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Abstrakt

Syftet med studien var att undersöka hur fritidspedagoger och elever uppfattar genusarbetet på 
fritidshemmet, samt hur kvinnliga och manliga pedagoger på fritidshemmet främjar arbetet med 
genus för eleverna. I undersökningen så intervjuades fyra fritidspedagoger samt fyra elever i 
årskurs tre. I resultatet framkom det att alla fritidspedagoger tycker att arbetet med genus är något 
som är viktigt men samtidigt någonting som är svårt att jobba med, enligt vissa fritidspedagoger.
Detta beroende på hur samhället i stort såg ut när fritidspedagogerna själva växte upp och att 
genusfrågan inte var lika aktuell då som nu. 
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Inledning

Enligt Kåreland (2005) så har insikten av behovet att belysa genusfrågor dramatiskt ökat i vårt 
samhälle. I skolan så ger läroplaner och styrdokument klara besked om vilka skyldigheter och
riktlinjer som finns och som skall följas, samt vikten av att arbeta med jämställdhet mellan 
könen. Lika lite som samhället i stort är någon könsneutral institution så avspeglas detta i skolans 
värld. Behovet finns därför av att få en fördjupad kunskap inom detta område, framförallt det som 
sker beträffande flickor och pojkar, kvinnligt och manligt i skolan. 

Fritidspedagoger och skolledning har en viktig roll när det gäller att utveckla genusarbetet och att 
aktivt arbeta med läroplanens värdegrund och uppdrag. (Skolverket, 2002). Det är lika viktigt 
med såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet i arbetet med genus i barngruppen. En 
medveten genuspedagogik kan skapa de möjligheter som läroplanen föreskriver. Vilket betyder 
att alla barn skall ges utrymme för att pröva och utveckla förmågor och intressen oberoende av 
könstillhörighet. Fritidspedagogen har även en viktig roll när det gäller att ta vara på barnens
engagemang och de intressen som eleverna har, samt att kunna visa på alternativa och 
inspirerande nya upptäckter och arbetssätt för eleverna. Vidare I Skolverkets text går också att 
läsa hur fritidshemmet skall komplettera skolan genom att erbjuda alternativa aktiviteter och hur 
fritidspedagoger kan lägga fokus på detta. Fritidspedagogen ges därför möjlighet att arbeta och 
fokusera på andra frågor som rör vardagliga genusfrågor med eleverna. Skolan skall fungera som 
en förberedelse inför kommande vuxenliv där den skall avspegla dagens samhälle. Därför är 
genusfrågan mer aktuell än någonsin i strävan efter ett jämställt samhälle där löner och 
chefsposter är jämt fördelade mellan kvinnor och män. Genusarbetet bör därför börja redan i tidig 
ålder för att förankra de grundläggande värderingar vårt samhälle vilar på hos eleverna.   

Enligt Svaleryd (2002) så har genusbegreppet sin fokusering på relationen mellan flickor, pojkar 
samt män och kvinnors beteende, sysslor och vad som anses kvinnligt och manligt. Arbetet på 
fritidshemmet skiljer sig en hel del ifrån den vardagliga klassrumsundervisningen på så sätt att 
det sker på barnens fritid och därigenom ges andra lärtillfällen. Pedagogerna ges mer tid till att 
fokusera på frågor som rör barnens sociala delar som behov och värderingar ur ett 
genusperspektiv vilket kan gynna elevernas syn och relation till varandra.

Vi är två blivande fritidspedagoger som under vår studietid på universitetet upptäckt att 
genusfrågan varit ett återkommande begrepp i undervisningen. Därför har vi blivit intresserade av 
att titta på hur fritidspedagoger uppfattar genusarbetet på fritidshemmet samt hur arbetet kan te 
sig. Sett ur ett samhällsperspektiv så är det exempelvis väldigt ovanligt att en flicka väljer att läsa 
fordonsprogrammet på gymnasiet på samma sätt som det är för en pojke att välja 
dansprogrammet. Därför tycker vi är intressant att ta reda på varför det behöver vara på detta vis. 
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Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga och manliga pedagoger främjar genusarbetet, 
jämställdhet och likabehandling för eleverna på fritidshemmet. Samt hur elever och pedagoger 
uppfattar arbetet med detta på fritidshemmet.

Frågeställningar:

 Vilka mål har du som fritidspedagog med genusarbetet?

 Hur främjar du som pedagog så att alla flickor och pojkar behandlas lika på fritidshemmet?
 Får flickor och pojkar lika mycket uppmärksamhet på fritidshemmet?
 Tycker du som pedagog att miljön på fritidshemmet är utformad för både flickor och pojkar?

Bakgrund

I denna rapport presenteras ett arbete som handlar om hur fritidspedagoger och elever uppfattar 
arbetet med genus, jämställdhet och likabehandling i fritidshemmet. Arbetet tar även upp och 
belyser genus och genusforskningen i skolan och samhället och även hur fritidspedagogen arbetar 
pedagogiskt med genus och jämställdhetsfrågor i fritidshemmet. Sedan följer ett avsnitt där 
lärande- och genusteorier tas upp och vilken påverkan och betydelse den har för barnets 
utveckling ur ett psykologiskt, kulturellt och samhälls- perspektiv. Fritidshemmet har till uppgift 
att sköta om barn i åldrarna 7-12 år före och efter skoltid och tillsammans med hemmet främja 
barnets utveckling, vilket ställer krav på pedagogen och dennes kunskap. (Helmadotter, 1989) 
Som stöd till undersökningen har Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lpo 94) varit utgångspunkt till vårt arbete.

Förankring i styrdokument 

I följande stycke kommer en redogörelse om vad styrdokumenten säger om jämställdhet och 
likabehandling i fritidshemmet. Som pedagog så är det viktigt att bemöta och behandla alla elever 
som likvärdiga oavsett kön. Som stöd för detta har alla som jobbar inom fritidshemmet 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) att 
följa. Det som däremot inte går att hitta i (Lpo 94) är någonting om genusarbetet i skolan. Därför 
behandlas även jämställdhet och likabehandlig som kan ses som likvärdiga begrepp till genus. I 
(Lpo 94) går att läsa att skolan skall förmedla alla människors lika värde och jämställdhet mellan 
kvinnor och män. Skolans uppgift är att medvetet främja kvinnor och mäns rättigheter samt 
bidrar till att forma elevernas uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt för att motverka 
traditionella könsmönster. När det gäller normer och värden så är det skolan som aktivt skall 
påverka och stimulera elevernas syn på samhällets värderingar. Elevernas sociala utveckling skall 
bidra till att de lär sig ta ansvar för sitt eget arbete och inflytande i utbildningen. 
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Centrala begrepp inom genusforskning

Inom genusforskningen förekommer många begrepp som kan vara betydelsefulla för att förstå 
vad genusforskningen handlar om. Här beskrivs några begrepp som varit centrala i vårt arbete.  

Gannerud (2001) skriver om att när beskrivningar, föreställningar och normer som har med 
människors kön att göra behandlas och som skall beskriva socialt, kulturellt och historisk 
forskning så använder man begreppet genus. Genus används för att beskriva och förstå olika 
mönster och strukturer. De uppfattningar som vi har om genus och kön skapas ständigt genom 
vad människor säger och gör och vad vi tänker om oss själva och andra. 

Svaleryd (2003) menar på att genus syftar på relationen mellan könen, mäns och kvinnors 
beteende och vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Genus omfattar det kulturella, 
sociala och biologiska könet och är vad dess arv format oss till. Samtal kring genus handlar oftast 
om hur vi upplever vår könstillhörighet och hur vi hanterar det. 

Josefsson (2005) anser att genus är en princip för social organisation där män får manliga 
egenskaper och kvinnor får kvinnliga. Detta är inte egenskaper som är givna av naturen utan 
något som vi människor har skapat och använder oss av för att besluta om vissa saker och fördela 
sysslor. Poängen med genus är att sätta relationen mellan kvinnor och män I fokus och därigenom 
synliggöra maktförhållandet. Vidare menar Josefsson att könsrollen innebär att kvinnor och män 
har olika uppfattningar och förväntningar på sig. Att flickor och pojkar skall leka med en sak, har 
med fostran respektive förväntningar att göra. Under olika försök på 70- talet gjordes försök att 
ändra på könsrollerna genom att byta ut dockorna mot bilar och tvärt om. Detta visade sig dock 
inte vara så enkelt eftersom flickor och pojkar påverkas även av saker som finns runt omkring i 
samhället tillexempel, språk, symboler och media, som gjorde att könsmönstren bestod. 

Myrman (1995) som skriver om den dolda läroplanen som är ett begrepp vilket beskriver de 
normer och värden som bestämmer vilka sociala roller barn och ungdomar lär sig. Pojkar får lära 
sig att ta plats genom framfusighet och prestationer vilket kräver mycket tid, energi och 
uppmärksamhet från pedagogen. Flickor i sin tur fostras till tålmodighet, förnöjsamhet och 
anpassar sig till den roll de blivit tilldelad. Kulturerna som människorna kommer ifrån varierar 
väldigt, där pojkar tidigt i åldrarna är inriktade på att genom konkurrens och tävlan föra sig själv 
eller sitt lag framåt. Flickorna i sin tur utvecklar sin lyhördhet och sina relationer genom att
samarbeta med andra i olika grupper eller kompis kretsar.

Om en kvinna eller man inte följer de beteendemönster som anses vara normalt för dem så 
framstår det som omanligt respektive okvinnligt. Det som räknas som onormalt är socialt 
konstruerat av oss människor och syftar till det som vi anser vara normalt i ett historiskt 
perspektiv. Förr var det oftast vita borgerliga män som dominerade och bestämde vad som ansågs 
vara normalt och inte. Avvek man mot den satta normen så ansågs man tillhöra det ”andra” eller 
objektifierades. (Eilard,  2004).  

Helmadotter (1989) skriver att när barnet har fötts tar könsdifferentieringen sin början. Alltså den 
socio- kulturella processen som formar oss till pojkar och flickor, där det är personerna i barnets 
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omgivning som formar barnet till pojke eller flicka. Omgivningen beter och behandlar barnet 
olika beroende på kön. 

I rapporten nämns även begreppen jämställdhet och likabehandling som synonymt till begreppet 
genus då det handlar om kvinnor och mäns jämställdhet och att behandla alla lika oavsett kön. 
(Lpo 94)

Genusforskning 

Inom ämnet genus har det bedrivits mycket forskning som har lett fram till olika teoribildningar. 
Piagets (1896-1980) konstruktivistiska och Vygotskijs (1896-1934) sociokulturella teori har 
många gånger varit grunden för den pedagogiska forskningen som bedrivs idag. Av den 
anledningen har en del av rapporten skrivits utifrån dessa teorier då de känns relevanta till 
undersökningen. 

Ett genusperspektiv lyfter fram idéer och föreställningar om manligt och kvinnligt. 
Genusforskningen undersöker huruvida våra idéer om manligt och kvinnligt skapar möjligheter 
och hinder inom olika områden. (Hedlin, 2006) 

Engströms (2008) skriver i sin avhandling att forskningen om kön och genus har förändrats och 
utvecklats under de senaste decennierna. Under 1980-talet kan man se olika forskningsområden 
inom kön och genus växa fram. I slutet av 1980- talet växer den konstruktivistiska teorin om kön 
och genus fram. Teorin handlar om hur vårt tänkande tar form, förändras och konstrueras genom 
livet där även den biologiska kroppens betydelse sätts in i ett sociokulturellt konstruerat 
sammanhang. Teoribildningarna som i efterhand har börjat användas på universitet runt om i 
Sverige inom ämnen av humanistisk, samhällsvetenskaplig och genus genrer. En annan del av 
forskningen under 1980- 1990- talet kom att handla om de sociobiologiska delarna som syftar till 
att människan är könsbunden av naturen och det är genom evolutionen vi skapats till dem vi är 
främst då under jägar-samlar tiden, där för övrigt kvinnorna blev de första jordbrukarna medan
männen var ute och jagade. Diskussionerna inom forskningen under 1980- 1990- talet handlade
mycket om det psykologiska, kroppen och olika beteenden könen emellan, alltså könsskillnader 
av olika slag. På senare år har dock forskare inom evolution och genus, kommit varandra närmre 
och synen på genus känns inte lika gammalmodig som förr. Den tidigare debatten om 
genusbegreppet inom vetenskapen har oftast handlat om genus och biologiskt kön i förhållande 
till varandra. Begreppet gender som vi lånat från Engelskan, var från början i Sverige till för att 
skilja biologiska kön och genus skapat socialt, har kritiserats för att de just skiljer könen åt då den 
visar en förenklad bild av sociokulturellt och biologiskt kön. Därför har många feministiska 
forskare börjat använda ordet kön i stället, då de anser att det inte finns någon tydlig gräns mellan
biologiskt och socialtkonstruerat genus. 

Thurén (2003) talar om att genusforskning och feminism inte är samma sak. Ser man till 
genusforskningens historia så måste man starta genom att berätta om feminismens historia
eftersom att genusforskningen har vuxit fram ur femismen. De tankar som feminismen står för 
har förmodligen funnits i alla de tider som kvinnan uppfattat sig som förtryckt eller diskriminerad 
i samhället. Talas det om feminismen som en modern rörelse så syftar det oftast till 
upplysningstiden som fungerade som ett startskott i feministrörelsen. Under ett par århundraden 
så började det att utvecklas en mängd vetenskapliga teorier som bland annat handlade om 
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kvinnors fysiska bräcklighet och kvinnors ofullständiga moraliska utveckling. Feministerna var 
därför tvungna att komma fram med motargument. Den filosofiska feministen Mary 
Wollstonecraft född i England 1759 även kallad ”den första feministen” eller ”den feministiska 
modern” brukar nämnas som en viktig förebild inom feminismen. Wollstonecraft skrev romaner 
och även bland de första böckerna om jämställdhet där hon menade att både män och kvinnor 
skulle betraktas som rationella varelser och att samhället bör instiftas på förnuft. Detta var i slutet 
på 1700- talet. I början på 1900-talet växte det fram samhällskritiska röster kring kvinnan och 
hennes inverkan på arbetsrörelsen. Kvinnan ansågs av den manligt dominerade arbetarrörelsen 
vara på väg att splittra denna och som osolidariska konkurrenter vars arbete sänkte lönerna. Det 
infördes ”familjelön” vilket bidrog till att kvinnorna utestängdes från de bäst betald yrkena och 
mannen var den som blev den stora familjeförsörjaren. 

Alvesson och Due Billing (1999) skriver om att genusforskningens traditionella tänkande och 
samhällsvetenskapliga syn syftar ofta till att ta reda på hur det ligger till mellan kvinnor och män. 
Varför vi har olika löner, sitter på olika poster inom organisationer och vilka värderingar vi har 
och kan stå för? Varför finns det till exempel väldigt få kvinnliga piloter? Att med 
genusforskning försöka få svar på alla dessa frågor kan ibland ses som naivt, menar författarna.
Detta på grund de många bakgrundsfaktorer som påverkar vårt sätt att vara kvinna och man. 
Några av de faktorer man måste beakta och som spelar en betydande roll i sökandet efter svaren 
på könsskillnaderna är kulturellt, biologiskt, historiskt och politiskt betingade. Faktorer som är 
väldigt omfattande och som isig själva är väldigt komplexa att förstå. Enligt Alvesson och Due 
Billing (1999) så handlar genusforskningen också om att utveckla tänkandet kring kön ur ett 
samhälls- och arbetslivs perspektiv. I Sverige till exempel tjänar män 1-8% mer i lön än vad 
kvinnor inom samma yrkesgrupp gör. Då har hänsyn tagits till utbildning, ålder, befattning, 
arbetstider och tidigare erfarenheter. I Sverige betraktas detta inte som jämställt även fast 
löneklyftorna är betydligt mindre än i många andra länder som tillexempel, England och USA.
Alvesson och Due Billing (1999)  fortsätter att tala om att, genusforskningen även är ett politiskt 
projekt och en samhällsvetenskaplig undersökning med mål att ta reda på hur vi uppfattar kön 
och könsrelationer i samhället. Om genusforskningen ger några konkreta svar eller inte är svårt 
att säga, däremot skall den fungera som inspirationskälla och något man samtalar om för att 
väcka idéer hos människor som intresserar sig för ämnet och vill utveckla tänkandet kring kön. 
Vilka val av metoder som används i genusforskningen är också en väldigt komplex fråga 
eftersom det inte finns något direkt svar. Undersökningen kan ske på flera sätt genom till 
exempel intervjuer, observationer, enkäter med mera. Problemet vid en undersökning är den att, 
frågan om hur vi förhåller oss mellan könen är väldigt känslig då den går in på djupet hos 
individen. Då kan det även bli en fråga om integration där man måste ta hänsyn och förstå 
individens personliga bakgrund, uppväxtförhållanden, normer och politiska ståndpunkter. 
Handlar det om personlig intigration kan det vara svårt att få ärliga svar från vissa människor som 
kanske inte alls vill berätta om vilka politiska ståndpunkter de har och då blir det väldigt svårt 
med en tillförlitlig undersökning, menar Alvesson och Due billing (1999). Genusforskningen är 
av feministisk härkomst och ser man historiskt på feminism så grundar den sig i kvinnans kamp 
för ekonomiska, sociala och politiska frigjordheter. I mångas öron kan nog begreppet feminism 
vara negativt, något uttjatat och mans fördömande. Genusforskning handlar om att beakta båda 
könens relation till varandra för att jämna ut klyftorna mellan oss. Därför kan en felaktig bild ges 
om forskningen ses utifrån ett feministiskt perspektiv.  

Enligt Hedlin (2006) kom kvinnoforskningen i Sverige kom igång på allvar under 70- talet och 
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skulle fungera som ett komplement till den manligt inriktade forskningen. I efterhand insåg man 
att kvinnan och mannens livsvillkor var beroende av varandra och att forskningen blev 
otillräcklig om den inte infattade båda parter. Vidare menar författaren att genusforskning inte är 
samma sak som jämställdhetsforskning som många kan tro. Det är heller inte politik eller en 
ideologi. Vidare skriver författaren att det finns en koppling mellan genusforskning och 
samhällets strävan efter ökad jämställdhet genom att forskningen undersöker män och kvinnors 
olika villkor. Resultaten kan i sin tur fungera som underlag för att förstå hur en ökad jämställdhet 
är möjlig att uppnå.  

Teorier om genus

Det finns olika teorier om genus där vi valt att beskriva Sandra Harding (1986) och R.W 
Connells (2002) teorier om den obalans och motsättning som finns mellan kvinnor och män i 
samhället.

Harding (1986) belyser i sin genusteori uppdelningen mellan kvinnor och män och de 
motsättningarna som finns mellan kvinnligt och manligt. Harding (1986) skriver om en obalans 
mellan könen där mannen befinner sig högre upp i heiarkin än kvinnan. Harding (1986) skriver 
också om att genus påverkar hur vi tänker och resonerar om vår tillvaro och att det är en process 
som sker samtidigt på tre nivåer. Dessa nivåer är symboliska och innefattar normer, 
frågeställningar och strukturer som beskriver hur arbetet är organiserat och uppdelat mellan 
könen. Samt den individuella nivån som innefattar individens könsidentitet. Hardings (1986)
teori bygger alltså på att det går att jobba med genus på flera olika nivåer utan att de andra 
nivåerna påverkas. Om arbetet med eleverna handlar om kvinnligt och manligt så sker detta på en 
symbolisk nivå. Syftar arbetet till att arbeta mot en mer jämställd verksamhet så sker detta på en 
strukturell nivå och är arbetet format för att få det mer jämställd hemma så sker detta på en 
individuell nivå.  

Genusforskaren Connell (2002) menar att genus först och främst handlar om våra sociala 
relationer inom vilka individer och grupper agerar. Liksom Harding (1986) så talar även Connell
(2002) om motsättningar inom genusrelationerna där han beskriver likheter och motsättningar 
bland många andra mönster. De mönster som bildas inom dessa sociala relationer kallas för 
”strukturer” inom den sociala teorin. I meningen att genus är en social struktur av ett speciellt 
slag. Connell menar att den allmänna uppfattningen om genus är skillnaden mellan kvinnliga och 
manliga kroppar där flickorna fortfarande får sin idealuppfattning från populärkulturen där 
kvinnan skall framstå som smal, vacker och sminkad. Allt för att framstå som så åtråvärda som 
möjligt. Pojkarna däremot uppmanas sällan att göra sig attraktiva utan skall ofta framstå som 
dominanta och hårda, oavsett de vill eller inte. Connell (2002) menar vidare att det är media, 
skola och grupptrycket som formar pojkarna till tävlingsinriktade tuffa grabbar. Ett tydligt 
exempel på detta är den Amerikanska Super Bowl (amerikansk fotboll) där stora män med 
bredaxlade utrustningar tacklar varandra för en bit läders skull och där smala unga tjejer i korta 
kjolar dansar och underhåller miljontals av tittare, alltid med ett leende på läpparna. Connell
(2002) är inte förvånad att det ofta är män som får de våldsrelaterade jobben som polis, militär 
och väktare. Där sedan kvinnorna får laga spillrorna av männens framfart genom att ofta 
representera yrken som sjuksköterskor, psykologer och socialarbetare. Men det är inte bara inom 
de ”vanliga” yrkena som Connell (2002) visar på en mansdominans. Connell (2002) talar även 
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om hur männen dominerar politiken där han påpekar att 93 procent av världens regerings 
ministrar är män. Även de flesta våldsbrott begås av män, som till exempel skolmassakerna i 
USA. Han talar även om de ekonomiska löneskillnaderna mellan kvinnor och män världen över. 

Mönstret som framstår kallar Connell (2002) för ”det moderna samhällets genusordning”, som 
han menar är lätt att se och upptäcka men svår att begripa sig på. Connell (2002) beskriver 
genusmysteriet som komplext och osäkert. Enligt Connell (2002) så konstruerar människan sig 
själv som maskulin eller feminin där vi intar en plats i genus ordningen och förhåller oss till den 
palts vi blir tilldelad genom vårt uppträdande i vardagslivet. 

Socialisation och lärandeteorier

Det finns många faktorer i barns liv som påverkar och formar dem till individer. Här presenteras 
Bjerrum, Nielsen och Rudberg (1991), Vygotskij (1995) och Piagets (1971) teorier om barnets 
utveckling. Dessa teorier har valts att lyftas för att de känns relevanta till denna rapport och där 
tyngdpunkten ligger i Vygotskijs (1995) sociokulturella teori som handlar om att barn påverkas 
och utvecklas genom den omkring varande miljön. Bjerrum, Nielsen och Rudberg (1991) menar
att det inom genuspedagogiken finns en mängd teorier som belyser olika delar som kan påverka 
individens syn på genus. En teori som Bjerrum, Nielsen och Rudberg (1991) talar om är 
socialisation vilket innebär både planerad och oplanerad påverkan av barnet genom interaktion 
med sin omgivning. Ett barn formas till det den är på många olika sätt genom yttre och inre 
påverkan. Med planerad eller avsedd påverkan menas att till exempel att, föräldrar och lärare 
medvetet lär och talar med barnet på ett visst sätt för att lära den i förväg uttänkta saker. 
Oplanerad eller oavsedd påverkan innebär exempelvis att barnet har en känd förebild som den 
efterliknar utan att omgivningen och barnet själv uppfattar eller reflekterar över det, alltså 
påverkas barnet omedvetet. Socialisation avser därmed allt i ens omgivning som kan tänkas 
påverka barnets uppväxt. Både Vygotskij (1995) och Piaget (1971) talar om ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv som är en teori om att barnet automatiskt förvandlas till 
vuxen man eller kvinna genom biologiska inre krafter. Ibland genom att ta efter sådant som de ser 
andra av samma kön göra eller tycka. Piaget (1971) menade dock att vi mest påverkas och lär oss 
genom vårt biologiska arv medan Vygotskij (1995) menade att det är genom ett socialt samspel 
vi lär oss och som påverkar oss mest. Traditionellt sett menar Vygotskij (1995) att det inte 
gjordes någon skillnad på tjejer och killars utveckling utan de ansåg att vara likvärdiga. Men på 
senare tid har det visat sig att det visst är skillnader mellan könens utveckling. Skillnaderna kan 
man se på till exempel val av intressen, idrotter och psykologiska faktorer, som tex. hur barn 
reagerar i olika känslomässiga situationer. 

Vygotskij (1995) var en av de viktigaste nytänkarna inom rysk psykologi. Från att ha studerat 
konst och litteratur övergick han till att studera psykologi där han kritiskt granskade västvärldens 
psykologiska ideologier. Utifrån denna granskning utvecklade han senare den sociokulturella 
teorin som syftar till att människan med hjälp av språket och omgivningen tolkar och skaffar sig 
förståelse och kunskap till sin egen värld. Connell (2002) menar även han att genus först och 
främst handlar om våra sociala relationer till varandra inom vilka individer och grupper agerar.
Vygotskij (1995) såg på människan som en biologisk och kulturell varelse som redan från födseln 
följer en biologisk- och sociokulturell utvecklingsfas. Under människans uppväxt lär den sig 
olika färdigheter som till exempel kroppslig motorik, vilket Vygotskij (1995) till största del 
menar har att göra med människans biologiska processer att göra, oavsett vilken kulturell 
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bakgrund man har. Precis som Bjerrum, Nielsen och Rudberg (1991) talar om det 
utvecklingspsykologiska perspektivet så sker utvecklingen från barn till vuxen genom inre 
biologiska förmågor. Enligt Vygotskij (1995) så är medvetandet något dynamiskt och 
föränderligt som i dialog med olika tankeformer försöker avspegla människans kulturella 
omgivning. Han ansåg även att alla människor är kreativa inklusive det lilla barnet. 
Återskapandet är något som hör ihop med minnet och är en förutsättning för tänkandet, medan 
det är den kreativa aktiviteten och leken som gör att människan skapar nya ting. Om människans 
aktiviteter bara begränsade sig till att återskapa det tidigare förgångna, så vore vi bara inriktade 
på det förflutna där det ända sättet att anpassa sig till framtiden vore att återskapa det förflutna. 
Det är genom kreativa aktiviteter som människan skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin 
nutid, menade Vygotskij (1995). När barnet sedan påbörjar sin språkutveckling med sin 
omgivning tar den sociokulturella utvecklingen sin början. Enligt Vygotskij (1995) är det genom 
språket som barnet lär sig komma i kontakt med sin omgivning, även om det till en början bara 
sker genom kroppskontakt så är det nu den skaffar sig sina erfarenheter om sin omgivning. 
Vygotskijs (1995) sociokulturella lärande skiljer på två olika förmedlingar av sociala handlingar 
där han menar att människan har två sorters redskap, fysiska och psykologiska. De fysiska skulle 
innefatta praktiska materiella ting skapade av oss människor för att underlätta vår vardag. Medan 
de psykologiska står för tänkande och kommunikation, där språket och tänkandet skulle fungera 
som ett sorts psykologiskt redskap för att kommunicera med och inom oss människor, eller för att 
lösa olika uppgifter man ställs inför. Språket skulle då fungera som en länk mellan samhället och 
människan (individen), som i samspel med andra skaffar sig egna erfarenheter i livet. Vygotskij
(1995) såg på skolan som en plats där människor möts och kommer i kontakt med nya kunskaper 
utanför de tidigare vardagliga erfarenheterna. Tal, skrift och språk får nya användningsområden 
och en ny mening i barnets utveckling. Det är även i skolan som barnen får nya kompisar och 
umgängeskretsar och därigenom bildar sig ett språk genom socialisation med andra. Vygotskij 
(1995) ansåg även att det är viktigt med en god lek miljö för främja barnets lärande och 
intellektuella utveckling.  

Jean Piaget (1971) blev känd för sin teori om människans intellektuella utveckling eller den 
kognitiva konstruktivistiska teorin. Den handlar om hur vårt tänkande tar form, förändras och 
konstrueras från barn till vuxen genom inlärningsprocessen som sker i livet. Piaget (1971) hade 
sin utgångspunkt ifrån biologin där han menade att intelligensen är av naturen (biologiskt) och tar 
sig uttryck genom olika handlingar. Vygotskij (1995) däremot menade att utvecklingen sker 
genom socialtsamspel med andra. Dessa handlingar är för att barnet prövar sig fram och anpassar 
sig till sin omvärld samtidigt som hon påverkas av yttre faktorer i sin omgivning. Det är sedan 
genom dessa handlingar och påverkan av omgivningen som formar henne till en individ. Piaget 
(1971) menade, genom att barnet använder sina sinnen för att utforska världen så skaffar hon sig 
erfarenheter i livet och det är genom erfarenheterna och de nya kunskaperna som barnet sedan 
försöker förstå och förklara vad hon ser och uppfattar. Denna process kallar Piagets (1971) för 
assimilation och är en väldigt viktig grundpelare i barnets utveckling och lärande. Piaget (1971) 
fortsätter med att tala om ackommodation som handlar om att barnet anpassar sig till verkligheten 
genom egna erfarenheter den skaffar sig. Barnets perspektiv vidgas och kräver en djupare 
förståelse av sin omvärld till varför saker är som de är där de gamla erfarenheterna hjälper barnet 
till att få ny förståelse och kunskap där hon sedan anpassar sig till sin omgivning. Assimilation
och ackommodation är processer som kompletterar varandra tillsammans, där den största 
förändringen i barnets utveckling sker i ackommodations fasen. 
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Genusarbetet i skolan

Här kommer en beskrivning av genusarbetet i skolan och vilka svårigheter och möjligheter som 
det kan medföra. Avsnittet tar även upp fritidspedagogens roll i värdegrundsarbetet för 
jämställdhet i skolan. 

Öhrn (2002) skriver om att västvärldens könsmönster är i ständig förändring och där forskning 
från 90- talet visar på att det sker förändringar hos unga kvinnor och mäns villkor och 
förhållanden. Forskningen visar att det är flickorna som grupp som presterar bättre i skolan än 
vad pojkarna gör. Flickorna beskrivs inte längre som en lika underställd grupp, som tidigare 
forskning har visat menar Forskningen från 90- talet visar att det nu är flickorna som är de 
synliga aktörerna i skolan, i stället för som tidigare då det var pojkarna såg syntes och hörde 
mest. Författaren menar att det nu är pojkarna som visar sig vara utbildningssystemets förlorare 
då könsmönstren i skolan har förändrats och fortsätter förändras. Det hela kan ses som en process 
som är i ständig förändring. Faktorer som spelar in på dessa förändringar är bland annat vilken 
socialbakgrund man har, samt vilka utbildnings- och undervisningssammanhang det handlar om. 

Svaleryd (2003) skriver om att människans föreställningar om hur flickor och pojkar leker är 
förhållandevis stereotypt. Flickor ska vara söta, snälla och hjälpsamma medan pojkar ska vara 
aktiva, dominerande och kräva mycket uppmärksamhet. Det som inom forskningen kallas för 
pojk- och flick- kultur. Valet av aktiviteter som barnen idag gör är många gånger styrda av de 
kulturella och sociala förväntningar som är sammanbundna till könen. Pojkar och flickor är sällan 
med varandra i skolan. De undviker att välja varandra på lektioner och raster trots att 
pedagogerna påpekat ett flertal gånger vikten av att kunna samarbeta med alla i klassen. Det är 
vanligt att pedagoger använder ett mjukare tonfall gentemot flickor omedvetet. Bemötandet och 
tonfallet mot pojkar blir ett mer tydligt och klart sådant. Varför som flickor och pojkar behandlas
olika finns det egentligen inget svar på. Däremot konstateras det att de traditionella 
föreställningarna som finns om kvinnligt och manligt påverkar oss att inom de flesta områden 
skilja människor och deras beteende åt beroende på kön. Det är dessa föreställningar som tillslut 
leder till alla de förutfattade meningar som vi har om hur vi ska bete oss som flickor och pojkar. 
Eftersom det är via bemötandet och samspelet med andra människor som pojkar och flickor får 
en upplevelse om hur beteendet mot de ”andra könet” ska vara, så ligger det ett stort ansvar på de 
människor som finns runt barnen att visa vägen och fungera som en sorts förebild för barnen.
Trots att det bedrivs en omfattande forskning om genus i skolan verkar inte kunskaperna nå fram 
ordentligt till den praktiska undervisningen. Det finns en tydlig obalans mellan forskning och 
praktik där lärare ofta inte vet hur de skall arbeta med genus och jämställdhet i praktiken. Enligt 
Vygotskij (1995) så är det just genom de kreativa aktiviteterna som människan skapar sin framtid 
och samtidigt förändrar sin nutid. Därför är det av största vikt att pedagogerna har kunskap inom 
detta område. 

Utrikesdepartementet startade i juni år 2000 ett nationellt värdegrundscentrum som fick till 
uppdrag att stödja skolornas arbete med demokrati och värdegrundsfrågor. I en nationell enkät 
undersökning som gjordes så gick det att läsa om att jämställdhet är ett försummat ämne i skolan 
till skillnad från demokratiska frågor som mobbing och etnicitet. Oftast är det engagerade 
eldsjälar som införlivar genusperspektivet i undervisningen. Någonstans under vägen mellan 
forskning och praktik försvinner kunskaperna och viljan till att förbättra skolans bristande 
medvetenhet i genusfrågor. Därför så kan en fråga om den pedagogiska utbildningen som är 
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länken mellan forskning och praktik är rätt utformad och berör frågor som angår genus och 
jämställdhetsfrågor vara lämplig att ställa sig. (Hemlin, 2003). Fritidshemmets uppgift utifrån de 
Allmänna råd med kommentar för fritidshem. Skolverket (2002) är att genom den pedagogiska 
verksamheten komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid som ett stöd i 
utvecklingen. Dessutom skall fritidshem ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar skall 
kunna förena föräldraskap med arbete och studier.

Johansson och Ljusberg (2004) menar att det är viktigt att pedagogerna utformar verksamheten så 
att fritidshemmet kan erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. En 
fritid som är varierad och utgår från barnens behov, intressen och som förenar omsorg med 
pedagogik. Det är därför viktigt att fritidshemmets utformning av lokaler och materialutbud är på 
ett sådant sätt att det främjar både flickors och pojkars val av aktiviteter. Enligt de allmänna råden 
så visar tidigare forskning att skolans lokaler oftast inte är anpassad för att bedriva 
fritidsverksamhet i. Detta kan vara ett problem då fritidshemmet numera är integrerat i skolan. 
Även fritidshemmets utemiljö har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Den skall 
kunna erbjuda en naturskön miljö för olika aktiviteter. Då fritidshemmet är en frivillig 
verksamhet betyder det att innehållet i verksamheten sällan är planerad. Det mesta är på barnens 
initiativ och sker i samspel med andra man (socialiserar) och det är där lärandet sker. Kamratskap 
och kamratkultur är därför en viktig del i barnens lärande. En vanlig dag för barnen i 
fritidsverksamheten består av maktkamper och förhandlingar, vid till exempel lek och andra 
aktiviteter. Det är i verksamheten som traditionella könsmönster och umgängen bland barnen 
formas och där vuxna skall fungera som en trygghet till barnen. Ofta är barnen bra på att lösa 
konflikter själva men ibland behövs vuxnas direktiv. Piaget (1971) menar att genom sina 
handlingar och att barnet prövar sig fram anpassar hon sig till sin omvärld samtidigt som hon 
påverkas av yttre faktorer i sin omgivning. Det är sedan genom dessa handlingar och påverkan av 
omgivningen som formar henne till en individ

I Skolverket (2002) går att läsa, när det gäller fritidspedagogens roll i värdegrundsarbetet på 
fritidshemmet, så är det nödvändigt med teoretisk kunskap om jämställdhet och genus samt 
praktiskt arbete. Fritidspedagoger och skolledning har en viktig roll när det gäller att utveckla 
genusarbetet och att aktivt arbeta med läroplanens värdegrund och uppdrag. Det är lika viktigt 
med såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet i arbetet med genus i barngruppen. En 
medveten genuspedagogik kan skapa de möjligheter som läroplanen föreskriver. Vilket betyder 
att alla barn skall ges utrymme för att pröva och utveckla förmågor och intressen oberoende av 
könstillhörighet. Fritidspedagogen har även en viktig roll när det gäller att skapa en balans mellan 
barnens engagemang och de intressen eleverna redan har för att kunna visa på alternativa och 
inspirerande nya upptäckter och arbetssätt. Vidare i de allmänna råden kan man läsa att 
genusarbetet börjar hos de vuxna och deras sätt att bemöta flickor och pojkar. Könsidentitet 
befästs redan i tonåren liksom de krav och förväntningar som ställs på dem hjälper till att bidra 
till att forma flickors och pojkars uppfattning av vad som är kvinnligt och manligt. För en 
fritidspedagog kan det vara svårt att upptäcka och vara medveten om sina egna föreställningar om 
vad kvinnligt och manligt är liksom hur könsmönster uppträder i fritidshemmets vardag. 

Därför är det mycket viktigt att fritidspedagogerna kritiskt granskar sitt eget förhållningssätt och 
analyserar hur könsmönster tar sig uttryck i den pedagogiska verksamheten, samt kopplar det till 
värdegrunden. 
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Metod

Som informationshämtade metod användes kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse 
av pedagogerna och elevernas tankar i intervjuerna. Enligt Kvale (1997) så är den kvalitativa 
forskningsintervjun en metod som vill ta reda på det centrala hos den intervjuade på en mer 
djupgående nivå. Svenning (2000) menar att grundtanken med kvalitativa intervjuer inte att 
generalisera utan att exemplifiera. En kvalitativ intervju sker med ett fåtal personer för att få mer 
tillförlitliga svar. Genom våra kvalitativa intervjuer med både pedagoger och elever så ville vi 
undersöka hur kvinnliga och manliga pedagoger på fritidshemmet främjar arbetet med genus för 
eleverna samt hur pedagoger och elever uppfattar arbetet med genus och miljöns utformning på 
fritidshemmet. Undersökningen gjordes på två olika skolor i Luleå kommun med pedagoger i 
olika åldrar för att få ett bredare perspektiv på deras uppfattning. 

Vetenskapsteoretiska perspektiv

Enligt Kvale (1997) så är den vetenskapsteori som stödjer användandet av den kvalitativa 
intervjun inspirerad av den hermeneutikiska teorin, alltså en tolkning och förståelse av textens 
mening som analysredskap. Hermeneutikerna menar att människor har intentioner som yttrar sig i 
språk och handling som är möjliga att tolka och att förstå innebörden utav. Forskningsintervjun är 
ett samtal om hur den intervjuade personen uppfattar sin verklighet eller världen runt omkring 
och hennes situation och relation till den. Det som sägs under intervjun görs om till texter som 
tolkas av den intervjuande. Det börjar genom att dialogen belyses och den text som ska tolkas, 
därefter klarlägger man resultaten av intervjun och tolkar den i form av en dialog.
Patel och Davidson (2003) menar även att denna teori som under 1600- och 1700 talet användes 
för att tolka bibeltexter, används än idag för att förstå den förnimbara världen som levs i eller 
livsvärlden och den mänskliga existensen. Hermeneutiker menar också att mänskliga handlingar 
och yttringar kan tolkas på samma sätt som man tolkar sagor och texter. 

Kvalitativa intervjuer

Trost (2005) förklarar att, kvalitativa intervjuer känns igen genom att man ställer raka och enkla 
frågor vilket man får innehållsrika, komplexa svar på. I de kvalitativa intervjuerna skall man 
sedan försöka hitta mönster, åsikter och annat intressant och relevant som kan hjälpa till med 
svaren på undersökningen. Om syftet med frågeställningen gäller att få en djupare förståelse eller 
att hitta mönster så gör man alltså en kvalitativ intervju. Kvalitativa undersökningar möts dock 
ibland med misstänksamhet eftersom urvalet oftast är mindre och därför kan det inte representera 
befolkningen, statistiskt sett.       

Kvalitativa forskningsintervjuns syfte är enligt Kvale (1997) att beskriva de centrala teman som 
den som intervjuas beskriver samt att försöka att förstå detta. Ofta är den kvalitativa 
forskningsintervjun ämnesorienterad och handlar om att två personer talar om ett ämne som 
intresserar dem båda. Som intervjuare så måste man vara väldigt uppmärksam och försöka att 
registrera och tolka vad som sägs, och på vilket sätt det sägs. Att läsa mellan raderna stämmer 
mycket väl in på den kvalitativa forskningsintervjun. Ansiktsuttryck, tonfall och andra kroppsliga 
uttryck är också viktigt att notera. Den kvalitativa intervjun arbetar med ord, och inte siffror och 
vill beskriva olika kvalitativa aspekter av den som intervjuas. Otolkade beskrivningar är också 
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vad som den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att nå. Det handlar om att den intervjuade 
så exakt som möjligt beskriver vad han eller hon känner och tycker. En sammanfattning av den 
kvalitativa intervjun är att den är en unikt och känslig metod som har som uppgift att fånga 
innebörden i den intervjuades vardag och fånga han eller hennes erfarenheter av dessa. Enligt 
Svenning (2000) är det viktigt att intervjuaren kontinuerligt för anteckningar. Detta för att 
intervjuaren skall kunna fånga upp analysförslag och kunna skriva ned kommentarer som fångas 
upp under intervjun.

Kvale (1997) skriver vidare att när man gör kvalitativa forskningsintervjuer så är syftet att få 
kvalitativa och utförliga beskrivningar på hur den intervjuades livsvärld ser ut. Sedan så ska man 
som intervjuare tolka den information som man fått tilldelat. Den kvalitativa forskningsintervjun 
som intervjuform är en halvstrukturerad intervju som omfattar olika förslag till frågor och en rad 
olika teman. Det finns dock möjlighet att förändra frågorna ang. form och ordningsföljd. Detta 
kan vara bra ifall att man behöver följa upp informationen som man fått av den intervjuade. I 
samtalet så utvecklar man kunskap genom att föra en dialog med varandra. Med halvstrukturerad 
menas alltså att intervjun vaken är ett öppet samtal eller ett strängt frågeformulär, utan en intervju 
som genomförs enligt en guide som koncentrerar sig till vissa teman.  

Undersökningspersoner

Backman (1998) skriver om att försökspersonerna ska beskrivas med det som för 
problemställningen kan anses som relevant. Detta kan bl.a. vara kön, ålder, socialgrupp, 
årskurstillhörigheter och så vidare. Intervjuerna i vårt arbete gjordes med två manliga och två 
kvinnliga fritidspedagoger från två olika skolor i Luleå kommun. Den ena manliga 
fritidspedagogen som intervjuades var i 30-års ålder och den andra fritidspedagogen i 50-års 
åldern. Vi valde dessa manliga fritidspedagoger för att få en så stor spridning av ålder och olika 
erfarenheter för ett bredare perspektiv. De kvinnliga fritidspedagogerna som intervjuades vara 
båda i 50-års åldern. Vi valde även att intervjua fyra elever i år tre för att få höra deras 
uppfattningar om fritidspedagogernas arbete med pojkar och flickor. Dessa elever var två flickor 
och två pojkar. 

Etiska aspekter

Eftersom intervjun även skulle gälla barn i år tre som inte är myndiga 
så är en underskrift och ett godkännande från barnens föräldrar ett 
måste. För att få detta så skrevs det ett brev till föräldrarna där det 
stod vad intervjun skulle handla om syfte med intervjun. Ett samtycke 
från föräldrarna var också ett måste enligt Kvale (1997) och med 
informerat samtycke menas att undersökningspersonerna informeras 
i förväg om vad undersökningen kommer att handla om och dess 
syfte, samt allmänt om hur den kommer att gå till. Personerna som 
deltar gör detta helt frivilligt och anonymt samt att de kan dra sig ur 
när som helst. Genom att informera undersökningspersonerna 
förbereder man och lämnar ut väsentlig information som kan vara av 
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betydelse för de intervjuade. När det gäller konfidentialitet skriver
Kvale (1997) att det är av största vikt att ändra 
undersökningspersonernas namn och annan information som kan 
avslöja personernas identitet. Konfidentialitet är ett viktigt inslag i en 
intervju undersökning. Barnens namn användes aldrig i intervjun utan 
enbart om det var en pojke eller flicka i år tre som deltog i 
intervjun.Genomförande

Personerna i vår undersökning är fritidspedagoger och var för oss bekanta sedan tidigare efter 
genomförd praktik i skolorna runt om i Luleå kommun. Kontakten med fritidspedagogerna togs i 
god tid genom en rundringning till skolorna några dagar innan planerat intervjutillfälle för att 
höra om fritidspedagogerna var intresserade av att ställa upp på en intervju. Därefter 
informerades fritidspedagogerna om ämnet och vad intervjun skulle handla om och hur den skulle 
gå till. Därefter bokades en dag som passade för båda parter.

Ett brev skrevs som barnen skulle ta hem till föräldrarna för en underskrift och ett eventuellt 
godkännande för att göra den kvalitativa intervjun. Under intervjuerna användes bandspelare och 
egna anteckningar. Kvale (1997) berättar att idag så är bandspelare det vanligaste sättet att 
registrera intervjuer då man som intervjuare kan fokusera på ämnet och harmonin i samtalet och 
på så sätt slippa att bli stressad över att inte hinna skriva ned allt. Bandspelare var det ingen av 
fritidspedagogerna eller eleverna som var främmande för, utan det ansågs istället vara mer 
spännande och intressant. 
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Resultat

Intervjuerna i löpande berättelser  

Intervjuerna är redovisade i fyra löpande berättelser kring samtalen med fritidspedagogerna samt 
de fyra elevintervjuerna. Dessa intervjuer har sedan tolkats och bearbetats utifrån huvudfrågorna i 
syftet. Intervjupersonerna består alltså av fyra fritidspedagoger i Norrbottens län varav två var 
kvinnor och två var män. De redovisas med fiktiva namn, Maria, Sara, Henrik och Lars. 
Intervjuer gjordes även med fyra elever som redovisas som Per, Lisa, Olle och Johanna, och 
dessa går i årskurs tre. Här kommer presentationen av berättelserna.

Intervju med fritidspedagogen Henrik 

 Vilka mål har du som fritidspedagog med genusarbetet?

Henrik berättar att han med genusarbetet har som mål att det skall vara ett arbete som skall 
genomsyra hela verksamheten. Han tycker att genus är något som många pratar om men som man 
som fritidspedagog ibland kan ha olika uppfattningar om beroende på ålder och livserfarenhet. 
Henrik berättar vidare att han försöker se på eleverna som likvärdiga och inte särbehandla dem 
för deras kön. Henrik hävdar att det ibland kan hända ändå, men att då så har han duktiga 
arbetskollegor som påminner honom. Henrik berättar också att värderingsövningar brukar 
användas för att främja genusarbetet i skolan. Värderingsövningarna kan bestå av beröring i form 
av massage sagor eller samarbetsövningar där eleverna får lära sig att lita på varandra och hjälpa 
varandra oavsett kön och på så sätt lära sig förstå att pojkar och flickor klarar av olika övningar 
minst lika bra. Henrik berättar också att under värderingsövningarna så pratade pedagogerna om 
hur en bra kompis ska vara och vilka situationer som kan uppstå i en klass under skoltiden. Detta 
tycker Henrik har främjat genusarbetet i skolan eftersom de gett en väldigt bra respons från 
barnen som tycker att det är roligt att göra övningarna samtidigt som de lär sig mycket om att 
själva se lika på varandra och bete sig som en bra kompis. 

 Hur främjar du som pedagog så att alla flickor och pojkar behandlas lika på 
fritidshemmet?

Henrik berättar att han ibland tycker att man får tänka på att ”trösta” flickor och pojkar på samma 
sätt och inte ”gulla” för mycket om det skulle gälla en tjej. Han berättar att ofta så är man lite 
hårdare med pojkarna än med eleverna men att det börjar bli mer jämlikt även där. 
Henrik berättar vidare att pedagogerna på skolan bland annat under rasterna försöker att få tjejer 
att delta i aktiviteter där det mest förekommer pojkar och vice versa. Detta kan visa sig genom att 
exempelvis en kvinnlig pedagog deltar en aktivitet under en rast där det vanligtvis mest 
förekommer pojkar. På så sätt så får ofta pedagogen med sig någon flicka i leken samt att hon 
fungerar som en förebild som främjar att behandlingen av könen blir lika. Henrik berättar vidare 
att fritidspedagogerna på fritidshemmet uppmuntrar pojkarna och flickorna att pröva på många 
olika aktiviteter. Bland annat så berättar Henrik att de har en pojke på fritids som tycker om att 
sitta och väva. Detta är ganska ovanligt bland pojkarna i övriga gruppen men uppmuntras bland 
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fritidspedagogerna och visar de övriga eleverna i gruppen att det är helt okej för en pojke att sitta 
och väv

 Får flickor och pojkar lika mycket uppmärksamhet på fritidshemmet?

Henrik berättar att de mest tydliga skillnaderna på pojkar och flickors beteende är att killar är mer 
fysiska och blir på så sätt lättare utåtagerande. Tjejerna letar tröst hos någon vuxen eller går 
undan. Detta tycker Henrik ibland kan leda till att pojkarna får den mesta uppmärksamheten, men 
detta är något som de kontinuerligt arbetar med på skolan och i fritidshemmet för att behandla 
eleverna så jämlikt som det bara går. Henrik tycker att flickor och pojkar delvis leker tillsammans 
i fritidshemmet. Det är i alla fall målet för oss fritidspedagoger säger Henrik som fortsätter att 
berätta att ibland så kan man ”styra” leken en aning för att på så sätt låta flickorna och pojkarna 
få ta del av varandras lekar. På så sätt så underlättare det ju att ge alla elever lika mycket 
uppmärksamhet. Leken i fritidshemmet tenderar i regel leda till att tjejer leker med varandra och 
vice versa. Det finns undantag, då flickor och pojkar leker med varandra aktivt under dagen, med 
det är sällan fortsätter Henrik. På frågan om vad pojkar och flickor leker i fritidshemmet så 
svarade Henrik att pojkarna ofta var ute på skolgården och spela ”boll” medan några killar var 
inomhus. Flickorna var ofta inomhus och ”pysslade” eller byggde med lego.

 Tycker du att miljön på fritidshemmet är utformad för både flickor och pojkar?

Henrik tycker slutligen att miljön framförallt på fritidshemmet är uppbyggt för att skapa ett 
intresse och en skaparglädje för båda könen. Det finns bland annat ett ”skapar rum” där man kan 
måla eller bygga med lera, det finns även en dator och olika sällskapsspel som alla kan vara med 
på. Både pojkarnas och flickornas intressen tillgodoses enligt fritidspedagogen Henrik.

Intervju med fritidspedagogen Sara

 Vilka mål har du som fritidspedagog med genusarbetet?

Fritidspedagogen Sara börjar med att berätta att när hon tänker på genus i skolan så tänker hon på 
att man skall behandla flickor och pojkar lika som det allra viktigaste i arbetet som 
fritidspedagog. På frågan om vilka mål som Sara har med genusarbetet så är det just att tänka på 
att behandla pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt. Sara berättar att genus inte var något som 
pratades om när hon började sitt arbete som fritidspedagog, men att det blivit mer och mer 
aktuellt de senaste tio åren. Som mål har finns också att pojkarna och flickorna skall börja att leka 
mer med varandra enligt Sara. I fritidshemmet är ganska uppdelat då pojkar oftast leker med 
pojkar och flickor oftast med flickor. Pojkar brukar ofta vara utomhus, men även en del inomhus, 
medan flickorna oftast befinner sig inne och leker

 Hur främjar du som pedagog så att alla flickor och pojkar behandlas lika på 
fritidshemmet?

Som pedagog så främjar vi likabehandlingen på skolan på olika sätt berättar Sara. Bland annat 
genom att de ibland frågar eleverna hur de skulle lösa vissa situationer som uppstår i 
fritidshemmet och skolan som handlar om likabehandling. Detta brukar eleverna ta till sig och 
försöka att förbättra och förändra om det är nödvändigt fortsätter hon. Sara hör till den lite äldre 
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generationen som enligt henne själv får tänka till lite extra om det där med genus och hur man 
behandlar och bemöter pojkar och flickor. Sara berättar vidare att på fritidshemmet försöker de 
att främja genusarbetet genom att bland annat styra lekarna så att både pojkar och flickor leker 
tillsammans. Detta kan ske genom att pedagogerna leder in eleverna på olika spår där pojkar och 
flickor kan mötas under samma villkor. De brukar även försöka att få med en del flickor i 
bandyspelandet på skolgården på samma sätt som de kan försöka att på pojkarna att baka och 
pyssla lite mer berättar Sara. På så sätt så kan eleverna förstå att vi som pedagoger uppskattar 
"leken" i alla dess former och ger inga skillnader på behandlingen oavsett om det är bakning eller 
bandyspel på schemat.

 Får flickor och pojkar lika mycket uppmärksamhet på fritidshemmet?

I regel så är det pojkarna som får den mesta uppmärksamheten i fritidshemmet på grund av att de 
oftast syns och hörs mest enligt Sara. På frågan om hur pojkar och flickor reagerar i olika 
situationer så tycker Sara att flickor ofta är mer tystlåtna och söker sig vid behov till en vuxen 
medan pojkarna oftast är mer utåtagerande och verkligen vill visa att nu är det något som inte 
fungerar som det ska. Detta försöker fritidspedagogerna på fritidshemmet jobba med genom att 
bland annat försöka att lyfta fram de ”tysta” tjejer och låta dem komma till tals samt att de ibland 
försöker ignorera högljudda (oftast), pojkar och på så sätt försöka att få pojkarna att förstå att de 
inte får all uppmärksamhet trots att de lever om. Arbetet med att ge pojkarna och flickorna lika 
mycket uppmärksamhet är något som de arbetar med kontinuerligt i fritidshemmet enligt Sara. 

 Tycker du att miljön på fritidshemmet är utformad för både flickor och pojkar?

Miljön i fritidshemmet är lite ”flickigt” enligt Sara, men att det är på gång med mer material som 
även skall falla sig lämpligt för pojkarna. Det är lite för mycket pyssel i fritidshemmet just nu 
som i regel är mer populärt hos flickorna tycker Sara. Pojkarna befinner sig till den största delen 
ute på skolgården vilket kan ha att göra med att inomhusmiljön inte stimulerar tillräckligt.

. Kläderna som barnen klär sig i är också tydligt könsbestämt, anser Sara. Detta håller på att 
förändras genom att fritidspedagogerna på fritids pratar med eleverna om att alla ingen skall bli 
retad på grund av färgen på tröjan eller något annat berättar hon. Sara berättar vidare att populära 
killar och tjejer börjat använda rosa respektive blåa kläder vilket leder till att fler av eleverna 
vågar bryta mönstret och också prova. 

Intervju med fritidspedagogen Lars 

 Vilka mål har du som fritidspedagog med genusarbetet?

Genusarbetet är något som pågår dagligen här på fritids och det handlar om att inspirera barnen 
och fånga deras intresse, samt att få dem att prova på saker de kanske inte gör normalt hemma.
Fritidspedagogen Lars uppfattar genusarbetet på fritidshemmet som något stort och väldigt 
viktigt. Det som är Lars menar är stort och som är målet med genusarbetet är att genusbegreppet 
ska genomsyra hela verksamheten vilket innebär att alla pedagoger i skolan behöver vara 
medveten om vad genus innebär. 
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 Hur främjar du som pedagog så att alla flickor och pojkar behandlas lika på 
fritidshemmet?

Det viktiga med genus tycker Lars är att få en så jämlik skola som möjligt där pojkar och flickor 
behandlas lika. Lars brukar främja genusarbetet med eleverna genom att först och främst försöka 
att stärka flickornas roll som han tycker är betydligt mindre än killarnas i hans fritidsgrupp. 
Något som Lars ofta påpekar under intervjun är att han vill att flickorna skall växa i gruppen 
genom att på olika sätt få med dem i fritidsplaneringen. En del gånger försöker Lars på olika sätt 
dämpa pojkarna som redan är rätt livliga. När pojkar leker med dockor och flickor leker med bilar 
så upplever eleverna ibland att det är lite jobbigt för vad andra elever kan tycka. Då kan jag som 
fritidspedagog främja leken genom att uppmuntra eleverna att fortsätta sin lek berättar Lars.

 Får flickor och pojkar lika mycket uppmärksamhet på fritidshemmet?

Oftast är det pojkarna som hörs och syns mest i fritidshemmet och på så sätt får mest 
uppmärksamhet, men detta är något som de arbetar med enligt Lars. Lars menar att pojkarna är 
de som tar för sig mest i fritidshemmet och gör sig hörda över problemen medan flickorna ibland 
är lite för tysta och säger inte mer än vad som är tvunget. Bland annat så brukar Lars kasta om 
ordningen i matledet så att det blir flickorna som står först och killarna som får vänta på sin tur. 
På så sätt ges uppmärksamheten till flickorna istället för pojkarna för att få det mer jämställt.  
Lars brukar också låta pojkarna och flickorna delta i veckoplaneringen för att på så sätt skapa en 
lustfylld vardag för alla elever.På frågan om vad pojkar och flickor leker med så är det relativt 
uppdelat med att pojkar leker med varandra med exempelvis bollekar och flickor med varandra i 
”pysselverkstad”.. På frågan om skillnader i pojkars och flickor agerande vid konflikter eller 
andra problem så tycker 

 Tycker du att miljön på fritidshemmet är utformad för både flickor och pojkar?

Det finns på ett fritidshem i regel väldigt mycket att leka med, sett ur ett genusperspektiv så har 
pojkar och flickor de redskap de behöver. Lars avslutar med att säga att miljöns utformning är 
väldigt viktigt i fritidshemmet och han anser att det i hans fritidshem är planerat för att 
tillfredsställa och utmana både pojkar och flickor. Slutligen så berättar Lars att det händer att fel 
görs när det gäller genusarbetet och då är det ju bra när någon kollega påminner en och frågar hur 
man tänkte när man gör på ett visst sätt i en situation. Sedan är respekt ett nyckelord för Lars, då 
det är viktigt att man respekterar varandras åsikter och tankar utan att det skall vara konstigt 
avslutar Lars. 

Intervju med fritidspedagogen Maria

 Vilka mål har du som fritidspedagog med genusarbetet?

Fritidspedagogen Maria berättar att målet med genusarbetet är att hon försöker vända sig till 
pojkarna mer då hon tycker att tjejerna är de som dominerar på hennes avdelning. 
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 Hur främjar du som pedagog så att alla flickor och pojkar behandlas lika på 
fritidshemmet?

Maria fortsätter med att berätta att pojkarna och flickorna på avdelningen leker mycket pojkarna 
för sig och tjejerna för sig. Det finns undantag fortsätter Maria men oftast är det en tydlig 
uppdelning flickor pojkar, vilket hon bland annat trodde berodde åldern och att flickorna var 
mognare och fysiskt mer utvecklade och hade en stark sammanhållen ”tjejgrupp”. På frågan om 
vad pojkar och flickor leker med så sa Maria att pojkarna ofta sitter vid datorn berättar och då får 
man försöka att främja genusarbetet så gott det går genom att ”gå in i aktiviteten” och säga åt 
pojkarna så att flickorna också får spela eller använda datorerna. Beroende vad det är för aktivitet 
som eleverna håller på med så kan man ibland vara tvungen att gå in och styra dem i leken och få 
dem att prova på olika saker berättar Maria. Alla elever skall våga prova på allt, som att sy och 
baka, vilket alla elever oftast är positiva till fortsätter hon. Maria tycker att ett bra lärtillfälle kan 
vara vid ledet till mellanmålet. Där kan eleverna få lära sig att de inte skall knuffas och vara först 
till matsalen samt att flickorna också skall få använda datorn och att flickorna skall förstå att 
killarna vill använda datorn kan också vara viktigt att poängtera för eleverna fortsätter hon. 

 Får flickor och pojkar lika mycket uppmärksamhet på fritidshemmet?

Det som Maria också tydligt kan utläsa är att det är flickorna som allmänt i fritidshemmet tar 
mest plats, förutom vid datorerna som domineras av pojkarna. Detta kan även synas när problem 
uppkommer bland eleverna så är det i princip ingen skillnad på hur pojkarna och flickorna 
reagerar i dessa situationer. Maria avslutar med att tillägga att målet med fritidsverksamheten är 
att låta alla elever komma till tals samt att låta alla vara sig själva och utvecklas i sin egen takt 
med stöd från omgivningen. . Fritidspedagogen Maria betonar att det finns en tydlig skillnad på 
vilken plats som pojkar och flickor tar i fritidshemmet. Maria berättar att hon har gjort en egen 
undersökning bland barnen där hon kollade vem barnen helst skulle vilja göra olika aktiviteter 
med, kvinnlig eller manlig pedagog. Det visade sig att pojkar och flickor helst spelar innebandy 
och fotboll med en manlig pedagog. Sy och baka med en kvinnlig pedagog och rita kunde de 
tänka sig med både en kvinnlig och manlig pedagog avslutar Maria. Det är så det ser ut idag i de 
flesta fritidshem tror Maria, och det är de mönstren som vi som pedagoger i skolan måste arbeta 
med så att de försvinner

 Tycker du att miljön på fritidshemmet är utformad för både flickor och pojkar?

Maria tycker att utformningen av fritidshemmet är mer lämpad för flickor än för pojkar. Målet är 
dock att båda könen skall få lika mycket plats i fritidshemmet berättar Maria, och för att göra 
detta så är Maria tvungen att lyfta fram pojkarna eftersom flickorna är så ”starka”.

Intervjusammanfattning av lärarna

Det som går att utläsa som är genomgripande i alla fritidshem är att pojkar oftast leker med 
flickor och vice versa. Det förekommer att pojkar och flickor leker med varandra men då är det 
ofta lekar som pedagogerna varit med och påverkat och styrt lekarna. Detta är det allra vanligaste 
på de fritidshem som intervjuats. Det finns självklart undantag och vid dessa fall så berättade 
några av fritidspedagogerna att de då försökte att uppmuntra de elever som gjorde detta så att det 
inte ansåg konstigt. Vid konflikter och vid problem i olika situationer så tycker tre av de fyra 
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fritidspedagogerna att pojkarna är mer utåtagerande och lever om mest när problem uppstår, 
medan flickorna ofta är mer tystlåtna och kommer ibland bara i nödfall och söker upp en 
fritidspedagog. Den fritidspedagog som hade en lite äldre fritidsgrupp kunde inte se någon 
speciell skillnad på agerandet mellan pojkarna och flickorna. Det var ganska likvärdigt och ofta 
så var det faktiskt flickorna som var de som hördes och syntes mest när det uppstod problem och 
vid konflikter. Målet som fritidspedagogerna har med genusarbetet är ganska gemensamt för de 
fyra fritidspedagogerna. De vill att genusarbetet skall genomsyra hela verksamheten och de 
försöker att kontinuerligt tänka på och påminna varandra om vikten av att behandla pojkar och 
flickor på samma sätt i olika situationer. Fritidspedagogen Maria var den fritidspedagog som 
hade ett lite annorlunda mål med genusarbetet i en klass där det var flickorna som var väldigt 
dominerande. Målet var då att lyfta fram pojkarna på samma sätt som om det hade varit flickorna 
som behövdes lyftas fram. Ur ett lärandeperspektiv så tyckte fritidspedagogerna överlag att det 
var viktigt att visa att det i fritidshemmet inte finns några typiska pojk- eller flickleksaker. Detta 
kunde göras genom att fritidspedagogerna själva aktivt deltog i leken för att avdramatisera det 
hela och fungera som förebild för eleverna. Målet som alla fritidspedagogerna strävade mot i sin 
undervisning var att genus skulle genomsyra verksamheten. De fritidspedagoger som hade den 
yngre målgruppen på fritids kunde se att de var tvungna att lyfta upp flickorna mer än vad 
exempelvis Maria, som hade en äldre årskull var tvungen att göra. För Maria var det snarare 
pojkarna som skulle lyftas upp till flickornas nivå.

Pojkar är i allmänhet de som syns och tar mest plats i fritidshemmet, speciellt i de lägre åldrarna. 
I Marias årskull där eleverna gick i årskurs fyra och fem så hade detta ändras till att det var 
flickorna som tog mest plats och syntes och hördes mest. Fritidspedagogerna försöker att 
behandla flickorna och pojkarna på samma sätt. Det fritidspedagogerna tyckte var svårt var att 
genus var ett ganska nytt begrepp i skolan speciellt för fritidspedagogen Sara som tillhörde en lite 
äldre generation där det aldrig varit så aktuellt med att prata om genus förrän nu. 
Fritidspedagogerna betonade att de i arbetslagen var väldigt duktiga på att påminna varandra om 
att tänka på hur behandlingen av pojkarna och flickorna skulle gå till. Detta underlättade och 
gjorde att det inte kändes som ett så stort problem som inte gick att lösa. Det som bl.a. 
fritidspedagogen Lars gjorde om han tyckte att pojkarna tog för mycket plats när de exempelvis 
skulle gå till maten, var att vända på leden om det var pojkarna som stod först. Detta var något 
som pojkarna ofta hade en tendens att göra. När Lars vände på ledet så upptäckte pojkarna att det 
inte spelade någon roll att snabba sig att stå först i ledet eftersom det inte visste om de skulle få 
gå iväg först. Miljöns utformning i fritidshemmet är viktigt för att alla skall få en pedagogisk 
utmaning och trivsel. Fritidspedagogen Maria tycker dock att det i hennes fritidshem är alldeles 
för mycket riktat mot flickorna och pyssel. Det försöker Maria att ändra på genom att lyfta och 
stärka killarna. Även fritidspedagogen Sara tyckte att fritidshemmet var en aning ”flickigt” 
medan de manliga fritidspedagogerna Lars och Henrik tyckte att fritidshemmet var utformat för 
att passa bägge könen.

Intervjuerna i löpande berättelser

Precis som med lärarna så är intervjuerna redovisade i fyra löpande berättelser. Dessa intervjuer 
har sedan tolkats och bearbetats till en sammanhängande text utifrån syftet. De elever som vi 
intervjuade bestod av fyra elever i år 3. De redovisas med fiktiva namn, Per, Lisa, Olle och 
Johanna. Här kommer en presentationen av berättelserna.
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Intervju med eleven Per

Vem leker du mest med (flickor eller pojkar) på skolan och varför gör du det?

Per leker mest med andra killar. Varför han gör det vet han inte, men tror att det kan bero på att 
det inte är så många tjejer som vill vara med och spela bandy utomhus på rasterna. Likheter med 
att leka med flickor som pojkar tycker han är att det är lika roligt att spela spel med en pojke som 
det är med en flicka, medan den största skillnaden mellan pojkar och flickor tycker Per är att 
flickorna är lite lugnare än killarna. 

Kan du berätta lite om ni brukar prata om att flickor och pojkar skall behandlas lika på 
fritidshemmet/skolan? 

Per berättar att de ibland i klassrummet brukar prata om att det är viktigt att alla får vara med i 
alla lekarna på rasterna. Ibland kan det annars vara både flickor och pojkar som blir ledsna. 
Blir någon ledsen eller är det någon som bråkar så brukar de inblandade få prata med en pedagog 
och reda ut problemet. Per tycker att det är ett bra sätt att reda ut problemen. 

Kan du se någon skillnad på hur flickor och pojkar behandlas på fritids? 

Per tycker att fritidspedagogerna behandlar pojkar och flickor på samma sätt i fritidshemmet.

Vad gör fritidspedagogerna för att flickor och pojkar skall få lika mycket 
uppmärksamhet/behandlas lika? 

Per berättar vidare att fritidspedagogerna ibland själva brukar vara med i olika lekar på 
fritidshemmet. Det tycker både Per och hans kompisar är roligt. Per berättar också att de har fått 
olika dagar som de får använda madrassen till att åka ned för backen med. Vissa dagar är det 
flickornas tur och andra så är det pojkarna. Det tycker Per är bra eftersom att det annars blir så 
stressigt för alla att först försöka få tag på madrassen i förrådet.  

Intervju med eleven Lisa

Vem leker du mest med (flickor eller pojkar) på skolan och varför gör du det?

Lisa börjar med att berätta att hon oftare leker med andra flickor än vad hon gör med pojkarna i 
fritidshemmet. Varför Lisa gör det vet hon egentligen inte, med tror att det kan bero på att Lisa 
har mer gemensamt med flickorna än med pojkarna. Lisa tycker att det ibland kan gå lite mer 
hårdhänt till när hon leker med pojkarna än vad det gör när hon leker med flickorna men att det 
annars är roligt att leka med dem.

Kan du berätta lite om ni brukar prata om att flickor och pojkar skall behandlas lika på 
fritidshemmet/skolan? 
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Lisa berättar att lärarna ibland kan prata om att det är viktigt att alla får vara med, men att hon 
inte kommer ihåg när och var hon hörde det. Ifall någon blir illa behandlad i fritidshemmet så 
brukar lärarna prata med de inblandade och de brukar snabbt bli bra igen. 

Kan du se någon skillnad på hur flickor och pojkar behandlas i fritidshemmet? 

Lisa ser ingen skillnad på hur pojkar och flickor behandlas i fritidshemmet och upplever att 
fritidspedagogerna behandlar alla eleverna lika. Lisa berättar slutligen att de har bestämda listor 
på hur de ska stå i matkön och sitta i matsalen och berättar att det annars kan bli väldigt stökigt på 
väg till maten.

Vad gör fritidspedagogerna för att flickor och pojkar skall få lika mycket 
uppmärksamhet/behandlas lika? 

Fritidspedagogerna brukar vara väldigt aktiva och intresserade över vad som görs på 
fritidshemmet vilket Lisa tycker är bra.

Intervju med eleven Olle 

Vem leker du mest med (flickor eller pojkar) på skolan och varför gör du det?

Olle börjar med att berätta att han oftast brukar leka med pojkar men att han även ibland brukar 
leka med flickor. Det beror ofta på vad som känns roligast att göra för stunden. Det finns inte så 
stora skillnader enligt Olle på pojkar och flickor utan Olle tycker att det finns större likheter som 
t.ex. att alla vill ha roligt. 

Kan du berätta lite om ni brukar prata om att flickor och pojkar skall behandlas lika på 
fritidshemmet/skolan? 

Flickor och pojkar behandlas lika på fritidshemmet enligt Olle och ibland så brukar 
fritidspedagogerna prata om att det är viktigt att alla får vara med. 
Är det någon som blir ledsen över något så brukar lärarna snabbt prata med de inblandande och 
allt brukar lösa sig.

Kan du se någon skillnad på hur flickor och pojkar behandlas i fritidshemmet? 

Olle tycker att fritidspedagogerna behandlar alla barn på samma sätt. De får sitta med olika 
personer i både klassrummet och matsalen och det spelar ingen roll, utan det är bara roligt.

Vad gör fritidspedagogerna för att flickor och pojkar skall få lika mycket 
uppmärksamhet/behandlas lika? 

Fritidspedagogerna brukar alltid vara intresserade av vad som gjorts under helgen berättar Olle. 
Det spelar ingen roll om du är pojke eller flicka.
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Intervju med eleven Johanna

Vem leker du mest med (flickor eller pojkar) på skolan och varför gör du det?

Johanna berättar att hon både brukar leka med pojkar och flickor i skolan. Det spelar ingen roll 
tycker Johanna eftersom att det går att leka samma saker med både pojkar och flickor.

Kan du berätta lite om ni brukar prata om att flickor och pojkar skall behandlas lika på 
fritidshemmet/skolan? 

Johanna kommer inte ihåg om hon har hört att lärarna har prata om att pojkar och flickor skall 
behandlas lika, utan det ser Johanna som en självklarhet. Blir någon illa behandlad i 
fritidshemmet så går det snabbt att reda ut så ingen behöver gå runt och vara ledsen. 

Kan du se någon skillnad på hur flickor och pojkar behandlas i fritidshemmet? 

Johanna ser ingen skillnad på hur hon blir behandlad i fritidshemmet gentemot en pojke utan 
tycker att fritidspedagogerna ger alla lika mycket tid och uppmärksamhet. 

Vad gör fritidspedagogerna för att flickor och pojkar skall få lika mycket 
uppmärksamhet/behandlas lika? 

Johanna berättar avslutningsvis att fritidspedagogerna ibland är med och pysslar och spelar spel 
med dem i fritidshemmet och det tycker Johanna är jättekul och gör att hon känner sig sedd av 
fritidspedagogerna vilket Johanna tycker är jätteviktigt.

Intervjusammanfattning av eleverna

På frågan om vem som pojkar och flickor leker med så är det ganska tydligt att det ofta är pojkar 
som leker med pojkar och flickor som leker med flickor. Det som också kan utläsas av 
intervjuerna var att det var aktiviteten som ibland styrde vilka som var med i leken. Eleverna var 
också ense om vikten av att behandla alla lika i fritidshemmet oavsett kön. Att fritidspedagogerna 
också hade lyft vikten av att låta alla vara med i alla leker var också eleverna införstådda i. Om 
någon hade blivit illa behandlad i fritidshemmet så visste eleverna att pedagogerna i skolan 
snabbt tog tag i problemet och försökte hjälpa till att lösa det. Alla eleverna tyckte också att de 
blev behandlade på samma sätt i fritidshemmet oavsett kön. Fritidspedagogerna brukade enligt 
eleverna själva delta i vissa aktiviteter i fritidshemmet vilket uppfattades som väldigt positivt av 
eleverna. Det gjorde att de kände sig sedda av fritidspedagogen och blev på så sätt gladare och 
mer positiva. 
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Diskussion

Vårt samhälle påverkar oss ända från födseln av vår omgivning och de förväntningar som 
omgivningen har på oss. Placering av individer görs i olika fack där vi förväntas att följa olika 
mönster för att passa in i samhället. Dessa mönster är svåra att bryta då de är djupt förankrade i 
kulturella och sociala arv som lever vidare mellan generationerna. Uppsatsen handlar om hur 
fritidspedagoger ser på genusarbetet i skolan och hur fritidspedagogerna jobbar utifrån detta. I vår 
diskussion så kommer det att finnas en metoddiskussion och resultatdiskussion.

Metoddiskussion

Det användes kvalitativa forskningsintervjuer i våra undersökningar. Syftet med kvalitativa 
forskningsintervjuer är att förstå olika livsvärlden ur den intervjuades perspektiv, även om själva 
strukturen på intervjun liknar ett vanligt samtal mellan två personer. (Kvale, 1997) Ambitionen 
var att ta reda på hur fritidspedagogerna och eleverna upplevde genusarbetet ur sina perspektiv.
Intervjuerna med fritidspedagogerna fungerade bra.  Under den första intervjun så blev intervjun 
avbruten genom att det kom annan personal in i rummet, men detta vara bara under en väldigt 
kort tid och kom inte att påverka resultatet. 

Eriksson (2006) menar att, validitet är ett sorts mätinstrument som avser mäta det som skall 
undersökas. Med reliabilitet menar Eriksson (2006) är tillförlitligheten av resultatets validitet.
Enligt Svenning (2000) så är problemet med empirisk forskning, hur översättningen från 
frågeställningarna och teorin till konkreta mätinstrument går till. Kopplingen är svår att göra men 
utan den så blir forskningen meningslös. Kopplingen mellan det teoretiska och empiriska kallas 
gemensamt för validitet, alltså att det verkligen mäts det som avses att mätas. Ett annat problem 
är att uppnå en så hög tillförlitlighet i mätningarna som möjligt. Tillförlitlighetens många 
aspekter kallas för ett gemensamt namn för reliabilitet. Faktorer som påverkar tillförlitligheten 
kan bl.a. vara intervjuare eller störningsmoment i miljön som förekommer. Vi använde oss av 
kvalitativa intervjuer till vår undersökning, vilket vi tyckte var ett lyckad val av metod då vi fick 
svar på vårt syfte. Intervjuerna som vi gjorde med fem elever i år tre gick inte lika bara som vi 
tänkt oss men fick ändå några intressanta svar i intervjuerna. Kanske berodde detta på ett svårt 
ämne eller så kanske inte eleverna tänkte så mycket på sånt vi frågade om.

Resultatdiskussion

I vårt syfte så ville vi ta reda på vilka mål som fritidspedagogerna har med sitt genusarbete, hur 
fritidspedagogerna främjar likabehandlingen av eleverna i fritidshemmet, om pojkar och flickor 
får lika mycket uppmärksamhet i fritidshemmet och om pedagogerna tycker att miljön i 
fritidshemmet är utformat för att passa både flickor och pojkar.

Alla fyra fritidspedagoger var väl medvetna om vikten av att arbeta med genus. Vikten av att 
behandla alla lika var också genomgripande och tydligt för alla fyra fritidspedagoger där skolan 
aktivt och medvetet skall främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Detta är många 
gånger lättare sagt än gjort. Svaleryd (2003) menar på att trots att det bedrivs en omfattande 
forskning om genus i skolan verkar inte kunskaperna nå fram ordentligt till den praktiska 
undervisningen. Det finns en tydlig obalans mellan forskning och praktik där lärare ofta inte vet 
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hur de skall arbeta med genus och jämställdhet i praktiken. Enligt Vygotskij (1995) så är det just 
genom de kreativa aktiviteterna som människan skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin 
nutid. Därför är det av största vikt att pedagogerna har kunskap inom detta område. Det som  
enligt oss var tydligt i fritidshemmen som besöktes var att fritidspedagogerna ansåg att det var 
viktigt att arbete med genus och jämställdhet i skolan. Det som däremot lyste igenom var att 
kunskapen inom genuspedagogikens verkliga innebörd var aningen bristfällig. Detta anser vi 
eftersom när vi intervjuade fritidspedagogerna så kändes de som att de flesta ansåg att genus var 
ett relativ nytt begrepp som de berättade att de försökte tänka extra på att på något sätt efterfölja.
Fortbildning är väldigt viktigt inom skolan speciellt när det framkommer ”nya” begrepp som 
genus som de som har jobbat ett tag inom skolan kan ha sämre chans att få kunskaper om än de 
nyexaminerade. I Skolverket (2002) så går att läsa när det gäller värdegrundsarbetet, att det är
viktigt för fritidspedagogerna med teoretisk kunskap om jämställdhet och genus samt praktiskt 
arbete. Samtliga fyra fritidspedagoger visade en teoretisk kunskap om jämställdhet genom att 
medvetet jobba med genus tillsammans med eleverna, bland annat genom olika kamratövningar
som samarbete och massagesagor. Detta för att de skall kunna lära sig känna tillit och att vara en 
god kamrat oavsett kön. Genus var något som alla fritidspedagogerna försökte att tänka lite extra 
på och jobba medvetet med. Speciellt en av fritidspedagogerna behövde påminna sig en extra 
gång då hon tillhörde den äldre generationen där genus var ett relativt nytt begrepp för henne.

Det som kan läsas ut av de intervjuer som gjordes var att tre av de fyra fritidspedagogerna tyckte 
att det var pojkar som hördes och syntes mest på fritids. Maria var den enda fritidspedagogen 
som hade en elevgrupp där det var flickorna som hördes och syntes mest i fritidshemmet.
Josefsson (2005) tycker att genus är en princip för social organisation där män får manliga 
egenskaper och kvinnor får kvinnliga. Den sociala organisationen som rådde på detta fritidshem 
där det var flickorna som hördes mest var en social organisation där flickorna hade en möjlighet 
att ta för sig på samma sätt som killarna brukar göra. Flickorna vågade göra sin röst hörd och 
hade en stark sammanhållning. Öhrn (2002) visar på att enligt forskningen så är det flickorna som 
grupp som presterar bättre i skolan än vad pojkarna gör. Flickorna beskrivs inte längre som en 
lika underställd grupp som tidigare forskning har visat. Forskningen från 90- talet visar nu att det 
nu är flickorna som är de synliga aktörerna i skolan, i stället för som tidigare då det var pojkarna 
såg syntes och hörde mest. Vi tror att det fritidspedagogen beskriver kan vara ett exempel på hur 
flickornas roll har förändrats i fritidshemmet. I de yngre klasserna från förskoleklass till årskurs 
två på fritids så var det pojkarna som tog den mesta uppmärksamheten av pedagogerna. Medan 
det var flickorna som tog mest plats och hördes mest på ”stora fritid” år 4-5. Gemensamt för de 
olika fritidshemmen var att alla fritidspedagoger jobbade med att försöka behandla alla lika.
På grund av vilken uppväxt som fritidspedagogerna haft samt vilka sociala bakgrunder som
eleverna kommer ifrån så krävs det olika metoder för pedagogen för att kunna bemöta alla dessa 
elever. Pedagogens bemötande utgår då ifrån elevens behov. Vygotskij (1995) utgick ifrån att 
människan är en biologisk och kulturell varelse som redan från födseln följer en biologisk- och 
sociokulturell utvecklingsfas. Därför så bör fritidspedagogen ta i beaktande att samhället ser ut 
som det gör och att det kommer att ta tid innan genusarbetet i skolan börjar synas på riktigt i 
verksamheten. Fritidspedagogen bör då utgå ifrån sig själv och fråga sig vilka värderingar hon 
har och står för, samt att hon är uppdaterad med vad som händer i samhället och vad barn och 
ungdomar gör på sin fritid. Om eleverna känner att fritidspedagogen är insatt i deras värld så 
underlättar detta arbetet med att skapa en trygg atmosfär i skolan. En relation byggs upp till 
varandra genom delaktighet och lyhördhet, på så sätt får pedagoger och elever en trivsammare 
och bättre miljö tillsammans. Genusarbetet är något som ska ske dagligen och skall genomsyra 
verksamheten. Genom att som fritidspedagog själv delta i en lek som anses vara ”pojkaktig” eller 
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”flickaktig” visar pedagogerna eleverna att alla blir behandlade lika oavsett kön. En av de 
fritidspedagoger som intervjuades tillhörde en lite äldre generation, där skillnaderna mellan 
flickor och pojkar var mycket större än vad den är idag. Den fritidspedagogen var hela tiden 
tvungen att påminna sig själv att behandla alla lika oavsett kön. Fritidspedagogerna såg 
arbetslaget som ett bra ”bollplank” ifall man behövde bli påmind om olika ageranden eller om de 
behövde tips och råd. 

Enligt Skolverket (2002) är det fritidspedagogernas och övrig fritidshemspersonals ansvar att 
med stöd av läroplanen och de allmänna råden utforma en lämplig enhet för fritidshemmets
uppdrag, i samverkan med förskoleklass och skola. Killarna tog som sagt mycket uppmärksamhet 
från tjejerna speciellt i de lägre åldrarna. För att motverka att killarna alltid skulle komma först 
till alla övningar och aktiviteter de hade, vilket de nästan alltid gjorde, var att fritidspedagogen 
vände på ledet så att de som stod sist (oftast flickorna) kom först. På så sätt så visste inte killarna 
nästa gång hur de skulle stå för att komma först. Det gjorde att situationen blev lugnare i de fall 
där det var stökigt och oroligt.Pojkar var överlag de som tog mest plats på fritidshemmet. Det 
fanns dock tydliga undantag där det framförallt bland äldre flickor var flickorna som styrde och 
där pojkarna var i underläge. Enligt intervju personerna finns det inga bestämda svar på varför 
det är så, men en av fritidspedagogerna som hade hand om dessa äldre tjejer berättade att det var 
mycket ”fysiskt” mer utvecklade än killarna och hade en stark sammanhållen grupp som de 
umgicks med, vilket kunde vara en av anledningarna. Fritidspedagogen tog även upp att 
föräldrarnas uppfostran av barnen samt att vårt samhälle ser ut som det gör idag kunde vara andra 
orsaker till varför det var på det viset. En fritidspedagog skall vara flexibel och lyhörd och se till 
hela gruppen för att inte missa någon enstaka elev. Det är killar som enligt vår undersökning 
oftast tar mest plats, men detta behöver inte gälla för alla fritidshem. Det som är viktigt är att 
behandla alla lika, vilket är betydligt lättare sagt än gjort samt att vara lyhörd och öppen för idéer 
och förslag, inte minst från eleverna.

Svaleryd (2003) skriver att det är via bemötandet och samspelet med andra människor som pojkar 
och flickor får en upplevelse om hur beteendet mot andra de ”andra könet” ska vara. Därför så 
ligger det ett stort ansvar på de människor som finns runt barnen att visa vägen och fungera som 
en sorts förebild för barnen. Detta kan då göras genom att styra lekar och aktiviteter till en viss 
mån för att alla skall kunna vara med, det skadar aldrig heller om pedagogerna själva är med och 
leker ibland, detta brukar oftast ses som positivt från eleverna. Svaren i vår undersökning blev 
ganska entydigt att det är pojkar som leker med pojkar och flickor som leker med flickor. 
Fritidspedagogerna hade berättat för barnen att det är viktigt att låta alla som vill vara med i de 
aktiviteter som bedrivs på raster och andra övningar eller aktiviteter. Detta var även något som 
eleverna berättade för oss under intervjuerna. Svaleryd (2003) skriver om att människans 
föreställningar om hur flickor och pojkar leker är förhållandevis stereotypt. Flickor ska vara söta, 
snälla och hjälpsamma medan pojkar ska vara aktiva, dominerande och kräva mycket 
uppmärksamhet. Det som inom forskningen kallas för pojk- och flick- kultur. Valet av aktiviteter 
som barnen idag gör är många gånger styrda av de kulturella och sociala förväntningar som är 
sammanbundna till könen. Pojkar och flickor är sällan med varandra i skolan. De undviker att 
välja varandra på lektioner och raster trots att pedagogerna påpekat ett flertal gånger vikten av att 
kunna samarbeta med alla i klassen. Ändå var det så att pojkarna lekte för sig och flickorna för 
sig. Detta kan även ha att göra med intresset från eleverna samt vilken aktivitet som gällde där 
pojkarna ofta spelade någon sport. 
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Enligt Vygotskij (1995) som vi tog upp om i bakgrunden så ansåg han att det är viktigt med en 
god lek miljö för främja barnets lärande och intellektuella utveckling. Detta var också 
pedagogerna överens om att det var viktigt. Det som däremot inte två pedagoger som jobbade i 
samma skola var överens om var om fritidshemmet miljö var anpassad till både pojkarna och 
flickorna. Den manliga pedagogen tyckte att fritidshemmets miljö var utformat att passa pojkarna 
och flickorna medan den kvinnliga pedagogen ansåg att fritidshemmets miljö var för ”flickigt”. 
Detta kan bero på tror vi att den manliga fritidspedagogen har kvar sitt ”gamla tänk” att 
fritidshemmet nog är ganska lämpat ör båda könen utan att egentligen har tagit sig tid att titta på 
miljön utifrån ett genustänk. Den kvinnliga fritidspedagogen ansåg vi var mer öppen inför 
genustänket och tittade på fritidshemmet med kritiska ögon. På så sätt så ansåg hon att 
fritidshemmet hade en mer ”flickig” framtoning utifrån ett miljötänk.

Johansson och Ljusberg (2004) menar att det är viktigt att pedagogerna utformar verksamheten så 
att fritidshemmet kan erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Det är 
därför viktigt att fritidshemmets utformning av lokaler och materialutbud är på ett sådant sätt att 
det främjar både flickors och pojkars val av aktiviteter. I Skolverket (2002) går att läsa, när det 
gäller fritidspedagogens roll i värdegrundsarbetet på fritidshemmet, så är det nödvändigt med 
teoretisk kunskap om jämställdhet och genus samt praktiskt arbete. Det gäller alltså att 
fritidspedagogerna i fritidshemmen har en lika stor praktisk kunskap som teoretisk. Miljöns 
utformning i fritidshemmen lägger en grund som den praktiska kunskapen sedan skall ”vila” på
för att alla elever skall trivas och kunna utföra sina intressen.

Vår teori kring svaren i intervjuerna av fritidspedagogerna och eleverna är att eleverna upplever 
att fritidspedagogerna behandlar alla elever på samma sätt oavsett kön och att fritidspedagogerna 
försöker att tänka på att behandla alla elever på samma sätt. Detta tyder på att trots att det skulle 
vara bra med fortbildning inom genuspedagogiken och hur det går att nå en främjande miljö i 
fritidshemmet för fritidspedagogerna, så trivs eleverna i fritidshemmet.
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Avslutande reflektion

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga och manliga pedagoger främjar genusarbetet, 
jämställdhet och likabehandling för eleverna på fritidshemmet. Samt hur elever och pedagoger 
uppfattar arbetet med detta på fritidshemmet.

Genusarbetet på skolan är en process som har börjat och kommer att fortsätta i många år till. 
Fritidspedagogerna och eleverna är formade av sitt biologiska och sociokulturella arv samt av hur 
dagens samhälle ser ut. De flesta fritidspedagoger i vår undersökning är väl medvetna om detta 
och arbetar efter sina egna erfarenheter, mål och skolans styrdokument för att i slutändan nå upp 
till målet att alla skall behandlas lika oavsett kön. Genusarbetet i fritidshemmet är något som 
pågår varje dag när situationer uppstår. Det är ett komplext arbete som kan vara svår att få grepp 
om, speciellt för de lite äldre pedagogerna som inte är vana vid nyare arbetsformer som t.ex. 
samarbetsövningar och massagesagor. Alla fritidspedagoger verkar ändå vara överens om vilka 
mål man strävar mot. Eleverna som vi intervjuade uppfattade ingen skillnad på hur behandlingen 
av killar och tjejer var på fritids, vilket var mycket positivt. Om detta beror på deras ringa ålder 
eller brist på medvetenhet inom begreppet genus är svårt att säga. I undersökningen framkom det 
även att det är pojkar som syns och hörs mest i skolan, dock med vissa undantag. Det är även så 
att pojkar leker med pojkar och flickor med flickor vilket vi tror beror på intressen och vilka 
värderingar föräldrarna förankrar hos sina barn. Det hade varit intressant att undersöka om det 
även är på samma vis efter skola och fritids har slutat. Vi tror att det ser annorlunda ut då och det 
är mer blandat vilka kompisar man har på sin fritid. 

Förslag till vidare forskning

Hur uppfattar de äldre eleverna på fritidshemmet fritidspedagogernas genusarbete. Detta var 
något som vi tänkte lyfta i vårt arbete men vi använde oss av de lite yngre eleverna. Vi tycker att 
det skulle vara intressant att läsa vidare forskning om hur barnen upplever genusarbetet på 
fritidshemmet, samt vore det intressant att se om flick- och pojk- segregeringen i fritidshemmet är 
ett ”skolfenomen” eller om det ser likadant ut på deras egen fritid.
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Bilagor

Intervjufrågor

Till Pedagogerna

Genus
Inledande fråga. . . 
Hur ser du på genus (flickor/pojkar) i fritidshemmet?  

 Leker flickor/pojkar tillsammans eller var för sig?
 Vilka aktiviteter gillar de?
 Hur reagerar tjejer/killar i olika situationer. Tex. vid problem, konflikter, gör sig illa 

mm?
 Vilket mål har du med genusarbetet?

Lärande
Hur främjar du som pedagog så att flickor och pojkar behandlas lika på fritidshemmet?

 Hur kan genus arbetet  se ut under en termin?
 Vad lär du dem?
 Vilka mål strävar du mot, tanken bakom detta?
 När är ett bra lär- tillfälle?

Ser du någon skillnad på hur mycket uppmärksamhet eller plats, flickor och pojkar får eller tar på 
fritidshemmet? 

 Varför tror du att de behandlas olika?
 Ser du det som ett problem?
 Vad gör du åt detta?

Lärandemiljö
Finns det en tanke bakom utformningen av miljön på fritids? Främjar det båda könens lärande 
och utveckling lika mycket?



Intervjufrågor 

Till eleverna
. 
Vem leker du mest med (flickor eller pojkar) på skolan och varför gör du det?

 Vad är det för skillnader och likheter med att leka med pojkar samt att leka med flickor  

Kan du berätta lite om ni brukar prata om att flickor och pojkar skall behandlas lika på 
fritids/skola? 

 Vad är det som tas upp när ni diskuterar likabehandling?

Hur brukar ni göra om någon blivit illa behandlad på skolan/fritids?

 Finns det någon bestämd plan som alltid används för att lösa problemen?

Kan du se någon skillnad på hur flickor och pojkar behandlas på fritids? 

 Om det är någon skillnad, hur ser det ut?

Upplever du att pedagogerna behandlar alla lika?

 I så fall, på vilket sätt går fritidspedagogerna tillväga? 

Vad gör fritidspedagogerna för att flickor och pojkar skall få lika mycket 
uppmärksamhet/behandlas lika? 




