga aktiviteter 

såsom bollidrott också ska ägna sig åt pyssel och sömnad exempelvis, för att visa att det också 

går bra. Han tycker att man kan uppmuntra ickestereotypt beteende genom att själv leka med 

sådant som ses som flickleksaker, till exempel har han själv lekt med Barbiedockor för att 

visa att pojkar också kan det.  

”Vi hade en kille för ett par år sen, ”kolla tjejerna, dom leker med Barbies”. Jamen det gillar jag också, 

sa jag. ”Va, gör du?” Nästa dag då han kom, då satt jag och lekte med Barbie. ”Vad gör du?” Jag sa att 

jag leker med Barbie, ”jag sa ju det, jag gillar att leka med Barbie.” ”Jaha. Det gör inte jag.” Dagen 

därpå lekte jag med Barbie igen och killen kom. ”Eh, får jag vara med?” Så lekte vi med Barbie, och då 
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var det som helt okej för honom att leka med Barbie. Han var ju sugen, och det kände ju jag av. Vi fick 

som en liten grej där att leka med Barbie. Så det var kul.” 

I det stora hela tycker Adam att han och Emma är jämbördiga, att de gör ungefär lika mycket 

av allt på fritidshemmet. ”Jag tänker väl inte på att det är manligt och kvinnligt, för mycket 

av det som är, är ju … ta hand om barnen vi har på fritids.” Att de båda gör samma 

arbetsuppgifter innebär att de är jämställda förebilder, menar han. 

Emma tar upp sådant som att uppmuntra pojkar att visa känslor och flickor att spela bandy 

och liknande. Hon nämner inte sitt eget beteende när jag frågar hur man kan motverka 

traditionella könsmönster, utan kopplar det till hur hon behandlar barnen. ”Sånt tycker jag 

hellre, att man ska prata med pojkar … De tycker att det är skönt tror jag, när någon säger 

att det är okej att gråta när man är pojke.” 

När jag frågar Emma om hur en jämställd förebild kan vara tar hon upp bandy och basket 

utomhus och menar att det är positivt för barnen att se en kvinna göra sådant. Det är 

framförallt utomhus som dessa möjligheter finns, menar hon.  

Ann tycker att det är svårt att motverka könsmönster. ”Jag tror att man måste tänka på det 

hela tiden, och det är jättelätt att falla tillbaka.” Hon menar precis som Adam att man kan 

motverka traditionella könsmönster genom att själv göra könsöverskridande handlingar.  

”Som vuxen är man ju en förebild, och nu har ju jag fördelen att jobba med Jan, för han är ju verkligen 

inte den som är rädd för att göra ”kvinnliga” (Anns citationstecken) saker. Han är jätteduktig på att 

baka, ska vi baka så är det Jan som bakar bullarna till exempel.”  

Ann ger exempel på ett tillfälle när hon gjorde vad hon ser som en traditionellt manlig syssla; 

en spik behövde hamras till och hon tog initiativ till att själv göra det.  

”Och jag menar, jag kan ju ta en hammare om det behövs. Senast igår då var det en spik som var där, 

och X (manlig fritidspedagog på annan avdelning) for och skulle hämta men jag sa att jag kan göra det 

själv, jag vill göra det själv.”  

Ann tycker att det är bra att det finns skillnader på män och kvinnor men att man ska visa att 

både män och kvinnor kan göra allt om de vill. Hon försöker själv vara medveten om att inte 

förstärka könsrollerna, som i exemplet ovan med spiken som behövde hamras till. 

”Sen kan jag ibland känna att man gör det enkelt för sig. Om det är något som ska sättas upp, på väggen 

eller nånting, då är det lätt att säga ”jamen Adam, kan du göra det”, för jag vet att han tycker att det är 

jättekul. Det har inte så mycket med att jag inte kan att göra. Men samtidigt så måste man tänka sig för, 

för barnen kan ju gärna se det som att jo, nu hämtar hon en karl för han är bättre på att skruva sånt.” 

När jag frågar Jan hur han tänker kring att vara en jämställd förebild kopplar han det till att 

jobbet som fritidspedagog innebär att göra många olika saker.”Där tycker jag att man har ju 

förmånen att jag och Ann jobbar ihop, det tycker jag verkligen. Och det är inte så att Ann gör 

det ena och jag gör det andra utan vi gör samma arbetssysslor.”  

Han menar att han och Ann gör lika mycket av allt och att de därmed är jämställda förebilder 

för barnen. Denna syn, att det är positivt för barn att se män och kvinnor göra samma 

arbetsuppgifter, delar han med Adam på avdelningen Snigeln. 

Både Ann och Emma nämner att barnen uppskattar när pedagoger agerar könsöverskridande, 

exempelvis när kvinnor spelar bandy eller män syr. ”Barnen tycker att det är superbra när 

det är lite tvärtom” berättar Emma. 
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Att prioritera könsöverskridande sysslor framför intresse 

Informanterna fick under intervjuerna frågan om huruvida det bästa för barnen är att 

pedagoger prioriterar könsöverskridande arbetsuppgifter så långt som möjligt eller om det är 

bättre att göra det som varje pedagog är bäst på, vare sig det är könsstereotypa eller 

könsöverskridande uppgifter. Emma svarade att det är bra att medvetet göra sådant som att 

som kvinna vara med och spela bandy på rasterna ibland. Hon tycker också att den som är 

bäst på att exempelvis spela ett instrument ska göra det men att det kanske inte hör till någon 

könsroll. Emma berättar om sin förra arbetsplats där männen var de som sydde upp gardiner 

hemma och därmed även gjorde det på fritidshemmet. Detta gav barnen en tankeställare vilket 

Emma tyckte var bra. Hon tycker att man ska ”byta” ibland, det vill säga göra sådant som ses 

som könsöverskridande, för att bryta mot förväntningarna.  

Adam tycker att man ska göra både det man tycker om och det man tycker mindre bra om för 

att visa att man kan göra det också. På frågan om de brukar tänka medvetet på vem av honom 

och Emma som exempelvis bakar med barnen svarar han att det bara blir som det blir. Vid 

observationen så bakade Emma med två pojkar men både hon och Adam säger att 

fördelningen är ungefär lika, men att Emma kanske bakar lite oftare eftersom hon enligt henne 

själv är en sådan person som kan dra igång bakning spontant, ”bara i farten”. Han har dock 

ingenting emot att baka, och brukar enligt honom själv även sätta sig och pyssla ibland för att 

visa att män också kan det. När jag frågar om man ska välja det man är bra på framför det som 

är könsöverskridande (i de fall intresset är könsstereotypt) svarar han att man ska göra både 

och, både det man tycker om och det man inte egentligen är intresserad av, detta för att visa 

att allt är okej. 

Ann svarar också att man ska göra både och, inte bara vända allting men samtidigt våga prova 

även sådant som man inte är helt trygg med.  

”Samma som vi säger till barnen, ”du måste ju prova”, då måste ju vi också kunna visa att, jamen jag 

provar, då kanske det inte går första gången men andra gången kommer den där hyllan att sitta. Den 

kanske ramlar ner första gången och sådär, så att, ja det behöver ju inte vara en hylla men det kan vara 

andra saker också. Jamen skotta snö eller vad som helst, men att man då ändå provar och gör det.” 

Ann säger fortsättningsvis att det är lätt att falla in i de traditionella könsrollerna men att 

jobbet som fritidspedagog är speciellt i och med att det består i att göra allt möjligt. Det 

fungerar inte att säga att man inte kan öppna fritidshemmet på morgonen eftersom man inte 

vet hur man kokar choklad, utan det måste man då lära sig eftersom man inte kan dela upp 

sysslor på det viset. Ann säger dock att de nog delvis väljer att göra det de tycker är roligt, i 

den mån det går. 

Även Jan påpekar att man som fritidspedagog måste kunna göra allt möjligt, det fungerar inte 

att välja sysslor efter vad man tycker är roligt.  

”Det är ju ett arbete med barn, elever, och där ingår ju allt. Det är ju deras fria tid och där ingår ju 

mellis och det ingår att stöka i ordning, det ingår att sy, baka, snickra, spela bandy, åka madrass, göra 

utflykter och olika aktiviteter. Man gör ju allt.” 

Jan menar dock att om man inte har exempelvis bakning som intresse så behöver man inte 

göra det så ofta. Om man ”verkligen känner att det där är inte min grej”, då är det så. Han 

anser dock att fördelningen av vem som bakar på avdelningen Snäckan är jämn. Jan berättar 

att de pedagoger som arbetar på detta fritidshem har blandade intressen och färdigheter, så 

även om de väljer efter intresse ibland så blir det inte alltför stereotypt. 
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Sammanfattningsvis svarade informanterna såhär: för att motverka traditionella könsmönster 

tycker tre av pedagogerna att könsöverskridande sysslor kan vara lämpligt till viss del. Jan 

tycker att det är viktigare att ingen behöver göra sådant de absolut inte vill, samtidigt som de 

ändå hjälps åt med alla sysslor. Värt att nämna här är att det de inte vill göra kan vara 

könsstereotypt eller könsöverskridande, deras intressen är inte alltid kvinnliga hos kvinnorna 

och manliga hos männen. Tre pedagoger säger att de är jämställda förebilder i och med att de 

gör samma arbetsuppgifter oavsett kön. Ann tycker att det är viktigt att inte falla tillbaka i 

könsroller utan att istället vara medveten om de signaler man sänder ut till barnen.  

 

  



16 
 

ANALYS OCH DISKUSSION 

Mitt syfte med studien var att undersöka hur fritidspedagoger tänker om könsmönster och 

jämställdhet. Nedan presenteras min analys av resultaten och en diskussion utifrån mina 

frågeställningar. 

Hur resonerar fritidspedagoger kring citatet om att motverka traditionella könsmönster 

ur läroplanen? 

Flera av mina informanter tycker att traditionella könsmönster kan motverkas genom att man 

som pedagog gör sådant som inte passar in i gällande könsroll. Adam uppger att han pysslar 

och syr för att visa barnen att pojkar kan det. Emma menar att det är positivt när barn ser 

kvinnliga pedagoger spela bandy och basket. Ann säger att hon brukar tänka på att inte be 

sina manliga kollegor att hamra in spikar eller sätta upp hyllor eftersom det ger fel signaler till 

barnen om hon visar osäkerhet på de områdena. Hon kan ju också sådana saker men det kan 

vara bekvämt och invant att be någon man i närheten istället. Jan, som arbetar tillsammans 

med Ann, tycker att de två gör samma sysslor på avdelningen, det ingår i jobbet enligt honom. 

Nordberg (2005) antyder att de arbetsuppgifter som finns i förskoleverksamhet, och som jag 

menar är liknande de i fritidshemsverksamhet, är kvinnligt kodade och att det förändrar barns 

attityder att se män utföra dem.  

Wedin (2011) skrev att ”olika normer kopplade till kön, gör det svårt för individer att fullt ut 

utveckla sina intressen och förmågor” och av detta uttolkar jag att det är rimligt att pedagoger 

försöker utmana könsnormerna för att främja barns individuella utveckling. Adam är den av 

pedagogerna som går längst i sin strävan att motverka könsmönster, detta i och med att han 

upprepade gånger har utmanat synen på män genom att göra traditionellt kvinnliga sysslor 

inför barnen. Dessa sysslor är sömnad, pyssel och lek med Barbiedockor. Sömnad kan 

kopplas till både fingerfärdighet och hushållsgöromål (omsorg), två kvinnligt kodade 

områden enligt Westberg-Wohlgemuth (1996). Jag tolkar Adams resonemang som att han 

tycker att det är viktigt att visa barn att män också kan göra dessa sysslor och att det inte gör 

dem mindre manliga.  

Ann, Adam och Jan påpekar att alla pedagoger på fritidshemmet gör alla typer av arbets-

uppgifter. Det går inte att välja bort vissa delar av arbetet, menar Ann. Både Adam och Jan 

säger att det är positivt att barn ser både män och kvinnor utföra samma arbetsuppgifter. De 

menar att de är jämställda förebilder i och med det.  

Vilka genuspräglade arbetsuppgifter förekommer inomhus på fritidshem?   

Eftersom verksamheten i fritidshem till stor del kretsar kring omsorg menar jag att den är 

övervägande kvinnligt kodad. Att servera mellanmål, plocka i och ur diskmaskinen, torka 

bord, baka och liknande är hushållssysslor som därmed hör till omsorgsområdet. Även att 

förklara saker för barn, hjälpa barn att låna telefonen, städa undan leksaker och trösta barn kan 

ses som kvinnliga sysslor eftersom de kopplas till tålamod och/eller omsorg.  

Det förekom dock några sysslor på avdelningarna som enligt Westberg-Wohlgemut (1996) är 

manligt kodade. Dessa hör till områdena disciplin, ordning, fysiskt tungt arbete och teknik. 

Den mest förekommande manliga sysslan var att kontrollera ordningen och säga till de som 

störde eller bråkade. Att leda lekar, bestämma vilka som får gå först till mellanmål och 

liknande samt att kontrollera barns scheman är också manligt kodade sysslor.  

Det är intressant för denna studies syfte att se om arbetsfördelningen är jämn eller ej. Detta 

eftersom flera pedagoger ju angav att de gör lika mycket och att det är positivt för 
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jämställdheten att det är så. Vid observationerna såg jag att både män och kvinnor gjorde 

manliga och kvinnliga sysslor. Fördelningen var dock inte helt jämn när jag räknade. Detta 

kan bero på att jag bara observerade pedagogerna under totalt fyra eftermiddagar. Trots att 

mitt material visar ojämn fördelning kan arbetet vara jämnt fördelat i stort. Vid mina 

observationer antecknade jag kvinnor som utförde kvinnliga sysslor 19 gånger och manliga 

sysslor 8 gånger. Motsvarande siffror för männen var 14 respektive 6. Mina data indikerar 

alltså att kvinnliga fritidspedagoger gör mer än manliga sådana på dessa två observerade 

avdelningar. Detta kan bero på slumpen, men frågan om arbetsfördelningen mellan män och 

kvinnor skulle vara intressant att undersöka närmare vid tillfälle.  

En aktivitet som ofta kom på tal under intervjuerna var bandyspel utomhus på skolgården. Det 

angavs som något nästan bara pojkar ägnar sig åt, trots försök från personalen att få flickorna 

att vilja delta. Emma tycker att det är positivt om kvinnliga pedagoger deltar i bandyspel 

ibland, detta eftersom man då visar att kvinnor också tycker att det är roligt. Både hon och 

Ann säger att barnen uppskattar när kvinnor spelar bandy eftersom det är oväntat och 

annorlunda. Eftersom jag observerade inomhusaktiviteter på avdelningarna och ingenting 

utomhus så kan jag inte veta om vare sig kvinnor eller män deltar i bandyn. Det skulle kunna 

vara intressant att i en liknande studie titta på utomhusaktiviteter på fritidshem med blandad 

personal.  

Hur upplever fritidspedagoger själva sina val av sysslor och hur motiverar de sina 

handlingar? 

På Snigeln tycker både Adam och Emma att de gör lika mycket av allt bortsett från en sak: 

bakning. Emma bakar lite mer än Adam tror hon, men det beror inte på att hon är kvinna utan 

för att hon är mer spontan på det området. Hon tycker att pedagoger ska göra tvärtemot 

förväntningarna ibland för barnens skull, för att de tycker att det är roligt då. Adam tycker att 

män ska göra typiskt kvinnliga sysslor ibland för att visa barnen att det är okej. Han väljer 

ibland att sätta sig med Barbiedockor eller något pyssel för att signalera till pojkarna att de 

kan välja sådana aktiviteter om de vill. I stort sett gör han och Emma samma saker men ibland 

väljer han alltså medvetet att utmana könsnormer. Enligt Baagöe Nielsen (2005) kan det 

faktum att han ägnar sig åt omsorg vara könsöverskridande i sig eftersom det traditionellt är 

ett kvinnligt område. En omsorgsgivande man är en otraditionell identifikationsmodell för 

barn enligt Baagöe Nielsen (2005).   

På Snäckan var det Ann som stod och kokade kola under ett av observationstillfällena. Både 

hon och Jan förpackade kolorna sen när de var färdiga. Både Ann och Jan säger att de bakar 

ungefär lika mycket. De brukar inte resonera kring könsroller när de bestämmer vem som ska 

baka utan det blir som det blir. Jan brukar överhuvudtaget inte tänka på att agera på ett visst 

sätt utan tycker att han och Ann hjälps åt med allt och gör lika mycket av arbetet på 

avdelningen. Mina observationer visade att kvinnorna på Snigeln och Snäckan i själva verket 

gör lite mer än männen. Det kan, som jag skrev i resultatsdelen, vara en slump att det var så 

under den vecka jag observerade dem. Det kan också indikera en skev arbetsfördelning som 

även skulle synas i en större kvantitativ undersökning. Hur som helst är det mot denna 

bakgrund intressant att all intervjuad personal upplever fördelningen som helt jämn i stort. De 

menar att det ingår i yrket att man inte väljer ut vissa sysslor utan gör det som behöver göras. 

En del väljer man utifrån eget intresse men man bör se till att inte bara göra könsstereotypa 

sysslor, enligt Adam.  

Angående bakning berättade Ann att det nästan alltid är Jan som bakar bullar när det görs på 

avdelningen. Han gör det inte för att vara en jämställd förebild utan för att han gillar och är 

bra på det. Detta är ett exempel på när pedagoger väljer utifrån intresse och agerar 
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könsöverskridande samtidigt. Även Emma anger att hon agerar könsöverskridande ibland när 

hon väljer utifrån intresse, då främst vid utomhusaktiviteter på rasterna. 

Ann försöker att inte förstärka negativa könsmönster, som exempelvis att kvinnor är sämre på 

att sätta upp hyllor och dylikt. Hon gör gärna sådant själv för att visa barnen att kvinnor kan. 

Hon påpekar vikten av att prova allt istället för att tänka att någon annan gör det bättre. 

Fredriksson och Hjalmarsson (2012) skrev att om män behövs i förskolan för att utföra de 

traditionellt manliga sysslorna så strider det mot läroplanens direktiv om att motverka 

könsmönster. Anns attityd till manliga sysslor såsom montering av hyllor följer denna syn.  

Bör fritidspedagoger, enligt dem själva, agera utifrån intresse eller sin roll som 

jämställd förebild?  

Eftersom forskning om förebilder indikerar att män förväntas bidra med något annat än deras 

kvinnliga kollegor (Baagöe Nielsen, 2005; Edström, 2009; Sternod, 2011) är det intressant att 

höra fritidspedagogers tankar om hur de agerar. Män i förskola, skola och fritidshem 

förväntas bidra till jämställdheten på något sätt genom sin närvaro. Om män arbetar i 

fritidshem men blir utsedda till att göra de manligt kodade uppgifterna, som till exempel 

fysiskt tungt arbete, får deras närvaro enligt mig motsatt effekt. Som Wedin (2011) skrev, om 

män behövs i skolan för att bidra med typiskt manliga egenskaper och göra manliga sysslor så 

blir effekten inte ökad jämställdhet utan tvärtom. Uppdelningen i kvinnliga och manliga 

sysslor förstärks, något som knappast innebär att ”motverka traditionella könsmönster” (Lgr 

11).  

Ann berättade att hon medvetet gör saker som är stereotypt manliga istället för att be en man 

att göra det, även om det senare i vissa fall vore enklast för henne själv. Hon tycker att det är 

viktigt att inte signalera att kvinnor skulle vara svagare än män. Emma tycker att man ska visa 

att män också kan prata om och visa känslor, något som annars ses som kvinnligt bland 

barnen. Ann och Emma tycker båda att könsöverskridande agerande är eftersträvansvärt i 

deras yrke. Jan tycker nästan tvärtom, han menar att man inte behöver tänka på att agera på 

något särskilt sätt. Det blir ändå så att man gör ungefär lika mycket av allt, vilket enligt 

honom är positivt.  

Adam är den av pedagogerna som är mest positiv till att aktivt och medvetet ägna sig åt 

könsöverskridande aktiviteter. Han tycker att man ska göra sådant man är intresserad av 

eftersom det intresset och engagemanget smittar av sig på barnen, men om intressena är 

könsstereotypa är det viktigt att även göra andra aktiviteter. Det är dock inte så enkelt att välja 

sysslor i fritidshemsverksamhet. Som pedagogerna säger är det nödvändigt att alla hjälps åt 

och gör allt. Man kan inte välja bort vissa arbetsuppgifter. De gånger man faktiskt kan välja är 

under den fria leken, förutsatt att ingenting måste planeras eller stökas fram just då, och när 

man planerar in speciella aktiviteter och bestämmer vem som ska leda dem. Eftersom alla gör 

allt på fritidshemmet så anser jag att de faktiskt motverkar traditionella könsmönster i och 

med det. Någon skillnad mellan hur pedagogerna arbetade syntes inte i observationerna, 

förutom att kvinnorna generellt gjorde fler arbetsuppgifter än männen. Jag lägger inte så stor 

vikt vid det eftersom observationerna var relativt få.   

Utifrån pedagogernas resonemang uttolkar jag att de anser att de agerar främst som 

fritidspedagoger och inte som representanter för kvinnor respektive män. De är individer som 

framför allt gör det som ingår i arbetet i fritidshemsverksamhet. När valmöjligheten finns 

agerar majoriteten ibland könsöverskridande i tron att det är positivt för barn att se dem göra 

det. De undviker att falla in i könsroller när de kan. Det agerandet stämmer enligt mig överens 

med läroplanens bud om att motverka traditionella könsmönster. Det verkar dock vara lika 
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viktigt att göra det man själv tycker är roligt och intressant, både för ens egen skull och för 

barnens. Det pedagogerna tycker är roligt är inte könsstereotypt utan framför allt individuellt. 

Metoddiskussion 

Hög validitet är en förutsättning för hög reliabilitet enligt Patel och Davidson (2011). Min 

studie bestod främst av observationer och intervjuer. Observationerna gjorde jag utifrån en 

enkel observationsmall eftersom jag bara skulle observera vad pedagogerna gjorde under 

några eftermiddagar. Barns handlingar antecknades inte. Därför anser jag att min enkla mall 

var tillräcklig. När jag renskrev anteckningarna kunde jag enkelt se vilka arbetsuppgifter som 

förekom och vem som gjorde vad. Därmed hade mina observationer god validitet och 

reliabilitet, i och med att jag undersökte tänkta områden och använde en tillräckligt tillförlitlig 

metod för ändamålet. 

Intervjuerna genomfördes enligt en intervjuguide med låg strukturering, vilket innebar att 

frågeområdena var fasta men att utrymme fanns för omformuleringar och följdfrågor. Detta 

var lämpligt eftersom syftet med studien var att undersöka fritidspedagogers tankar och 

resonemang kring specifika områden. Jag behövde utrymme för följdfrågor för att kunna få 

utförliga beskrivningar av informanternas åsikter. Det säkerställde god validitet för 

intervjuerna. De fyra intervjuerna var ungefär 15 minuter långa vilket var kortare än jag hade 

tänkt mig men jag anser att jag gott och väl fick den information jag behövde. Jag spelade in 

intervjuerna för att slippa anteckna oavbrutet utan istället kunna koncentrera mig på vad som 

sades. Intervjuerna skedde dagen efter eller i direkt anslutning till observationerna. Det hade 

varit idealiskt att genomföra alla intervjuer efter observationernas slut men det var inte 

genomförbart på grund av pedagogernas scheman. Jag anser ändå att datan från intervjuerna 

är tillförlitlig eftersom frågorna mestadels handlade om resonemang kring läroplanen och 

fritidspedagogers uppdrag och arbetsuppgifter. Jag kunde inte fråga varken Ann eller Jan om 

bakningen jag observerade eftersom den inte hade ägt rum innan intervjuerna. De uttalade sig 

dock båda om bakning under respektive intervju vilket jag nöjer mig med.  

Om denna studie skull upprepas skulle det optimala tillvägagångssättet vara att observera 

varje avdelning under en vecka vardera och sedan genomföra intervjuer veckan därpå. Jag 

fick genom mina metoder ändå fram tillräckligt med data för en tillfredsställande analys.  

Slutord 

I och med denna studie ville jag undersöka betydelsen av förebilder i skolan samt 

fritidspedagogers resonemang kring ett citat ur läroplanen. Jag har fått många nya tankar 

kring hur läroplanens riktlinjer gällande jämställdhet kan förverkligas. En viktig insikt har 

varit att fritidspedagoger inte har det utrymme att välja sysslor som jag trodde. De hjälps åt 

och alla gör allt som behöver göras. Min tanke om att jag som kvinna borde fokusera på de 

stereotypt manliga sysslorna är således inte längre aktuell. Att alla pedagoger gör både 

manliga och kvinnliga sysslor är det som fungerar i verksamheten. Däremot är det viktigt att 

jag är medveten om mitt agerande så att jag inte gör betydligt fler kvinnliga än manliga 

sysslor i mitt yrkesutövande. Det ideala vore enligt mig en jämn fördelning av alla sysslor 

mellan män och kvinnor i fritidshemsverksamhet.  

En sak som jag under arbetets gång har insett vore intressant är en jämförelse mellan utomhus 

och inomhus på fritidshemmet. Kanske är de aktiviteter som kan kategoriseras som manliga 

vanligare utomhus? Hur ser i så fall fördelningen ut? En utförlig kvantitativ studie av 

arbetsuppgifter inomhus och utomhus på flera fritidshem skulle kunna visa mönster som är 

intressanta att diskutera. Om den skeva arbetsfördelningen mellan män och kvinnor, den som 
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jag anade i mina observationsresultat, skulle visa sig förekomma även i resultatet av en större 

studie så vore det enligt mig ett problem. Om de manligt kodade sysslorna är fler ute än inne, 

och om det dessutom är män som utför flest av dem, då skulle det snarare förstärka än 

motverka traditionella könsmönster.  

En annan aspekt jag inte har tagit upp i denna studie är barns perspektiv. Hur upplever barn 

pedagogers handlingar? Påverkas de av dem i den utsträckning som jag tänker mig? Två av 

mina informanter berättade att barn uppskattar när pedagoger agerar tydligt 

könsöverskridande. Stämmer det och hur påverkar det dem i så fall? Man skulle kunna 

jämföra barn vars lärare ofta agerar könsöverskridande med barn vars pedagoger agerar enligt 

stereotypa könsmönster. Får barnen med könsöverskridande förebilder en ”friare” uppfattning 

om genus?  
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Bilaga – Intervju 

Info till intervjuperson:  

Jag vill intervjua dig till mitt examensarbete för lärarutbildningen med inriktning mot 

verksamhet på fritidshem. Svaren ska användas i min uppsats om fritidspedagogers 

arbetsuppgifter och tolkning av läroplanen. Intervjun beräknas ta omkring 20 minuter. Jag 

kommer att behandla dina uppgifter och intervjusvar anonymt i uppsatsen och inte heller 

arbetsplats kommer att framgå. Jag kommer att spela in intervjun för att kunna transkribera 

den senare. Inspelningen kommer att raderas efter färdig analys.  

Intervjufrågor:  

Hur kom det sig att du blev fritidspedagog?  

Kan du berätta hur du tänker kring att arbeta utifrån läroplanen (i fritidshemsverksamhet)?  

Jag intresserar mig särskilt för den del av läroplanen som handlar om jämställdhet och att 

motverka traditionella könsmönster. (”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster.” ur Lgr 11) Frågan är inte enkel, det finns mycket som påverkar hur man agerar. 

Har du tankar kring hur man kan göra det på fritidshemmet?  

Jobbar ni med jämställdhet här på fritidshemmet? 

Hur tänker du kring att vara en jämställd förebild? 

Jag funderar mycket kring hur fritidspedagoger fördelar arbetsuppgifter, om man ska välja 

utifrån intresse och kunskaper eller om man ska försöka prioritera icke könsstereotypa 

uppgifter (för att motverka traditionella könsmönster). Hur tänker du kring det? 

Jag har antecknat lite under tiden jag har observerat er på avdelningen. Jag skulle vilja ha din 

syn på följande situation … (beskriver vad jag sett). Vad var det som gjorde att du valde att 

göra så (omformulering utefter vad som skedde i situationen)?  

Slutligen, är det något vi inte har pratat om som du vill tillägga?  

 


