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Abstrakt 

 

Det syfte som vi hade med denna studie var att studera hur pedagogerna upplevde 

konsekvenserna av den rådande fördelningen mellan manliga och kvinnliga pedagoger i 

fritidshemmet.  

Frågeställningarna som vi utgick ifrån är: 

 Hur upplever pedagogerna en ojämn könsfördelning i fritidshemmet? 

 

 Vilka möjligheter och hinder upplever pedagogerna att en ojämn könsfördelning vid 

fritidshemmet innebär? 

 

Den metod som vi använde oss av var kvalitativ och vi genomförde så kallade semistrukturerade 

intervjuer. Det resultat som vår studie visar är att pedagogerna tycker att det är viktigt att det är 

en jämn könsfördelning, då detta påverkar både eleverna och verksamheten på ett positivt sätt.  

 

Nyckelord: Genus, kön, förebild, manligt och kvinnlig 
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Inledning 
 

Vi som skriver detta examensarbete är en kvinnlig och en manlig student. Vi läser båda två till 

fritidspedagoger och därför kommer vi framförallt att fokusera på fritidshemmets verksamhet där 

eleverna är mellan 6 och 12 år. Vi bor i olika kommuner och kommer att titta på hur 

pedagogerna anser att könsfördelningen påverkar verksamheten i respektive kommun.  

  

Vi upplever att fritidshemmets verksamhet präglas av en överrepresentation av kvinnor. Därför 

tycker vi att det är ett intressant ämne att studera och diskutera hur fritidshemmets verksamhet 

påverkas av bristen av manliga pedagoger. Vi anser att det är ett viktigt område att prata om för 

alla elever har inte privilegiet att få växa upp i ett tryggt och lugnt hem med bra manliga och 

kvinnliga förebilder. Då det ofta inte finns båda könen i hemmet, är det viktigt att det finns 

positiva manliga och kvinnliga förebilder representerade i skolans och fritidshemmets värld. 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr11] ska skolan: 

 

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 

( Skolverket, 2011. s. 8). 

 

Om skolan ska kunna arbeta för både män och kvinnors rätt och för att motverka könsmönster så 

betyder det att det behövs mer män inom skola/fritidshem. 

  Genom att titta på statistik, tidigare forskning och våra egna erfarenheter kan vi konstatera att 

det är en ojämn könsfördelning i fritidshemmen idag. Vi vill få en djupare inblick i hur 

pedagogerna uppfattar könsfördelningen och hur de anser att det påverkar fritidshemmets 

verksamhet. 

 

Våra egna erfarenheter 

 

De erfarenheter som jag, Jonatan har av min egna skoltid är att bristen av manliga förebilder har 

varit väldigt stor. Mina minnen av de fyra första skolåren från år 1 till år 4 är präglade av en stor 

avsaknad av manliga pedagoger. Manliga vuxna fanns i skolan men dessa var oftast assistenter 

eller jobbade som extra resurs i klassen och på fritids. Nu när man ser tillbaka på sin skoltid i 

efterhand upplever jag att de manliga pedagogerna jag haft under min skoltid har varit väldigt 

viktiga och betydelsefulla för mig. Jag tror att förebilder är väldigt viktiga, speciellt för barn. Det 

har i alla fall haft en betydelse för mig under min barndomstid.   
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De erfarenheter som jag, Cecilia, har av skolan och hur jag anser att fördelningen är mellan 

manliga och kvinnliga pedagoger är att den är mycket ojämn. Under min uppväxt och skolgång 

fanns det några manliga pedagoger, men alla de var klasslärare och fanns då inte tillgängliga 

under min fritid. Jag anser att det behöver finnas lika många manliga som kvinnliga förebilder i 

skolan, och jag tycker att det idag är alldeles för ojämnt fördelat för att man ska kunna säga att 

eleverna har lika många manliga som kvinnliga förebilder. 

 

Varför vi valde detta område 

 

Vi valde just detta område då vi under vår egen skolgång och nu under lärarutbildningen upplevt 

att det finns en avsaknad av män inom yrket. Enligt statistik hämtad från Skolverkets hemsida 

var könsfördelningen på fritids 79 procent kvinnor och 21 procent män år 2012. Då vi själva 

reflekterat över att skolan är så dominerad av kvinnliga pedagoger, började vi fundera på om det 

kan påverka eleverna, pedagogerna och verksamheten att det inte finns så många manliga 

pedagoger i fritidshemmet. Svaleryd (2003) skriver att:   

 

varje barn ska få vara stolt över att vara pojke eller flicka och få en trygg könsidentitet. 

Könsidentiteten är så mycket mer än könet, det är en identifikationsprocess. Barnet försöker 

hitta sin identitet genom likhet till andra av samma kön (s. 81). 

 

Detta är något som vi tror kan bli svårt om det är så få manliga pedagoger som arbetar inom 

skolans värld. Pojkarna har då mycket svårare att hitta manliga pedagoger som de kan identifiera 

sig med. 

 

Vår förhoppning med detta arbete 

 

Målsättningen med detta arbete är att få svar på vilka för- och nackdelar pedagoger kan se att en 

ojämn fördelning kan innebära, och hur de tror att eleverna kan påverkas av att vistas i en 

kvinnodominerad fritidshemsvärld. Förhoppningen är att resultatet av undersökningen ska ge en 

djupare bild av hur pedagoger ser på könsfördelningen på fritidshemmet och hur de tror att den 

påverkar alla som vistas på fritidshemmet. En till förhoppning med arbetet är att lyfta fram 

fritidshemmets betydelse för elevers utveckling och lärande. Vi upplever att det existerar en 

nedåtgående trend där fritidshemmets betydelse blir allt mer åsidosatt. Med stora elevgrupper 

och låg personaltäthet blir verksamheten svårare att genomföra på ett bra sätt. Lärarförbundet 

(2013) har gjort en undersökning “Det går inte att blunda längre”, i den framkommer det att 

pedagogerna ute i verksamheten har påverkats av att elevgrupperna har ökat under de senaste 20 

åren. Arbetsbördan ökar, lokalerna är inte avsedda för fritidsverksamhet och pedagogerna ges för 

lite tid till planering av verksamheten. Detta är saker som bidrar till en sämre verksamhet och till 

att pedagogerna mår dåligt med sin arbetssituation. 
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Arbetsfördelning 

 

Under arbetets gång har vi delat på arbetsuppgifterna så lika som möjligt. Det vi har skrivit har vi 

berättat om för varandra och diskuterat om det funnits något som varit oklart. Vi har diskuterat 

innehållet och bearbetat det tillsammans. Vi har båda analyserat intervjufrågorna och diskuterat 

det som vi ansåg var viktigt. Bakgrunden, metoddelen, resultatet och diskussionen har vi gått 

igenom tillsammans och diskuterat och analyserat. Vi har försökt dela upp arbetet genom att 

Jonatan har fokuserat lite mera på bakgrunden och Cecilia på metoden, men vi har ändå varit 

involverade i båda delarna och hjälpt varandra.     
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Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att studera, analysera och tolka hur pedagogerna upplever 

konsekvenser av den rådande fördelningen mellan kvinnliga och manliga pedagoger i 

fritidshemmet. Vårt mål är att få en djupare inblick i hur pedagogerna upplever att verksamheten 

kan påverkas av en ojämn könsfördelning. 

 

 

Frågeställningar 

 

 Hur upplever pedagogerna en ojämn könsfördelning i fritidshemmet? 

 

 Vilka möjligheter och hinder upplever pedagogerna att en ojämn könsfördelning vid 

fritidshemmet innebär? 
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Bakgrund 
 

Här ska vi presentera tidigare forskning om genus och könsroller. Vi vill börja med att säga att 

det har varit svårt att hitta litteratur som har handlat specifikt om fritidshemmet så det mesta av 

forskningen handlar om förskola och skola. Vi har i vår teoretiska bakgrund tagit hjälp av bland 

annat Yvonne Hirdman, Bronwyn Davis och R.W. Connells litteratur för att försöka få en bättre 

förståelse av genusperspektivet och maskuliniteter och femininiteter. Vi har även tagit del av 

Anne-marie Helmadotters undersökning i boken Pedagogik för flickor, där hon har observerat 

och dokumenterat flickors och pojkars villkor och könsroller på fritids speciellt inriktat mot 

flickorna. Vår förhoppning med den boken är att vi ska kunna relatera och se likheter och 

olikheter från vår egen undersökning. Vi har även tittat på vad skollagen och läroplanen tar upp 

om kön. Vi har i detta arbete tagit vår teoretiska utgångspunkt i genus och i Hirdmans teori. 

 

Fritidshemmets uppdrag 

 

I skolan och i fritidshemmet utvecklar eleverna inte bara teoretiska kunskaper utan även 

kunskaper om hur man ska vara och bete sig mot varandra. Skollagen (2010:800) säger att 

“fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap” (kap: 14 § 2). I 

fritidshemmet arbetar man med elevernas fritid och det skapas många relationer. Det är viktigt 

att det finns bra förebilder för eleverna av både det manliga och det kvinnliga könet. Johansson 

(2011) menar att lärandet på fritidshemmet är av informell karaktär där erfarenheter och 

kunnande uppstår, befästs och utprövas genom ett socialt samspel mellan elever i barngruppen 

och mellan vuxna och elever. Lgr11 belyser att: 

 

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 (Skolverket, 2011. s. 8).  

 

När det gäller kunskaper om normer och värden och arbetet mot att motverka stereotypa 

könsskillnader känner vi att fritidshemmet med sin friare verksamhet, som bygger mycket på 

sociala möten mellan vuxna och elever, har en stor roll i att skapa goda normer och värden. Detta 

kan eleverna förhoppningsvis ta med sig vidare i livet för att kunna skapa ett jämställt samhälle.   
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Skolverket (2007) anser att: 

  

I skolåldrarna utvecklas successivt barnets självständighet. Barnet utvecklar i allt högre grad 

en egen identitet och egna intressen. Denna utveckling pågår i nära samspel med andra. 

Kamratgruppen och dess värderingar blir allt viktigare. Barnen behöver fortfarande stöd av 

vuxna men också ökade möjligheter att ta ett eget ansvar. Ofta pendlar barn i dessa åldrar 

mellan frigörelse från och beroende av vuxna. Ju äldre barnet blir desto viktigare blir 

kamraterna och gruppsamvaron blir mer central. Fritidshemmet kan bidra till att barn 

utvecklar en tillit till sig själva och sin egen förmåga i denna process (s. 24). 

 

Skolan och fritidshemmet har båda i uppdrag att arbeta emot traditionella könsmönster. Ska man 

kunna göra detta på ett bra och effektivt sätt är betydelsen av samverkan mellan skola och 

fritidshem väldigt viktig. I skolan och fritidshemmet utvecklar eleverna inte bara teoretiska 

kunskaper utan även kunskaper om hur man ska vara och bete sig mot varandra.  

 

Könsroller och genus 

 

Könsrollsbegreppet har länge varit kritiserat och en av de personer som kritiserat begreppet är 

Yvonne Hirdman (2001). Hon menar att det har varit ett enkelt och oproblematiskt sätt att tänka 

kring begreppet kön. 

 

Hirdman (2001) menar att dela in något i roller är en förenklad syn att se på biologin, hon menar 

att genusbegreppet skapades för att komma ifrån detta enkla synsätt och tänkande. Meningen 

med genus och genussystemet är enligt henne eftersträvandet att skapa kontrast till ordet kön. 

Genus handlar inte endast om kroppen utan allt som rör tankar kring manligt och kvinnligt och 

hur det sätter sin prägel på allt omkring oss.  

 

Hirdman (2001) menar att ordet genus ska ses som ett verktyg i att försöka komma bort från  det 

gamla begreppet könsroll och dess betydelse. Hon menar att könsroll är en sammanställning av 

ordet kön och roll, och menar vidare att man spelar sin könsroll därför att det biologiska könet 

regisserar fram det, och detta sker för att det behövs. 

 

Genussystemet och genuskontrakt 

 

Enligt Hirdman (2007) bygger genussystemet på två logiker: dikotomin, d.v.s. isärhållandets 

tabu där manligt och kvinnligt inte bör blandas, och hierarkin där mannen betraktas som 

normsättare. Det är männen som anses vara människor, därmed utgör de normer för det normala 

och det allmängiltiga. 
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Vidare menar Hirdman (2007) att det existerar så kallade genuskontrakt, och precis som det låter 

är det ett osynligt kontrakt som finns mellan könen. Dessa kontrakt enligt henne återfinns i varje 

samhälle, och bygger på konkreta föreställningar om hur män och kvinnor skall vara mot 

varandra i kärleken, i språket och hur de gestaltar sig som personer. Dessa genuskontrakt styr 

och påverkar bl.a. hur vi pojkar och flickor klär oss. Hon menar att genuskontrakten stannar 

ständigt kvar eftersom de går i arv från den ena generationen till den andra och vi lär oss 

genuskontraktet av de människor vi umgås med. Även Davies (2003) menar att ett barn får hjälp 

att positionera sig på rätt vis genom att umgås med andra. 

 

Hirdman (2001) menar att det finns skillnader mellan könen när det kommet till överskridande 

av de traditionella könsmönstren. Det kan t.ex. anses mer accepterat av en kvinna att utföra ett 

manligt arbete, detta kan även bemötas med visst beröm. Det kan i vissa fall anses beundransvärt 

för en kvinna att kunna genomföra en “manlig syssla”. Hon menar även att det är betydligt 

svårare för en man att ta på sig kvinnojobb för det anses som en nedgradering. Utför mannen en 

kvinnlig syssla leder detta till att han sjunker i status. Medan för kvinnan kan det anses som en 

uppgradering för det kan anses beundransvärt. Kvinnan anses underordnad mannen eftersom det 

är det manliga könet som anses vara normsättaren och det ideala. Det här leder till att kvinnan får 

ständigt anpassa sig efter mannen. Man skulle kunna sammanfatta att i genuskontrakten finns en 

avskiljning mellan maskulint och feminint där det är det maskulina som är normen och det man 

eftersträvar.  

 

Könsroller 

  

Connell (1999) menar att rollbegreppet innebär att kvinnor och män följer en allmän uppsättning 

förväntningar som är knutna till deras kön, ”könsrollen”. Hon säger även att enligt detta synsätt 

finns det alltid två könsroller inom alla kulturella miljöer, en manlig och en kvinnlig. 

  

Davies (2003) beskriver att enligt den världsbild som modellen om socialisation och könsroller 

tillhandahåller lär sig barnet oftast sin könsroll av en vuxen nyckelperson. Enligt Davies 

”pressas” barnet till att upprätthålla den rollen av såväl föräldrar som kamrater, medier och 

många andra. Hon menar vidare att varje barn måste komma fram till vilket kön det tillhör för att 

kunna se sig själv som normalt och accepterat inom ramen för den rådande kulturen. Det är även 

viktigt för att andra barn ska ha en jämförelsepunkt när de ska komma underfund med vilka de 

är. Davies (2003) menar att när barn lär sig och förstår samhällets diskursiva praktiker inser 

barnet att det måste kunna urskiljas som det ena eller det andra, även om det i de flesta sociala 

situationer handlar om en obetydlig eller knappt synlig fysisk skillnad. Det kan handla t.ex. om 

kläder, frisyr, sätt att tala, vad som sägs och val av aktiviteter.  
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Enligt Davies (2003) visar forskningen idag på att gener, hormoner och könsorgan inte 

nödvändigtvis hänger ihop och hon menar att även detta är bevisat. Men ändå finns mycket 

populär forskning som inte bara kopplar ihop dem utan också lägger till hjärnans struktur och det 

vardagliga beteendet. Det här menar hon är lätt att göra p.g.a. att vi bara har bipolära ord för att 

beskriva skillnader som rör det genetiska, hormonella och genetala, till exempel pojke och flicka, 

maskulin, feminin, man och kvinna. Men enligt henne ska dessa idéer om att män och kvinnor 

skulle vara varandras motsatser och befinna sig på två olika poler ha lika stor grund i fysiologin 

som en begreppsmässig uppdelning av världen i dumma och intelligenta människor, eller i korta 

och långa, vackra eller fula. Även Hirdman (2007) hänvisar till hjärnforskningen i dag som visar 

att det inte existerar något enkelt 1 eller 2, något antingen eller utan, det är en gröt av 

sammankopplingar mellan hjärnan och omvärlden, hon menar att vi är som formaterade 

disketter, där formateringen förändrar disketten. 

 

Enligt Davies (2003) är maskuliniteter och femininiteter inga medfödda egenskaper hos 

människor utan de är inbyggda i strukturen i det samhälle vi lever i och är därmed både en 

förutsättning för tillvaron och ett resultat av hur livet levs. När barn lär sig samhällets diskursiva 

praktiker lär de sig att positionera sig som pojkar eller flickor på ett korrekt vis, eftersom det är 

vad man begär av dem. 

  

Pojkar och flickor 

 

Professor Bronwyn Davies (2003) presenterar i sin bok “Hur flickor och pojkar gör kön” en 

undersökning där hon presenterar olika sagor till mindre barn. En av sagorna hon presenterade 

heter Prinsessan Papperspåse. Sagan handlar om en prinsessa, en prins och en drake. Till skillnad 

från många andra sagor avbildas prinsessan som hjälte och prinsen som den hjälplösa och den 

som ska räddas. Könsmönstren kan här ses stå i motsats till det stereotypa där man förväntar sig 

att flickan ska vara vacker, hjälplös och svag och där pojken agerar hjälte och stark. Vidare 

menar Davies (2003) att: 

 

uppdelningen av världen i manligt och kvinnligt är ett ständigt närvarande ordnade mönster i 

berättelser för barn. När barnen lyssnar på traditionella berättelser lär de sig att se sig själva 

och andra som en av sina egna könsuppdelade berättelser. Sagorna förser dem med 

metaforer, egenskaper och skisser med vars hjälp de kan tolka sina positioner i den sociala 

världen  (s. 66). 

 

Det här existerar inte bara i sagornas värld utan det existerar runt om i samhället, i leksaker, tv 

serier, kläder, spel och även fritidsintressen. Mycket är anpassat till att vara antingen riktat till 

flickor eller pojkar.  
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Enligt Einarson (1984) bemöts och fostras flickor och pojkar på olika sätt. Förväntningarna på 

hur vi ska vara och bete oss skiljer sig beroende på vilket kön vi tillhör. Dessa förväntningar vi 

har på oss styr förstås ofta vårt sätt att vara och agera. Redan i ung ålder utvecklar pojkar och 

flickor olika intressen och beteenden beroende på att vi uppmuntras till olika aktiviteter bl.a. 

genom leksaker av olika slag. Enligt Lif (2008) ser man skillnader mellan pojkar och flickor och 

att detta syns redan i förskolan, där flickor helst umgås med flickor och pojkar helst med pojkar. 

De leker på olika sätt, med olika leksaker och på olika platser. Flickorna söker i större 

utsträckning de vuxnas uppmärksamhet i sina lekar och pojkarna gör oftast det motsatta.  

 

Enligt Svaleryd (2003) så ska “varje barn få vara stolt över att vara pojke eller flicka och få en 

trygg könsidentitet. Könsidentiteten är så mycket mer än könet, det är en identifikationsprocess. 

Barnet försöker hitta sin identitet genom likhet till andra av samma kön.” (s. 81). Hon skriver 

även att leksaker har ett kön och att det är mycket uppdelat hur det ser ut i leksaksbutiker med 

speciella hyllor för pojkar och andra för flickor. Detta visar tydligt på vilka leksaker som är för 

pojkar och vilka som är för flickor. 

 

Helmadotter (1989) beskriver att flickor uppmuntras i sin kvinnoroll genom att de hjälper 

personalen med praktiska göromål som att diska, duka, städa och laga mat mer än vad pojkarna 

gör. Pojkars lek handlar ofta om tjuvar, spioner, vapen och krig. Lekarna är ofta av det vilda 

slaget och har ofta inslag av våld. Hon menar att detta ofta är grundat i att pojkarna saknar 

manliga förebilder och i stället tar efter det typiska ”manliga” beteendet som ofta speglas av i 

film, tidningar och barnprogram. Flickorna skall vara snälla och skötsamma medans pojkar ska 

vara starka och tuffa och rebelliska genom att tämja på gränserna. Dessa könsmönster ser man 

inte minst på kläder och barnprogram. För att nämna några exempel ska flickorna vara prinsessor 

och pojkarna krigare eller superhjältar. Helmadotter (1989) skriver vidare om att det syns på 

pojkarnas fria val av aktiviteter på fritidshemmet att de oftast inte väljer aktiviteter som kan 

förknippas med flickor. En förklaring till det här skriver hon är att det oftast saknas manliga 

förebilder inom barnomsorgen och att pojkarna istället får hålla tillgodo med de förebilder som 

visas på filmer och i tidningar där oftast krig och våld glorifieras, och där mannen är den starka 

och kvinnor förnedras och ses som svaga. Här får ju förstås pojkar ofta en skev bild av vad som 

räknas som manliga egenskaper.  

 

I den undersökningen Anne-marie Helmadotter presenterar i boken Pedagogik för flickor 

beskriver hon att det märktes tydliga skillnader på de fritidshem där det fanns fler än en manlig 

förebild närvarande. Där betedde sig pojkarna betydligt lugnare både mot varandra, flickorna och 

personalen. Men att de var trots det föraktfulla mot flickorna så fort det inte var någon personal 

med i t.ex. lekrummet eller på gården. Hon menar att många gånger kan det här bara vara ett sätt 

för pojkarna att ta kontakt, men att de har inte fått lära sig hur man gör utan i stället tar de till sig 

det våldsamma ”manliga” beteendet. Helmadotter (1989) lyfter också fram i sin undersökning att 

på ett av de kvinnodominerade fritidshemmen hade man en fin verksamhet för flickorna med 
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olika typer av aktiviteter men inget som var speciellt inriktat mot pojkarna. Hon beskriver vidare 

att på de fritidshem där det fanns fler män tycktes verksamheten bygga mycket på sport och 

fysiska aktiviteter vilket ledde till att flickorna blev lidande. Hon lyfter även fram att det inte 

alltid är lätt och enkelt att våga bryta sin egna könsroll genom att pröva på andra saker som man 

tidigare inte brukar göra eller är van vid. Men det här är viktigt, anser hon, för att det är 

pedagogers skyldighet att ge barnen kunskaper och erfarenheter inom så många områden som 

möjligt.  

 

I en undersökning av Johansson och Ljusberg (2004) kommer det fram att pojkar och flickor 

oftast leker könssegregerat på fritidshemmet och att aktiviteterna utövas i olika lokaler där 

pojkarna ofta befinner sig i byggrummet och bygger med t.ex. lego medans flickorna ofta sitter 

och ritar i något annat rum. De beskriver dock vissa situationer där flickor och pojkar leker 

tillsammans, dessa kan ofta vara olika typer av jaga-lekar. Vissa pojkar och flickor visar också 

större intresse för att leka könsöverskridande men oftast leker pojkarna och flickorna var för sig i 

olika rum. Flickorna leker oftast traditionella lekar med flickor från samma grupp/klass. 

Flickorna tycks oftast leka ålderssegregerat medans pojkarna i större utsträckning kan spela 

fotboll eller leka andra kollektiva lekar med yngre och äldre. Pojkarna tycker om att vara aktiva 

och trivs att vara ute och leka medans flickorna tycker att det finns mer att göra inomhus än 

utomhus.  

 

Öhman (2009) menar att redan vi tvåårsålder kan man se att barn föredrar att leka med kamrater 

av samma kön och att detta förstärks när barnen börjar förskolan. Hon menar att detta gör att 

pojkar och flickor ofta växer upp i en tudelad värld. Enligt henne leker flickor oftast i mindre 

grupper där relationer är i fokus, och pojkar leker i större grupper där de tävlar och konkurrerar 

om status och personliga framgångar. Även om barn oftast leker med barn av samma kön menar 

hon att det ändå finns undantag. Dessa gemensamma aktiviteter och lekar förekommer ofta 

utomhus. Utomhus är det högt till tak och där tycks könsnormerna suddas ut i större utsträckning 

till skillnad från inomhusmiljön där flickorna och pojkarna oftast leker i olika rum. Flickorna 

leker i familjevrån och pojkarna i kuddrummet.  

 

Öhman (2009) anser att beroende på hur medvetna pedagogerna är och hur aktivt de arbetar med 

att utmana dessa traditionella förväntningar, påverkar det också hur barn själva konstruerar sin 

förståelse och sitt sätt att vara flicka respektive pojke.  
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Betydelsen av manliga och kvinnliga pedagoger 

 

Furusten (2009) lägger fram några argument för varför det är viktigt att det skapas en mera jämn 

könsfördelning i skolan: 

 

– lärare och elever behöver få möta både kvinnor och män i det dagliga  

livet, 

– att det, för barns identitetsutveckling och sociala utveckling, är viktigt  

med levande förebilder av eget/motsatt kön och möjligheter att relatera  

till eget/motsatt kön, 

– barn behöver möta kvinnor och män som samarbetar, delar på ansvar  

och kompletterar varandra, för att vi på sikt ska uppnå mer jämställda  

attityder och värderingar i samhället,  

– arbetsplatser fungerar bra om kvinnor och män arbetar sida vid sida  

eftersom de ofta ser på arbetssätt, problemlösning och beslutsfattande på  

olika sätt. I det avseendet är det viktigt att både kvinnor och män är närvarande i 

utbildningssituationen och i yrket. (s. 8)  

 

Enligt skolverket (2006) anser pojkar i skolan att de manliga lärarna är mer rättvisa vad gäller 

bedömning och de anser att män är bättre på att ge förklaringar på det som eleverna inte förstår. 

De tar även upp att pojkarna tycker att det är de manliga lärarna som kan få dem intresserade och 

motiverade till att lära sig mer.  

 

I Skolinspektionens (2010) rapport  kommer det fram att på de flesta granskade fritidshem krävs 

det en större variation av aktiviteter, detta leder till att verksamheten i allt för liten grad anpassas 

efter de barn som finns i barngrupperna. Man utgår inte från att barn är olika med olika intressen, 

behov och erfarenheter. Verksamheten beskrivs som relativt statisk och ser likadan ut under 

terminerna. Detta leder till att fritidshemmen lyckas bara i begränsad omfattning stödja barn som 

befinner sig i svårigheter av olika slag. 

Vidare menar Skolinspektionen att  

frågor som berör könsmönster och könsroller är också centrala teman för barn i åldern 10–12 

år och är en viktig del i värdegrundsarbetet enligt läroplanen. Många fritidsintressen är 

könsbundna och personalen har en viktig roll när det gäller att skapa en balans mellan 

barnens engagemang i de intressen de redan har och att visa på alternativ och inspirera till 

nya upptäckter (s.25).  

 

Wahlström (2003) menar att det finns tydliga rollfördelningar mellan flickor och pojkar, just för 

att de är flickor och pojkar. Hon menar att det är vi vuxna som bidrar till att upprätthålla 

diskriminerande mönster. Det finns enligt henne olika teorier som ligger bakom könsrollerna. 
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Hon nämner t.ex. arv, gener, fostran , socialisering. Hennes åsikt är att det framförallt är vi själva 

som genom vårt beteende bär könsrollerna vidare från generation till generation.  

 

I den undersökning Wahlström (2003) gjorde på Tittmyrans förskola visar det sig att flickor ofta 

leker nära de vuxna och gör sig ständigt beroende av vuxna, de leker i par, tränas till anpassning 

och försiktighet, ges och tar roller som stötdämpare och hjälpfröken, visar passivitet och lydnad i 

stället för att ta egna initiativ. Flickorna kan beskrivas som hjälpsamma, duktiga, lydiga och 

snälla. Till skillnad från flickorna leker pojkarna på distans från de vuxna och försöker visa sig 

oberoende och självständiga. Pojkarna leker i stora grupper, tar för sig och tar och ges rollen som 

ledare. De har en stark jag-uppfattning, undviker att visa svagheter och försöker visa sig modiga. 

Pojkarna är aktiva och agerar direkt och handgripligen vid konflikter. Pojkarna är till skillnad 

från flickorna också föremål för mycket negativ uppmärksamhet. Wahlström menar även att 

dessa mönster är inte unika på något vis, man kan se dem dagligen i förskolor och skolor i 

Sverige. Hon menar att vår egen uppväxt och fostran har format oss och får oss att omedvetet 

beröva flickor och pojkar möjligheten att utveckla alla sina kompetenser och roller. Hon påpekar 

att givetvis finns det många flickor som inte aktar sig och pojkar som inte är aktiva. Men hon 

menar att barn med icke-traditionella könsrollsmönster lätt faller utanför det förväntade 

beteendemönstret i förskola och skola.  

 

Enligt Wahlström (2003) är ansvaret i att motverka dessa roller delat. Hon menar att barn blir i 

dag påverkade från många olika håll. Här kan nämnas familj, samhället och media. Hon 

beskriver att det kan vara svårt att som enskild person göra något åt de könsrollsbilder som 

barnen möter i media. Men hon menar att som pedagog möter man barnen varje dag och på det 

sättet har ett stort inflytande. Enligt henne har pedagogen friheten att själv välja hur man bemöter 

barnen och hur man agerar som förebild. 

 

Fördelningen mellan män och kvinnor i skolan/fritidshemmet  

 

Fördelningen idag i fritidshemmet är mycket ojämn. Till stor del består verksamheten av 

kvinnor. Vi har här valt att titta på hur fördelningen ser ut i inte bara fritidshemmet utan även i 

förskolan och skolan. 

Enligt statistik från Skolverket var 82,8 procent av alla barn mellan 6-9 år inskrivna på 

fritidshem under år 2012. Totalt 411 255 barn var inskrivna. 18 procent av alla 10-12 åringar är 

inskrivna vid fritidshemmen. 

  

Statistiken visar tydligt att fritidshemmens personal oftast består av en överrepresentation av 

kvinnor, av de totalt 33 023 anställda under år 2012 var 79 procent kvinnor. Statistiken visar 

även att andelen kvinnor och män skiljer sig mellan kommunalt och enskilt drivna fritidshem. 

Om man tittar på hur fördelningen ser ut där så är det en jämnare fördelning i enskilt drivna 

fritidshem. År 2012 fanns det 29 procent män och 71 procent kvinnor i enskilt drivna fritidshem, 
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med att jämföra med kommunalt drivna fritidshem där fördelningen var 20 procent män och 80 

procent kvinnor. 

  

Om vi tar och tittar på statistiken i skolan och förskolan så kan man se en relativt stor skillnad. 

Statistiken för förskolan visar att där är hela 96 procent kvinnor år 2012. Även inom skolan kan 

man se denna överrepresentation av kvinnor men den är lite lägre. I skolan var det 76 procent 

kvinnor och 24 procent män under 2012. Landgren (2004) skriver om att stora könsskillnader i 

valet av verksamhet finns. Medan kvinnorna hellre ser sig undervisa barn i yngre åldrar, vill 

männen främst arbeta i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. I rapporten framkommer 

det att inom alla verksamheter är kvinnorna fler än männen.   
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Metod 
 

I denna del tar vi upp om vilken metod vi använt oss av under arbetet och vi kommer även ta upp 

om urval och vilka metoder som vi har använt oss av då vi har analyserat vårt insamlade 

material. 

 

Kvalitativa intervjuer 

 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer för att vi ville få en djupare förståelse för hur 

pedagogerna anser att könsfördelningen på fritidshem ser ut. Enligt Trost (2010) bygger en 

kvalitativ studie på att man får en djupare förståelse för vad personen man intervjuar känner. Och 

det är det som vi anser är det vi vill få fram med denna undersökning. Vi tyckte att metoden 

passade för vårt syfte och vi hade höga förhoppningar på att få fram goda resultat. 

 

De intervjuer som vi genomfört är så kallade semistrukturerade intervjuer.  Enligt Trost (2010) 

innebär semistrukturerade intervjuer att intervjun är strukturerad på så vis att den har ett specifikt 

ämne som man vill ta reda på och att den innehåller öppna frågor. Vilket är något som vi 

använder oss av då vi vill få fram pedagogernas egna tankar. 

 

Urval 

 

Vi bestämde att intervjuerna skulle genomföras med pedagoger som på något sätt är eller har 

varit verksamma inom fritidshem, oavsett om de har en utbildning inom fritidshem eller inte. I 

undersökningen medverkar fritidspedagoger och förskolelärare som jobbar eller har jobbat inom 

verksamheten. Vårt mål var att försöka genomföra intervjuer med 10-20 pedagoger, lite beroende 

på vilket gensvar vi fick från pedagogerna. Det slutliga antalet intervjuer som vi genomförde 

blev med totalt 11 pedagoger varav 8 kvinnor och 3 män. Allteftersom vi genomförde 

intervjuerna tittade vi på om vi fått fram någon mer information eller om vi hade fått in all 

information som vi ansåg att vi behövde. Antalet intervjuer som vi genomförde berodde på vilket 

resultat intervjuerna gav. Enligt Trost (2010) “är mitt syfte att förstå en given persons tanke och 

handlingssätt så är antalet personer i urvalet givetvis singularis” (s.143). Han fortsätter även med 

att om urvalet blir för stort så blir det lätt ohanterligt och svårt att få fram den information som är 

viktig. Medan Kvale och Brinkmann (2009) anser att man ska “intervjua så många personer som 

behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (s. 129). De menar även att urvalet ofta är för stort 

eller att det blir för litet och att det uppkommer svårigheter oavsett om det är för få eller för 

många intervjuer genomförda. 

 

Under arbetet har vi valt att genomföra intervjuer med pedagoger. Vår förhoppning var att på det 

sättet få en enhetlig bild av hur de ser på en ojämn fördelning i verksamheten. Vi hade som 
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målsättning att intervjua hälften manliga och hälften kvinnliga pedagoger. Detta för att vi skulle 

få en bra spridning av resultatet. Vi var dock medvetna om att det kunde bli svårt att hitta de 

manliga pedagogerna då vår erfarenhet är att de inte är så många som arbetar i verksamheten. 

 

Genomförande  

 

Intervjuerna har genomförts på följande sätt. Vi skickade ut intervjufrågorna till pedagogerna 

ungefär en vecka innan tiden för intervjun. Vi uppskattade att intervjuerna skulle ta ca 30 

minuter att genomföra och alla intervjuer genomfördes på intervjupersonens arbetsplats. Vi 

spelade in intervjuerna och förde anteckningar under intervjuns gång. Intervjuerna genomförde 

vi var för sig på våra respektive orter. Intervjuerna genomfördes med en pedagog i taget och det 

var inga andra i rummet där intervjun genomfördes. Intervjuerna bestod av 5 stycken 

huvudfrågor med efterföljande frågor. Intervjufrågorna ligger som bilaga 1. 

De flesta av de intervjuade arbetar på olika skolor och de arbetar i två olika kommuner i Sverige.  

 

Under insamlingen av materialet har vi till stor del utgått ifrån Kvale och Brinkmanns sex 

analyssteg. Allteftersom vi genomförde intervjuerna kände vi att dessa steg fanns med i alla 

intervjuer. 

Kvale och Brinkmanns (2009) sex allmänna analyssteg är:  

 

 Första är att intervjupersonen beskriver sina upplevelser och tankar om ämnet som 

intervjun handlar om.  

 Andra steget innebär att intervjupersonen får nya tankar av ämnet under intervjuns gång. 

 I det tredje steget är det intervjuaren som tolkar vad som sägs under intervjun och vilken 

mening som det kan ha för undersökningen. 

 Det fjärde steget innebär att intervjuaren efter intervjun tolkar vad som sagts, detta kan 

göras ensam eller tillsammans med någon annan. Det görs utskrifter av intervjun och 

tolkningar som intervjuaren tagit del av under intervjun bearbetas. 

 Ett femte steg kan vara att det genomförs nya intervjuer. Intervjuaren har även skrivit ner 

sin tolkning av den tidigare intervjun och skickar denna tolkning till intervjupersonen för 

ett godkännande att innehållet i intervjun är korrekt tolkad.  

 Ett sjätte steg kan vara att intervjupersonen efter intervjun kan börja handla på nya sätt då 

den har fått nya insikter under intervjuns gång. 

 

Vi använde dessa intervjusteg på det viset att vi genomförde intervjun, fick information som vi 

under intervjuns gång tolkade och som vi sedan analyserade tillsammans. Vi genomförde nya 

intervjuer och vi skrev ihop de tidigare intervjuerna för att kunna genomföra en analys av hela 

det insamlade materialet. Vi skickade en sammanställning av det som sades under intervjuerna 

till intervjupersonerna, detta för att vi skulle vara säkra på att vi tolkat informationen på rätt sätt. 

 



 
 

16 
 

Analysmetod 

 

Efter att vi genomfört intervjuerna har vi analyserat materialet. Enligt Trost (2010) finns det både 

fördelar och nackdelar med att spela in intervjuerna. Det blir ofta mycket material som behöver 

gås igenom och detta är tidskrävande och det kan vara besvärligt, då det kan vara dålig 

ljudkvalitet och så vidare på inspelningarna.  

  Vi analyserade materialet genom att den som genomfört intervjun renskrev på papper vad som 

sades och därefter bearbetade vi dem vidare för att avgöra vad vi ansåg var viktigt att ta med i 

undersökningen. Vi gjorde en sammanfattning av intervjuerna för att se vilka olika ämnen som 

intervjupersonerna nämnde under intervjuerna utifrån våra intervjufrågor. 

 

Då vi hade genomfört det antal intervjuer som var tillräckligt för vår undersökning, dvs. då vi 

ansåg materialet vara mättat, valde vi att använda oss av tre analysmetoder. Dessa metoder är 

meningskodning, meningskoncentrering och meningstolkning. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att meningskodning innebär att man kodar av innehållet och kategoriserar texten under 

rubriker som passar innehållet. Meningskoncentrering betyder att man tolkar innehållet i 

intervjun, man plockar ut det som är intressant utifrån syfte, formulerar om och gör kortare 

enklare meningar. Meningstolkning innebär att man genomför en djupare tolkning av vad texten 

innehåller. 

  Vi läste igenom det material som vi tidigare sammanställt och då vi genomförde 

meningskodningen resulterade det i ett antal teman, som vi har presenterat i resultatet. Därefter 

plockade vi ur de delar som vi ansåg var relevanta för vårt syfte och formulerade om texten till 

enklare stycken. Vi tolkade texten flera gånger för att på detta sätt skapa en djupare förståelse för 

intervjuernas mening. 

 

Etiska överväganden 

 

I vår undersökning har vi använt oss av vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådet (2002) definition av de fyra forskningsetiska principerna är: 

 

 Informationskravet som innebär att alla som deltar i undersökningen ska få information 

om syftet med undersökningen och hur undersökningen kommer att genomföras.  

 Samtyckeskravet som innebär att deltagarna bestämmer om de vill delta i undersökningen 

eller inte. 

 Konfidentialitetskravet som innebär att de personuppgifter som kommer fram inte ges ut 

till obehöriga, det material som samlats in förstörs efter avslutad undersökning.  

 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som vi samlat in endast är till för denna 

undersökning och att transkriberingarna som är gjorda är för oss och ingen annan 

kommer att få tillgång till dessa. 
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Alla i undersökningen blev i förväg informerade om förutsättningarna för intervjun och alla hade 

möjlighet att bestämma om de ville deltaga eller inte. Det är endast den som genomfört intervjun 

som visste vem intervjupersonen var. Vi använde oss inte att av några namn eller någon annan 

information som skulle kunnat leda fram till vem intervjupersonen var. All informationen som 

kommit fram under intervjuerna hanterades konfidentiellt. Enligt Patel & Davidson (2010) 

innebär konfidentiell att vi vet vem vi intervjuat men det är bara vi som har tillgång till 

materialet. De uppgifter som kommit fram under intervjuerna användes endast till denna 

undersökning och då arbetet var färdigt förstördes allt material.  

   

Reliabilitet och validitet 

 

Ett mål med vår undersökning var förstås att den ska vara så trovärdig som möjligt. Yin (2007) 

menar att målet med reliabilitet är att säkerställa att om en annan forskare följer samma 

tillvägagångssätt som en tidigare forskare gjort, ska båda undersökningarna komma fram till 

samma slutsats. Syftet med reliabilitet handlar om att minimera alla fel och skevheter i en 

undersökning. 

 

Vi har intervjuat relativt många pedagoger, totalt 11 stycken, och pedagogernas erfarenheter har 

också varit blandad allt från 8 upp till 28 års erfarenhet. Vi har även intervjuat både kvinnliga 

och manliga pedagoger i verksamheten för att kunna få representativa svar från båda könen. Vi 

har även varit och intervjuat på flera olika skolor för att få ett bredare resultat.   

 

Intervjufrågorna skickades ut en vecka innan intervjuerna, på det viset fick intervjupersonerna 

möjlighet till att förbereda sig inför intervjun. Vår förhoppning var att detta skulle leda till ett 

bättre djupare samtal med bra svar. Vi spelade in intervjuerna för att med säkerhet få med allt 

som sades. Vi anser att vårt arbete håller en bra reliabilitet, inte minst på grund av den relativt 

stora grupp pedagoger vi intervjuat. Vi har haft en blandning av kön och varit på flera skolor, 

arbetslivserfarenheten har också varit bred och vi har även haft ett stort svarsresultatet att arbeta 

med. Ett större antal intervjuade skulle förstås ha kunnat öka tillförlitligheten av undersökningen 

genom att vi skulle ha fått en ännu större grupp av pedagoger i undersökningen, men i slutändan 

måste man dra en gräns någonstans och vi valde att dra den mellan 10-20 personer.  
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Resultat 
 

Vårt syfte med undersökningen är att studera, analysera och tolka hur pedagogerna upplever 

konsekvenserna av den ojämna fördelningen mellan kvinnliga och manliga pedagoger i 

fritidshemmet. Under analyserandet av vårt arbete har det framkommit olika teman och dessa är 

de rubriker som vi använt oss av här nedan. 

 

Möta barns behov 

  

Resultatet visar att män och kvinnor arbetar på olika sätt, de har olika intressen och detta är det 

som till största delen avgör vilket innehåll som verksamheten har. Det finns kvinnor som tycker 

om att pyssla men det finns även de som gillar sport, så bara för att man är kvinna betyder det 

inte att verksamheten bara kommer att bestå av bild och form. Aktiviteterna som görs påverkas 

av elevernas intressen och vad eleverna skulle vilja göra på fritidshemmet.“Man försöker se till 

både pojkarnas och flickornas intressen men man kanske inte kan leva upp till dom om det 

endast är män eller kvinnor på arbetsplatsen.” (Kvinna). Män och kvinnor tänker på olika sätt 

och de båda bidrar till en verksamhet som innehåller många olika delar. Sedan är det även 

läroplanen som styr vilket innehåll som ska finnas med, men inte hur det ska genomföras. 

"Verksamheten blir lidande på så vis att man inte kan bidra med lika mycket när man bara är ett 

kön i verksamheten." (kvinna). 

  

En av de manliga pedagogerna anser att män är mer tillåtande i sina aktiviteter och att det blir 

mer vågade aktiviteter som eleverna får ägna sig åt såsom brottning m.m. En annan pedagog 

anser att “Pojkar kanske vill ha någon att puffa på och ha lite tuffare tag och tjejer vill kanske ha 

mera närkontakt.” (kvinna). Hon tror även att pojkarna är i behov av närhet och att de behöver ha 

manliga pedagoger tillgängliga för att kunna föra samtal om saker som kanske inte alltid är så 

lätta att prata om. Precis som flickorna behöver göra med de kvinnliga pedagogerna. 

  En annan pedagog anser att “det kan vara svårt att hitta bra manliga förebilder, det är lätt att det 

blir mycket bus och stök. Det kan alltför lätt bli att den manliga pedagogen ses som en kompis 

istället för en vuxen pedagog.” (kvinna). 

  Eleverna har ett behov av manliga pedagoger just för att de kan vara med och spela bandy och 

fotboll, aktiviteter som kvinnorna inte gör i så stor utsträckning. Det är mycket uppskattat bland 

pojkarna att de manliga pedagogerna är med och spelar. “Jag tror att desto äldre eleverna blir 

desto större blir deras behov av manliga förebilder och då framförallt bland pojkarna.” (kvinna). 

  

Ett hinder som en pedagog ser med en ojämn fördelning är att “om det bara är män på en 

arbetsplats då tror jag att tryggheten och omsorgen försvinner lite grann.” (Man). Personen 

menar att samhället ser tyvärr ut så idag att män inte på samma sätt kan ge samma omsorg till 

barnen som kvinnor kan. Män kan inte krama och trösta eleverna på samma sätt som kvinnliga 

pedagoger utan att det finns risk för att det väcker negativ uppmärksamhet. 
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Flera av pedagogerna nämner även att många barn i dag växer upp med bara en förälder och ofta 

med mamman, vilket gör att de inte har en manlig vuxen i hemmet. Därför anser många att det är 

viktigt med manliga pedagoger i fritidshemmet så att eleverna ska få möjlighet att möta manliga 

förebilder också. 

  

Samhället består av mer än bara ett kön och de måste lära sig hur man förhåller sig till båda 

könen. Det är även viktigt att eleverna kan identifiera sig med både det kvinnliga och 

manliga könet (man). 

  

Pedagogen som förebild, pojkar och flickor behöver olika 

  

Alla pedagoger som varit med i denna undersökning ansåg att det är otroligt viktigt att det finns 

både manliga och kvinnliga pedagoger i fritidshemmet. Vi fick många olika exempel på varför, 

bland annat  svarade en pedagog såhär: 

  

Det är jätteviktigt att det finns både manliga och kvinnliga pedagoger då de förväntas att ta 

olika roller. För många barn är vi den enda manliga kontakten under dagen. De förväntar sig 

olika saker av manliga och kvinnliga pedagoger, såsom att kvinnor ska vara de som har 

ansvaret för omvårdnad, pysslar m.m. medans de förväntar sig att männen är de som leker 

och utför mera sporter (man). 

  

Och en pedagog sa såhär: 

  

Det är viktigt att det finns pedagoger av båda könen på fritids, jag tror att man kan 

tillfredsställa barnens behov bättre när man är en man och en kvinna. Jag tror att alla barn har 

nytta av att ha både manliga och kvinnliga pedagoger i fritidshemmet. Speciellt för de barn 

som inte har en vuxen man hemma vilket tyvärr inte alls är ovanligt. Sen tror jag också att 

kvinnor och män kan ha olika synsätt på vissa saker vilket gör att verksamheten blir bättre 

(Kvinna). 

  

"Jag upplever att vissa barn lyssnar inte lika bra på kvinnliga pedagoger så som de lyssnar på en 

man" (Kvinna). 

  

Jag tror att barnen ibland behöver en manlig ledare som kan höja rösten lite grann och vara 

lite av den ”starka ledaren” i gruppen. Men det betyder inte att mannen alltid ska vara den 

dominanta, men det är viktigt att dom har en manlig förebild att se upp till (Kvinna). 
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En av pedagogerna anser att 

  

där det saknas manliga förebilder så kan det lätt bli att eleverna tar manliga förebilder ifrån 

filmer, serier osv. och det är ju inte alltid de visar en rättvis bild av hur en man är eller ska 

vara. Vi är förebilder och många umgås mer med oss än med sina föräldrar (man). 

  

Många av pedagogerna som vi pratade med sade att det är viktigt att de finns representerade av 

båda könen för att alla elever har inte båda könen hemma. Dagens familjer ser ut på så många 

olika sätt med bonusmammor och bonuspappor eller ensamstående föräldrar, och då är det extra 

viktigt att det finns pedagoger som kan visa eleverna hur en bra manlig eller kvinnlig förebild 

ska vara. 

  

Arbetsmiljön 

  

Pedagogerna hävdar att verksamheten blir bäst om det finns både manliga och kvinnliga 

pedagoger i verksamheten. De tror på en jämn blandning av "utbildning, kön och ålder". Flera av 

pedagogerna som vi intervjuat anser att det blir en bättre och trevligare arbetsplats om det finns 

en blandning mellan könen. 

  

Jag anser att kvinnor och män kan vara lika duktiga och professionella men att det finns små 

skillnader som kompletterar varandra. Och framförallt är det viktigt att det finns både 

manliga och kvinnliga ur jämställdhetssynpunkt (Man). 

  

Några pedagoger nämnde att det kan finnas fördelar med ojämn fördelning genom att två 

pedagoger av samma kön kanske har lättare att samarbeta av den anledningen att man tänker mer 

på ett liknade sätt. Men detta behöver inte alltid vara sant för i slutändan handlar det mycket om 

hur personen man arbetar med är. Vissa av pedagogerna visade sig även ha lite erfarenheter av 

att jobba med män. 

  

Fördelar är kanske att det är lättare att jobba med en kvinna om man är en kvinna, jag har 

jobbat jätte lite med män så jag vet inte riktigt. Det handlar ju i slutändan om hur personen 

man arbetar med är, man kanske inte alls passar ihop det kan ju säkert vara svårt att jobba 

med en kvinna också (Kvinna). 

  

Några av pedagogerna anser att om det finns män som arbetar på skolan kan detta locka fler män 

till att börja arbeta där och även stanna på arbetsplatsen.  
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Bryta stereotypa könsmönster 

  

Det fanns även de pedagoger som anser att verksamheten inte påverkas av en ojämn fördelning, 

detta för att arbetet ska genomföras oavsett om det är manliga eller kvinnliga pedagoger som 

arbetar. Men de ansåg att det är en fördel om det finns någon manlig pedagog på fritidshemmet, 

detta för att kunna visa att män också kan sy och måla precis som kvinnorna kan vara med och 

spela bandy osv. 

  

En stor majoritet av de intervjuade pedagogerna upplever att det mest är negativt med en ojämn 

fördelning på fritidshemmet och att det även skapar hinder och försvårar arbetet. Består 

personalen enbart av samma kön speglas verksamheten bara utifrån t.ex. det kvinnliga 

perspektivet och då kanske man blir mera begränsad i sitt arbetssätt. Det blir svårare att ge 

barnen ett bredare utbud av aktiviteter om pedagogerna är lika. Det blir enligt pedagogerna 

kanske ofta ett alltför liknande innehåll om det är en ojämn könsfördelning. 

  

Om det är ojämnt fördelat kanske man formar verksamheten utifrån det könet som är 

överrepresenterat, man kanske anpassar verksamheten mera mot tjejerna om man är flera 

kvinnor i verksamheten på samma sätt om man är många män då kanske man riktar 

verksamheten mera mot pojkarna, man kanske gör det omedvetet (Kvinna). 

  

Det nämns även andra nackdelar och hinder med ojämn fördelning. Man upplever att det är 

svårare att motarbeta könsnormer och att även jämställdhetsarbetet kan bli svårare om man bara 

är män eller kvinnor på en arbetsplats. 

  

Nackdelen med ojämn fördelning  är att man inte kan ge den synen åt barnen att även män 

kan jobba med vård och omsorg. Man ser ofta att barnen har en bild av att skolan och 

omsorgsyrket är förknippat med kvinnor. Det här är viktigt att motverka och det kan man 

göra på ett bättre sätt tror jag om man är både kvinnor och män på en arbetsplats (Man). 

  

Pedagogik och personlighet före kön 

  

Det är viktigt att dela på ansvaret mellan män och kvinnor och att båda könen gör samma så 

att det inte bara är männen som håller i idrott och att det är kvinnorna som syr och målar. På 

det sättet visar man till barnen att pojkar och flickor kan göra samma saker (Kvinna). 

  

De flesta av pedagogerna anser att verksamheten påverkas till största delen av hur pedagogerna 

är som person och vilka intressen pedagogerna har. En av pedagogerna anser att det “framförallt 

är läroplanen som avgör vad det är som ska ingå i verksamheten“ (kvinna).  

Några av pedagogerna anser att om det är många kvinnor blir det många kvinnliga aktiviteter. 

Pedagogerna märker att eleverna blir lugnare om det finns manliga pedagoger i verksamheten. 

De ser att både pojkar och flickor söker sig till de manliga pedagogerna och att eleverna blir 
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glada över att de finns. Men hur eleverna påverkas handlar också mycket om hur pedagogerna är 

och beroende på hurdan pedagogik man bedriver. Men det är samtidigt svårt att exakt säga hur 

eleverna påverkas och vad det finns för skillnader mellan hur pojkar och flickor påverkas. 

  

Hur eleverna påverkas handlar mycket om vad för typ av pedagogik man bedriver, försöker 

man aktivt jobba mot att förmedla att pojkar och flickor kan göra samma saker genom att 

agera goda förebilder för båda könen då påverkas nog pojkar och flickor på samma sätt. Men 

finns det inga män som kan visa för killarna att det är okej att sy och pyssla då påverkas ju 

killarna på ett negativt sätt då de inte har en man som de kan relatera till. Och de gäller ju 

även flickorna om det inte finns någon kvinna då påverkas nog flickorna på ett mera negativt 

sätt (Man). 

  

Även om de flesta pedagogerna tycker att det är viktigt med både manliga och kvinnliga 

pedagoger i fritidshemmet lyfter man även fram att det inte bara handlar om hur det är fördelat 

mellan könen utan det handlar mycket om hur pedagogerna är som personer. Är man en kvinna 

och en man i verksamheten betyder det inte att man per automatik kan tillföra med mer idéer i 

verksamheten. Två kvinnor och två män kan ju också komplettera varandra bra. 

  

Det är ju en nackdel att det saknas en förebild för båda könen men det har ju också att göra 

med hur personen man arbetar med är, vad man har för intressen spelar också stor roll. Det är 

inte bara könet (Kvinna). 

  

Majoriteten av de pedagoger som medverkade i vår undersökning har svårt att se några 

möjligheter och fördelar med en ojämn könsfördelning på fritids. Många lyfter dock fram att det 

inte bara är könet som är grunden till en bra verksamhet. Med andra ord är det inte säkert att det 

blir en bättre verksamhet bara för att det är en man och en kvinna som jobbar där. Enligt 

pedagogerna handlar det om hur personerna som arbetar är. 

  

Det bästa är ju om det skulle vara lika könsfördelning. Men det beror också på individen hur 

han/hon är som person, inte bara på könet. Kvinnor och män kanske kan ha olika synsätt på 

saker och ting vilket är bra (Kvinna). 

  

Jag tror inte att verksamheten påverkas av en ojämn fördelning. Arbetet ska genomföras 

oavsett kön (man). 

  

Resultat sammanfattning 

 

De flesta pedagoger som vi har intervjuat tycker att könsfördelningen är ojämn men att på vissa 

skolor har de det bra med riktigt många manliga pedagoger. Pedagogerna tror att det beror på att 

det blir allt vanligare med män inom skolan och att det är en norm som håller på att förändras. 
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Idag blir det vanligare med män inom yrken som tidigare ansågs vara kvinnliga och tvärtom, fler 

kvinnor som arbetar inom yrken som ansågs vara manliga. 

  Det är viktigt ur många olika aspekter att det är en bra blandning av pedagoger, både vad gäller 

pedagogernas intressen men framförallt att det är en jämn fördelning mellan könen. Det blir 

också en bättre arbetsmiljö menar flera av pedagogerna. Eleverna får möjlighet att träffa både 

manliga och kvinnliga pedagoger och dom lär sig att båda könen kan göra samma saker, till 

exempel spela bandy eller sy.  
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Diskussion 
 

Här ska vi diskutera vårt val av metod och även diskutera reliabiliteten på undersökningen. Vi 

ska även diskutera resultatet utifrån de fem teman vi tog till hjälp för att kunna svara på våra 

forskningsfrågor. Vi kommer även att presentera en kort avslutande analys där vi diskuterar 

betydelsen av att det finns både manliga och kvinnliga pedagoger i fritidshemmet. 

 

Metoddiskussion 

 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer för att vi ansåg att det var det bästa sättet för oss att 

få fram den information som vi ville veta. Det hade gått att genomföra en enkätstudie men då 

hade vi inte fått fram den djupa information som vi var ute efter. På grund av att vi ville få reda 

på vad intervjupersonerna tyckte om vårt ämne var det bästa alternativet att använda oss av 

intervjuer. Det var även denna metod som mest passade för att svara på vårt syfte med 

undersökningen vilket var att ta reda på hur pedagogerna ställer sig till en ojämn könsfördelning 

i fritidshemmet. 

  

Det var en svårighet att få tag i män som kunde medverka i våra intervjuer men vi anser att vi 

lyckades bra då vi fick med några män i undersökningen. Vi anser att trots den ojämna 

fördelningen på 8 kvinnor och 3 män har vi fått fram bra information som har varit mycket 

givande och intressant.  

  

Pedagogerna fick frågorna skickade till sig i förväg vilket hjälpte dem att vara förberedda och det 

kändes lugnare då de visste vilket ämne som vi skulle prata om. Att intervjuerna genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplatser är kändes positivt,  de intervjuade kände sig  avslappnade och 

trygga i miljön. 

  

Vi fick in relativt mycket material med liknande resultat genom intervjuerna. Det var ibland svårt 

att veta riktigt vad som var relevant och vad som blev upprepningar. De sex analysstegen som 

Kvale och Brinkmann skriver om passade mycket bra för vårt tillvägagångssätt under 

intervjuerna. Vi använde flera av analysstegen och de fungerade bra i vår undersökning. När vi 

började analysera materialet mer ingående fungerade deras tre meningsanalysmetoder mycket 

bra när vi skulle bearbeta materialet och redovisa det på ett förståeligt sätt.  

  Enligt Trost (2010) bör man inte genomföra för många intervjuer, detta för att materialet lätt 

blir ohanterligt och det blir mycket svårare att få med alla viktiga detaljer. När vi genomfört de 

11 intervjuerna kände vi en mättnad och bestämde oss för att vi nu hade tillräckligt med material 

att arbeta med. 
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Reliabilitet och validitet 

 

Vi anser att reliabiliteten på vår undersökningen är bra. Vi hade som mål att intervjua mellan 10-

20 pedagoger beroende på hur stort gensvar vi skulle få och också beroende på hur många vi 

skulle hinna med. Tillslut hamnade slutsiffran på 11 pedagoger varav 8 kvinnor och 3 män. Med 

det är vi nöjda med bortsett från att målsättningen var hälften kvinnor hälften män, men tyvärr 

fick vi inte tag i fler män. Vi har försökt intervjua både kvinnor och män och personal från olika 

fritidshem för att få en bättre bild och ett mer representativt resultat. Vi använde oss utav 

anteckningar och inspelningsutrustning för att kunna få med alla detaljer från intervjuerna som 

man kanske annars skulle missa att ta med. Intervjufrågorna skickades ut en vecka innan 

intervjutillfället, på det viset fick de intervjuade möjlighet att förbereda sig. Förhoppningen var 

att detta skulle leda till ett bättre och djupare samtal. Vår bedömning är att vi fick in ett stort och 

bra resultat att sammanställa och analysera. Pedagogerna som medverkade i undersökningen var 

kvinnor och män med ganska varierande yrkeserfarenhet allt från 8 till 17 och upp till 28 års 

erfarenhet. Det här anser vi förstås ger en bra bred och trovärdighet. Vi anser utifrån alla dessa 

punkter att vårt arbete kan anses tillförlitligt.  

 

Vi är förstås medvetna om att en ökning av antalet intervjuade skulle ha kunnat öka 

tillförlitligheten av undersökningen, men vi kände att vi hade fått ett bra material att arbeta med.  

 

Resultatdiskussion 

 

Att möta barns behov  

 

Att möta barns behov visade sig få mycket fokus i våra intervjuer. Pedagogerna upplevde att män 

och kvinnor ofta arbetar på olika sätt och har olika intressen. En blandning av olika intressen 

bland pedagogerna tycks vara bra utifrån ett möta alla barn perspektiv. En blandning av män och 

kvinnor upplevs vara bra. Pedagogerna upplever att då kan man tillgodose fler intressen. Vi 

upplevde att det finns en medvetenhet bland pedagogerna att det är viktigt att möta alla barns 

behov och man försöker även göra det, men att det kanske inte alltid blir till alla barns bästa utan 

ibland missgynnar man vissa omedvetet. Vissa gånger blir flickorna lidande och andra gånger 

blir pojkarna lidande. Det är inget ovanligt problem. Även i Skolinspektionens (2010) rapport 

som vi tidigare presenterade kom det fram att på de flesta granskade fritidshem krävdes det en 

förbättring och större variation av aktiviteter för att kunna tillmötesgå alla barns behov.  

 

Pedagogerna vi pratade med anser att eleverna har ett behov av manliga pedagoger just för att de 

kan vara med och spela bandy och fotboll, aktiviteter som kvinnorna inte gör i så stor 

utsträckning. Det upplevs tydligen vara mycket uppskattat bland pojkarna att de manliga 
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pedagogerna är med och spelar t.ex. bandy. Det här kan också i vissa fall handla om det som 

flera av pedagogerna nämner att många barn i dag växer upp med bara en förälder och ofta med 

mamman, vilket gör att de inte har en manlig vuxen i hemmet och därmed är behovet av manliga 

förebilder stort. Enligt pedagogerna tycks det finnas ett stort behov speciellt bland pojkarna att få 

möta manliga pedagoger. Flera pedagoger beskrev bl.a. att eleverna ofta blir glada när det 

kommer in män i verksamheten.  

 

Flera pedagoger ansåg också att det är viktigt att man vågar utmana sig själv. Genom att våga 

pröva på olika saker som man i vanliga fall inte gör och känner sig bekväm med. Verksamheten 

ska inte formas utifrån de intressen pedagogerna har utan den ska formas utifrån elevernas 

intressen och behov. Det är även viktigt att visa att man som kvinna kan spela bandy och att män 

också kan måla och rita. Helmadotter (1989) lyfter också fram i sin undersökning att på ett av de 

kvinnodominerade fritidshemmen hon studera hade man en fin verksamhet för flickorna med 

olika typer av aktiviteter men inget som var speciellt inriktat mot pojkarna. Hon beskriver vidare 

att på de fritidshem där det fanns fler män tycktes verksamheten bygga mycket på sport och 

fysiska aktiviteter vilket ledde till att flickorna blev lidande.  

 

När det handlar om omsorg till barnen ser en pedagog i vår undersökning ett problem om det 

finns bara män på ett fritidshem. Pedagogen menar att män kan inte krama och trösta eleverna på 

samma sätt och ge samma närhet som kvinnliga pedagoger kan utan att det finns risk för att det 

väcker negativ uppmärksamhet. Pedagogen menar att samhället ser tyvärr ut så idag att män inte 

på samma sätt kan ge samma omsorg till barnen som kvinnor kan. 

 

Pedagogen som förebild, pojkar och flickor behöver olika 

 

Pedagogerna är otroligt viktiga förebilder för eleverna, att det finns både manliga och kvinnliga 

pedagoger påverkar eleverna genom att de behöver se att både män och kvinnor kan göra samma 

saker. Det är långt ifrån alla elever som har både män och kvinnor i hemmet. Som en av 

pedagogerna påpekade är det så att finns det inga manliga verkliga förebilder blir det lätt så att 

eleverna tar dem ur någon film eller serie. Detta ger inte eleverna en rättvis bild av hur en manlig 

person är eller ska vara. Helmadotter (1989) nämner också detta i sin undersökning, att om det 

saknas manliga pedagoger inom barnomsorgen får pojkarna hålla tillgodo med de förebilder som 

visas på film och i tidningar. 

  Detta är något som vi håller med om, finns inte de manliga förebilderna representerade i 

fritidshemmet får det konsekvenser för de elever som inte har manliga förebilder i hemmet.   De 

får då hela tiden en kvinnlig synvinkel på saker och pojkarna vet att de inte är lika som flickor 

och att de förväntas att göra andra saker. Om de då tar sina förebilder från tv och tidningar blir 

bilden av en man många gånger inte speciellt rättvis. Filmer visar oftast männen som en hjälte 

och kvinnan som den som är i behov av hjälp, den svaga. 
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Wahlström (2003) skriver att det är många olika saker som påverkar könsroller, barnen blir 

påverkade av familjen, samhället och även av media. Hon menar även att det är svårt att göra 

något åt det som barnen ser på tv. Vidare menar hon att som pedagog möter man barnen varje 

dag och där kan man välja hur man bemöter och hur man är som förebild. 

  

Pedagogerna förväntas ta olika roller i verksamheten, männen anses vara de starka och de som är 

med och spelar bandy och fotboll medans kvinnan ses som den omsorgsfulle. 

Många av pedagogerna i vår undersökning lyfter specifikt att det är viktigt att båda könen finns 

representerade i fritidshemmet just för att de inte alltid finns tillgängliga i hemmet. Många av 

eleverna som är på fritids umgås mer med pedagogerna där än vad de gör med sina föräldrar 

hemma. 

  Vi anser att det är viktigt att det finns både manliga och kvinnliga pedagoger just för att kunna 

vara bra förebilder för eleverna och för att kunna utforma en verksamhet med aktiviteter som är 

riktade både mot pojkar och flickor. Pojkar och flickor är olika och de har olika behov, vilka kan 

bli lättare att tillgodose om det finns män och kvinnor i verksamheten.  

 

Arbetsmiljön 

 

Pedagogerna i vår undersökning pratar om att arbetsmiljön påverkas av att det är en jämn 

könsfördelning, de kan bara se fördelar med en jämn fördelning då de anser att det är roligare då 

det finns både manliga och kvinnliga pedagoger. Det kommer fler män om det finns män och det 

är roligare att arbeta då männen bidrar med en lättare stämning. Några av pedagogerna hade inte 

så mycket erfarenheter av att arbeta med män för det är inte så vanligt med män på deras 

arbetsplats.  

  En fördelning av både kön, ålder och utbildning är något som pedagogerna tror på och som 

även vi håller med om att det är viktigt. Att kunna dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter till sina kollegor, ger verksamheten ett större och bredare innehåll.  

 

Bryta stereotypa könsmönster 

 

Enligt pedagogerna är det viktigt att arbeta med stereotypa könsmönster i fritidshemmet och de 

anser att det är ett av fritidshemmets uppdrag. Pedagogerna anser även att det är viktigt med både 

män och kvinnor i verksamheten ur jämställdhetssynpunkt, detta för att kunna visa att män också 

kan sy och måla precis som kvinnorna kan vara med och spela bandy osv. 

  

Johansson och Ljusberg (2004) menar att pojkar och flickor leker könssegregerat på 

fritidshemmet och aktiviteterna utövas i olika lokaler där pojkarna ofta befinner sig i 

byggrummet och bygger med t.ex. Lego medan flickorna ofta sitter och ritar i något annat rum.  

Här anser vi att pedagogerna kan göra mycket inte minst genom att agera goda förebilder och 
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visa att flickor och pojkar inte alls behöver förpassas till olika aktiviteter och lokaler. Som 

manlig pedagog kan man agera god förebild till pojkarna och som kvinna kan man agera god 

förebild till flickorna Vi pedagoger möter barnen varje dag och på det sättet har vi ett stort 

inflytande i deras liv. Vi pedagoger väljer själva vad det är för signaler vi vill signalera ut till 

barnen. Vill vi bryta stereotypa könsmönster måste vi även rannsaka oss själva och se hur vi 

själv agerar. Agerar vi utifrån stereotypa könsnormer kommer det även att föras över till barnen. 

En pedagog nämnde även i vår undersökning att hon upplever att det är väldigt viktigt att 

kvinnor och män delar på arbetsuppgifterna i fritidshemmet så att det inte alltid är kvinnan som 

bakar och mannen som är i gympasalen. Wahlström (2003) menar att det finns tydliga 

rollfördelningar mellan flickor och pojkar, just för att de är flickor och pojkar, hon menar att det 

är vi vuxna som bidrar till att upprätthålla diskriminerande mönster. Det finns enligt henne olika 

teorier som ligger bakom könsrollerna. Hon nämner t.ex. arv, gener, fostran och socialisering. 

Hennes åsikt är att det framförallt är vi själva som genom vårt beteende bär könsrollerna vidare 

från generation till generation. 

 

Hirdman (2007) belyser genuskontrakt som är osynliga kontrakt som finns mellan könen och 

som återfinns i varje samhälle och bygger på konkreta föreställningar om hur män och kvinnor 

skall vara mot varandra, inom kärleken, i språket, och i sättet man gestaltar sig. Dessa 

genuskontrakt styr i stor grad hur vi pojkar och flickor klär oss. Dessa genuskontrakt enligt 

Hirdman stannar ständigt kvar eftersom de går i arv från den ena generationen till den andra, hon 

menar också att vi lär oss genuskontraktet av de människor vi umgås med. Vi tror att många 

pedagoger vill och jobbar också utifrån att motarbeta traditionella könsnormer men att det är 

svårt ibland för många gånger skickar man ut fel signaler till eleverna omedvetet. Men dessa 

osynliga genuskontrakt är viktiga att motarbeta, det är inte könet som ska begränsa ditt sätt att 

vara och agera. Alla människor ska kunna vara och agera på det sättet man känner utan att det 

ska bemötas med tvivel och fördomar. Vi fritidspedagoger kan antingen välja att förstärka eller 

motverka traditionella könsmönster genom sättet vi arbeta på.   

 

Pedagogik och personlighet före kön 

 

Det vi kan konstatera av resultatet var att det helt enkelt handlar om vilken sorts pedagogik som 

man arbetar med och vilken personlighet som pedagogerna har. Det är även läroplanen som styr 

vilket innehåll som måste finnas med i verksamheten men hur det sedan utformas beror på 

pedagogerna. Då spelar det ingen roll om man är man eller kvinna, verksamheten ska bedrivas i 

alla fall. 

  Enligt Helmadotter (1989) är det inte så enkelt och lätt att bryta sin egna könsroll genom att 

prova på saker som man inte gjort tidigare. Men hon anser att det är viktigt för pedagogerna att 

våga då det är de som är skyldiga att ge barnen kunskaper och färdigheter inom så många 

områden som möjligt. 
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  Vi anser att det är viktigt att utforma en verksamhet som är riktad lika mycket mot pojkarna 

som mot flickorna. Verksamheten ska inte utformas utifrån olika teman som är specifikt 

inriktade mot att intressera det ena eller det andra könet. 

  Pedagogerna i vår undersökning ansåg att pedagogiken och personligheten kommer före könet. 

Detta är i motsats till det genuskontrakt Hirdman (2007) presenterar där vi förväntas att bete oss 

enligt traditionella könsmönster. Vi anser också att det är viktigt att pedagogerna har olika 

intressen och vet vilken pedagogik som de använder sig av, men blandningen av könen kommer 

nog alltid att vara det allra bästa. För både elever och pedagogerna mår bra av att det är en jämn 

fördelning mellan pedagogerna, och det kommer att visa sig i verksamheten då män och kvinnor 

kan komplettera varandra på olika sätt. 

 

Avslutande reflektion 

 

Vi vill börja med att säga att det har varit mycket lärorikt att skriva och genomföra denna 

undersökning. Vi upplever att det har gått bra med en blandning av motgångar och medgångar. 

Vi anser att arbetet med att skriva denna C-uppsats på distans har varit en bra utmaning och det 

har verkligen ställt krav på gott samarbete och god självdisciplin. Detta arbete hade förmodligen 

inte kunnat genomföras om det inte varit för de fantastiska möjligheter dagens teknologi bidragit 

med. Möjligheten att kunna dela dokumentet i Google drive har möjliggjort att vi har kunnat se 

och ta del av det vi har skrivit i realtid. Att prata och kommunicera med varandra via sociala 

medier som Skype och Facebook har varit otroligt värdefullt för oss när vi inte har haft möjlighet 

att träffas regelbundet. Men man kan med lätthet säga att det har funnits både för- och nackdelar 

med att skriva på distans. Det positiva har bland annat varit att man har kunnat vara mera flexibel 

i sitt arbete genom att vi har själva kunnat välja när vi valt att arbeta med uppsatsen. Det negativa 

har varit att det förstås inte alltid är optimalt att genomföra träffar via internet. Tekniken kan te.x. 

krångla ibland vilket vi lyckligtvis har varit ganska befriade ifrån, men det är inte alltid samma 

sak att kommunicera via internet som det är att prata öga mot öga. Men vi har i alla fall sett det 

som en positiv utmaning.  

 

Viktigt med båda könen 

 

Våra egna gemensamma reflektioner när det gäller det här området är att vi anser att det är 

viktigt att det finns både manliga och kvinnliga pedagoger inom skolan/fritidshemmet. Vi anser 

att betydelsen av att det finns både manliga och kvinnliga pedagoger i skolan och på 

fritidshemmet är viktig. Barnen ska kunna möta både manliga och kvinnliga vuxna i en tid i livet 

där de till mångt och mycket söker efter en identitet och att hitta sig själv i samhället. I Lgr 11 

(2011) står det att:  
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Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-

konfessionell  (s.7). 

 

Vi tror att utifrån denna synpunkt betyder det nog mycket att det finns både manliga och 

kvinnliga förebilder som kan arbeta mot de traditionella könsnormerna och jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Varje människa ska kunna känna att han/hon ska kunna göra de saker han/hon 

vill göra utan att det ska bemötas med motsättningar. Vi fick även erfara under undersökningens 

gång att även många pedagoger delade samma uppfattning som vi gör. 

 

Den normativa sanningen i dag är ju att det är inte bara inom skolan och barnomsorgen som det 

råder brist på närvarande, engagerade och bra manliga förebilder. Många barn i Sverige idag 

växer upp bara med sin mamma och utan en riktigt närvarande fadersfigur. I vissa fall träffar de 

bara sin pappa ibland eller i andra fall inte alls. Det här leder ju förstås till att framförallt pojkar 

tvingas vända sig någon annanstans. Det här gäller förstås flickorna också, flickor behöver också 

manliga förebilder. 

 

Vi anser att det är viktigt att pedagoger aktivt jobbar för att motverka dessa stereotypa 

könsskillnader som Wahlström (2003) tar upp existerar. För precis som hon menar har vi 

pedagoger ett otroligt stort inflyttande på barnen och på detta viset har bra möjligheter till att 

påverka. Det är viktigt att det finns både manliga och kvinnliga pedagoger som kan föregå med 

gott exempel med t.ex. att det är okej för både pojkar och flickor att leka samma saker. Det här 

upplevde också många pedagoger i vår undersökning var viktigt. Vår slutsats är att fritidshemmet 

är beroende av duktiga manliga och kvinnliga pedagoger som kan agera goda förebilder till nästa 

generation.  
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Fortsatt forskning 
 

Som framtida forskning skulle vi se att man tittar mer på hur eleverna ser på könsfördelningen på 

fritidshemmet. Upplever de detta på samma sätt och märker de att det är någon skillnad om det 

finns både kvinnor och män. Tror de att det skulle vara någon skillnad om det fanns fler män 

inom skolan och framförallt på fritidshemmet?   

 

 

Vad innebär detta arbete för verksamheten? 
 

Vår förhoppning med detta arbete är att man ska se att det behövs fler män inom 

skolan/fritidshemmet och detta av många anledningar. Framförallt för att eleverna ska få 

pedagoger av båda könen att identifiera sig med, men även för att pedagogerna anser att det blir 

en bättre verksamhet, trevligare klimat mellan arbetskollegorna. 
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Bilaga 1 
 

 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur tycker du att fördelningen är mellan manliga och kvinnliga pedagoger i fritidshemmet? 

 

 

2. Är det viktigt att det finns både manliga och kvinnliga pedagoger i fritidshemmet? 

 

* På vilket sätt? 

 

 

 

3. Hur tror ni att eleverna påverkas av att det är ojämnt fördelat bland pedagogerna? 

 

* Skillnad mellan hur pojkar och flickor påverkas? 

* Upplever ni att eleverna saknar manliga pedagoger? På vilket sätt? 

 

 

 

4. Påverkas verksamheten av en ojämna fördelning? 

* På vilket sätt? 

* Exempel 

 

 

 

5.Fördelar och nackdelar med den ojämna fördelningen? 

* Exempel 

 

 


