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Abstract 

This study aims to examine leisure teachers’ understandings and experiences 

working with equality in youth recreation centers in Sweden. An online survey was 

administered among leisure teachers working in youth recreational centers. The 

result of the study shows that a vast majority of the teachers have a positive 

approach to working with equality; however, a large number of teachers noted that 

more support is needed to successfully work with the equality in youth recreational 

centers. There is a difference in how the teachers perceive the term gender and 

equality, where most teachers are more agreed on what equality means than what 

gender means. The teachers are positive that they are making a difference in their 

daily work, even though they do not discuss questions about equality in the work 

teams.  

 

Keywords: elementary school, equality, gender, leisure teacher, survey, youth 

recreational centers.  

 

Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka fritidslärarnas upplevelser och erfarenheter av att 

arbeta med jämställdhet i verksamheterna. En webbenkät delades ut i olika forum 

som riktades till fritidslärare med koppling till utvecklingsområden inom 

fritidshemmet. Resultatet av studien visar att en stor del av lärarna i fritidshem har 

en positiv inställning till att arbeta med jämställdhet, trots att många informanter 

anser att mer stöd behövs för att lyckas med att bedriva arbetet. Det finns en 

skillnad i hur lärarna uppfattar begreppet genus och jämställdhet. De flesta lärare 

uppger att det finns en bättre samsyn rörande begreppet jämställdhet. Betydelsen av 

begreppet genus präglas inte av en lika tydlig samsyn. Det finns en övertygelse hos 

många lärare att de gör en skillnad i sitt dagliga arbete trots att de i liten 

utsträckning diskuterar frågor om jämlikhet i arbetslagen.  

 

Nyckelord: enkätundersökning, fritidshem, fritidslärare, genus, grundskolan, 

jämställdhet.   
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1 Inledning  

Jämställdhet är ett ämne som ligger mig nära hjärtat. I hela mitt liv har jag haft en 

överkänslighet mot orättvisor, men den ojämställdhet som råder mellan kvinnor och män har 

jag dock lyckats se först i vuxen ålder. En anledning till att jag valt läraryrket är att det ger 

mig en chans att arbeta för rättvisa och mot skadliga strukturer och normer. Strukturerna som 

bidrar till makthierarkier mellan människor existerar fördolt i det vardagliga och placerar oss 

dagligen i olika fack utifrån bland annat kön, klass, färg på huden och ålder. Samhället 

översvämmas av sexism, rasism, transfobi, funkofobi samt homofobi och vissa sätt att vara 

människa i samhället accepteras inte. Orättvisa mellan människor består i dagens samhälle, på 

många olika nivåer (Elmeroth, 2008).  

 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en del i att uppnå ett mer rättvist samhälle och 

samtliga verksamma inom skolan är viktiga aktörer i arbetet det innebär att motverka 

ojämställdhet. Faktum är att jämställdhet är ett av skolans uppdrag och en grundläggande del i 

skolans värdegrund. Läroplanen beskriver hur skolan har ett ansvar att motverka de 

traditionella könsmönstren som kan verka begränsande för eleverna. Vidare poängteras att det 

är i hur utbildningen organiseras, hur pojkar respektive flickor bemöts samt hur vuxna ställer 

olika krav på eleverna som bidrar till deras förståelse för vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan som instutition har ett ansvar att aktivt och medvetet bidra till elevernas lika 

rättigheter och möjligheter, oavsett elevens könstillhörighet. Det blir därför av vikt att 

organisera utbildningen på ett sådant sätt att eleverna får mötas och arbeta tillsammans, med 

lika villkor och oberoende av könstillhörighet. Detta som en del i ledet att bryta upp skadliga 

könsmönster (Skolverket, 2018).  

 

Jämställdhetsarbetet regleras även av lagar och bedrivs inte enbart i skolan utan även på 

politisk nivå. På statlig nivå har åtgärder vidtagits för att hjälpa kvinnor att få lika rättigheter 

bland annat i frågor om utbildning och arbete, vilket talar för att hela vårt samhälle 

genomsyras av en strävan efter jämställdhet (Tallberg Broman, 2002). Trots insatser för att 

uppnå jämställdhet och en utökad kunskap om samhällets strukturer lever det vidare en 

vardagsuppfattning om att jämställdheten redan är uppnådd, en likhetsnorm som ser att 

kvinnor och män har lika villkor och att ingen längre missgynnas på grund av sitt kön 
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(Tallberg Broman, 2002). Ojämställdhet kan då klassas som ett icke-problem vilket bromsar 

utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle. Att likhetsnormen existerar är underligt i och 

med att samhällets normer fortsatt är bestämda utifrån mäns villkor (Hedlin, 2004). Det råder 

även en könssegregerad arbetsmarknad, vilket även det talar för att jämställdheten inte är 

uppnådd (Statistiska centralbyrån, 2018). Ett verktyg för att föra samhället framåt på den 

jämställda fronten kan vara genus. Begreppet försöker fånga in de strukturer i samhället som 

socialt och kulturellt formar människan att anta könsrollen man eller kvinna, vilket medför att 

skadliga könsmönster förs vidare (Hirdman, 2004). Ett exempel på ett könsmönster som i 

längden orsakar problem för elever i skolan är pojkars underprestation i vissa ämnen samt 

flickors sätt att bråka i det tysta. Flickorna får som konsekvens mindre hjälp och stöd av 

vuxna att reda ut konflikter (Torstenson-Ed, 2003). Här kan lärarens agerande göra skillnad 

genom bemötande och förväntningar. Trots detta visar Kunskapsöversikten av DEJA - 

Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) att läraren även kan vara en aktiv medskapare 

till att upprätthålla genusskillnader i skolan, under samma tid de är aktiva i ett 

jämställdhetsarbete. Läraren kan alltså bidra till att eleverna fortsätter drabbas av begränsande 

könsmönster, även om skolan aktivit arbetar för jämställdhet. Detta blir extra problematiskt i 

och med skolan är en viktig arena för att motverka ojämställdhet och det blir av vikt att få syn 

på vilka värderingar som ligger till grund för lärarens agerande.  

 

Ytterligare konsekvenser av könsstrukturerna i samhället är den könskodade dikotomin 

mellan ämnena idrott och estetiska ämnen. Fritidshemmet har därigenom en god chans att 

motverka skadliga könsnormer då det är en av få verksamheter som har möjlighet att arbeta 

med dans, digitala spel och fotboll, samtidigt (Lindqvist, 2010). Dock låser 

jämställdhetsarbetet på ett sätt fast lärarens handlingsutrymmen i det praktiska arbetet då den 

rådande konkurrenssituationen gör att vissa uppdrag prioriteras över andra och 

jämställdhetsarbetet drar ofta nitlotten (Widding, 2013). Ett ansvar vilar alltså på läraren i 

fritidshemmet att bedriva jämställdhetsarbetet. Utmaning innebär att se och motarbeta 

nästintill osynliga mönster utan nämnvärda resurser i ett normstarkt samhälle. 

 

Verkligheten ser ibland annorlunda ut än den bild som läroplanen målar upp. Likhetsnormen 

återfinns också inom svensk skola och barnomsorg, vilket tyvärr bidrar till den allmänna 

uppfattningen om att skolan är jämställd.  Här blir det extra problematiskt att följden blir en 

upplevd svårighet att kunna diskutera frågor om könstillhörighetens betydelse, detta trots att 
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lärare bidrar genom att deras bemötande omedvetet skapar kön i klassrumssituationer. Att 

olika saker uppmärksammas och förväntas av flickor och pojkar är ett praktiskt exempel på 

detta (Tallberg Broman, 2002). Könade kategoriseringar bidrar också till särhållandet av 

könen (Hirdman, 2004) men lärare använder dem ändå (Odenbring, 2010; Hellman, 2010). 

Det finns starka strukturer som gör att vissa aktiviteter blir könskodade (Hirdman, 2004) och 

läraren kan vara en aktiv komponent i både skapandet och upprätthållandet av genusskillnader 

(DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010). 

 

Skadliga könsmönster har bevittnats under min utbildning samt mitt tidigare arbetsliv och jag 

har förvånats över hur tydliga många människors uppfattningar är gällande vad som är 

manligt och kvinnligt. En annan aspekt som förvånar är hur svårt det är att kontrollera ord och 

handlingar i praktiken, en viktig del i att arbeta med jämställdhet (Skolverket, 2018). Det blir i 

och med detta av största vikt att få en förståelse för hur lärare i fritidshem ser på jämställdhet 

och genus i relation till hur jämställdhetsarbetet bedrivs. Finns det en samsyn på begreppen?  

Hur hanterar och bearbetar fritidslärarna frågor om jämställdhet i ett arbetslag där alla kanske 

inte har samma åsikter om eller syn på uppdraget? Detta examensarbete strävar efter att bidra 

till kunskap om vilka åsikter om jämställdhet och genus som verksamma lärare i 

fritidshemmet har.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Avsikten med studien  är att undersöka fritidshemslärares åsikter om olika aspekter av 

jämställdhet i relation till fritidshemsverksamheten. Därutöver syftar studien till att bidra 

till kunskap om fritidslärares erfarenheter av att arbeta med jämställdhet.  

 

Utifrån studiens syfte utformas dessa frågeställningar:  

1. Vilka åsikter har fritidslärare om jämställdhet? 

2.  Vilka erfarenheter har fritidslärare av att arbeta med jämställdhet i verksamheten? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt defineras begreppen jämställdhet och genus och hur de tar sig till uttryck i 

samhället och vardagen. Därefter följer ett stycke som fokuserar på fritidshemmets ansvar 

i relation till vad läroplanen fastställer om jämställdhet. Avsnittet avslutas med 

resonemang angående fritidslärarens roll som förebild i relation till värdepedagogiken 

som ofta tillhör läraryrket.  

2.1 Vad är jämställdhet och genus? 

Jämställdhet är en del i det större begreppet jämlikhet som avser alla människors lika 

värde (Nationalencyklopedin, 2019). Då detta arbete intresserar sig för just könsaspekten i 

orättvisa används begreppet jämställdhet som fokuserar på att möjligheter, skyldigheter 

och rättigheter ska vara lika för kvinnor som män. Detta gäller inom alla områden som 

kan anses vara väsentliga i livet så som jobb, bostad, hälso- och sjukvård 

(Nationalencyklopedin, 2019). Tallberg Broman (2002) påpekar att begreppet 

jämställdheten har kritiserats för att vara ofullständig och en ensidighet har visats i de 

jämställdhetssträvanden som ägt rum. Likhetsidealet eller likhetsnormen som nämndes i 

inledningen är något som kommer till uttryck bland jämställdhetsideologierna och utgår 

från en manlig norm. Det vill säga att det är kvinnorna som fått anpassat sig efter ett 

manligt kodat yrkesliv. Vidare lyfter författaren att jämställdhetsarbetet under lång tid har 

varit understött av regeringspolitik och lagstiftning. Samtidigt har jämställdhetspolitiken 

strävat efter att uppnå lika skyldigheter, rättigheter och villkor för kvinnor och män.  

Bondestam & Lindroth (2014) påpekar att begreppen jämställdhet och genus är begrepp 

som ligger varandra nära även om deras respektive betydelse skiljer sig åt. Det är dock 

förekommande att jämställdhet och genus används som synonymer vilket medför en 

otydlighet angående att begreppen faktiskt berör två skilda kunskapsfält.  

 

Genus är ett begrepp som härstammar från humanistiska och samhällsvetenskaplig 

teoribildning och forskning. Begreppet avser att förstå och få syn på föreställningar, 

handlingar och idéer som tillsammans formar de rådande könsrollerna 

(Nationalencyklopedin, 2018). Tallberg Broman (2002) menar att kvinnligt respektive 

manligt relateras till olika sammanhang och rekonstrueras i ett mönster som är 

könsåtskiljande och hierarkisk. Genusbegreppet har också ett varierande innehåll 
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beroende på social, historisk och kulturell kontext. Hirdman (2004) pekar också på att 

genus handlar om att människan har inneboende föreställningar om vad som är kvinnligt 

eller manligt. Det är en bild som är kulturellt skapad och som lär och formar oss till män 

respektive kvinnor genom uppfostran. Det genussystem som skapas sätter många gränser 

för hur pojkar respektive flickor får bete sig. Carlsson & Koppfeldt (2008) visar också på 

hur medierna har en stark inverkan på barns uppfattning om manligt och kvinnligt genom 

att kön och diverse könsskillnader ständigt framställs i skilda sammanhang i media och på 

sociala medier. Detta motarbetar eventuella genusmedvetna lärare och föräldrar. 

Sparrman (2012) påvisar även hur barn konstruerar genus, eller ”gör kön”, och lägger där 

med olika värderingar i mantel eller klänning som manlig eller kvinnligt.  

 

2.2  Fritidshemmets uppdrag och läroplanen med fokus på jämställdhet 

Skolans värdegrund fastställer vilka grundläggande värden som  alla verksamma i skolan 

ska förankra i utbildningen. Skolan ska gestalta och förmedla dessa värden i den dagliga 

verksamheten. Dessa värden ska genomsyra hela skolväsendet inklusive fritidshemmet 

och fritidsläraren blir därmed skyldig att förhålla sig till läroplanens grundläggande 

värden och tydligt ta avstånd från allt som strider mot dem: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla 

(Skolverket, 2018, s.5).  

Det är fritidshemmets och skolans plikt att verka för jämställdhet samt att förvalta och 

gestalta lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla människor oberoende av 

kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Att främja interaktion mellan eleverna 

oberoende av könstillhörighet är något som verksamma i skolan också är skyldiga att 

göra, bland annat vid planering av aktiviteter. Detta är en av många aspekter att förhålla 

sig till som lärare (Skolverket, 2018).  

 

Fritidshemsverksamheten är en social arena samtidigt som skolan är en stark bärare av 

normer. I läroplanen för fritidshemmet står att eleverna ska ”/../ges möjlighet att utveckla 
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och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra” (Skolverket, 2019, 

s.22). Fritidshemmet ska vara en trygg plats där mångfald ses som en tillgång – Där ska 

eleverna kunna vara sig själva. Skolväsendet ska verka för allas rätt till lika rättigheter 

och möjligheter och fritidshemmet som arena kan vara en byggsten i att motverka 

snedrekryteringar i samhället på grund av bland annat kön, klass och ursprung. Jobér 

(2015) poängterar att ”en ökad ojämlikhet och snedrekrytering på grund av människors 

olika bakgrund är något som av många skäl inte är önskvärt i samhället, vare sig på ett 

strukturellt plan eller i ett klassrum i skolan” (s. 19). Detta fenomen gäller inte enbart en 

social snedrekrytering där elever med föräldrar som studerat på högskola oftare presterar 

bättre i skolan och själva fortsätter ofta med högskolestudier efter grundskolan. 

Författaren lyfter även en liknande snedrekryteringar där kvinnor arbetar med vissa saker 

och män med andra vilket begränsar de båda på olika sätt (Jóber, 2015). Detta strider 

också mot fritidshemmets och skolans uppdrag att ge alla elever lika möjligheter oavsett 

bakgrund (Skolverket, 2018). 

 

2.3 Fritidslärarens roll och värdepedagogiken  

En stor del av fritidslärarens uppdrag handlar om utvecklingen av normer. Fritidsläraren 

spenderar tid med eleverna på deras fritid men även i ett skolsammanhang. Vidden på 

situationerna där fritidsläraren är med gör att annorlunda möjligheter uppstår än för andra 

yrkesgrupper. 

Uppdraget handlar om att stödja utvecklingen av såväl normer och värden 

som kunskaper, ansvarstagande och inflytande. I samverkan mellan 

fritidshemmet, förskoleklassen, skolan och hemmet kan personalen skapa ett 

helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande och utbildning, där elevens 

bästa är i fokus för verksamheten  (Skolverket, 2007, s.13). 

Thornberg (2013) lyfter begreppet värdepedagogik, som avser den delen av pedagogiken 

som förmedlar normer, värderingar och färdigheter kopplade till moraliska och politiska 

värden. Ett bra exempel på ett politiskt värde är demokrati, som också är starkt förknippat 

med moraliska värderingar om det goda samhället. Värdepedagogik kan ta sig i uttryck 

explicit eller implicit. Explicit innebär att läraren talar mycket och ofta om värdefrågor 

och normer med eleverna. Läraren planerar även aktiviteter som behandlar värdefrågor 
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och har en genomtänkt pedagogik som strävar efter att sprida vissa budskap. Den kan 

också ta sig i uttryck genom att skolan arbetar aktivt för att motverka diskrimineringar 

och mobbing eller att eleverna har klassråd och får öva på demokrati. Den implicita 

värdepedagogiken verkar däremot i det tysta inom skolans dagliga verksamhet. Den kan 

också påverka områden som hur undervisningen organiseras, vilka läromaterial som 

används samt hur lärarens uttrycker sig, prioriterar och agerar i olika situationer. Det är 

inte alltid som läraren är medveten om den implicita värdepedagogiken som äger rum i 

undervisningen. Implicit värdepedagogik kan föra vidare både negativa och positiva 

aspekter beroende på lärarens inneboende inställning och förhållningssätt (Thornberg, 

2013).  

 

Skolverket (2019) trycker på att fritidsläraren kan vara en motpol till normerna i 

samhället och ge eleverna en kritisk röst till vad som visas i media. Det sätter krav på mig 

som lärare i fritidshemmet att planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts 

och samarbetar oavsett könstillhörighet. Connell (2005) pekar på att pojkar har en tendens 

att reproducera gränserna som uppstår mellan könen samtidigt som flickorna har en 

förmåga att ofta flytta och rucka på dem. Här kan en vuxen påverka, och Torstenson-Ed 

(2003) påpekar att fritidsläraren genom sitt bemötande kan försöka stärka och uppmuntra 

flickor och pojkar som försöker rucka gränsen för att de ska våga flytta dem. Läraren kan 

också försöka fördela utrymmet rättvist mellan dem (Torstenson-Ed, 2003). Skolverket 

(2019) pekar också på att det gäller också att se till att pojkar och flickor får lika mycket 

inflytande över undervisningen samtidigt som de också ska få lika stort utrymme.  

 

Skolans värld, och därav också fritidshemmet, har ett dominerande inslag av social 

påverkan och grupprocesser i den dagliga verksamheten. Fritidslärarnas arbetsuppgifter 

består till stor del av social påverkan. Thornberg (2013) menar att all form av 

undervisning och fostran faller under den kategorin. Författaren lyfter att god kunskap om 

både social påverkan och grupprocesser blir en viktig kompetens för läraren. Enligt detta 

synsätt kan fritidslärarens sätt att agera avgöra hur grupper utvecklar normer, vilket 

klimat som råder i gruppen och vilka attityder som är existerande. Thornberg (ibid.) 

resonerar även om makt och att läraren är en person som har makt i bemärkelsen att de 

har möjlighet att utöva inflytande över eleverna. Detta kommer med ett ansvar och sker 

aldrig utan interaktion mellan människor då detta är ett villkor för makt. Makt i sin tur har 
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många olika variationer men auktoriteten hos en lärare brukar liknas vid legitim makt. Det 

innebär att läraren har inflytande över gruppen till följd av en erkänd maktstruktur där det 

finns en tydlig roll för ledaren. Däremot behöver detta inte vara den enda makten som 

lärare utövar, vilket för oss tillbaka till ansvaret. Ansvaret kan också benämnas som ett 

etiskt krav att värdera de liv som är utlämnat åt oss samtidigt som lärare måste vara villiga 

att försöka leva sig in i elevernas situationer (Thornberg, 2013).   
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3 Tidigare forskning 

Här följer en översikt av den forskning som ligger till grund för examensarbetet. Eftersom 

det inte finns så många studier att tillgå gällande fritidshemmet och jämställdhet 

presenteras även studier som handlar om jämställdhet och genus i andra 

utbildningssammanhang. Några studier äger rum i en förskolekontext och några handlar 

om äldre elever.  

 

För att hitta relevant forskning till studien har vetenskapliga avhandlingar och artiklar om 

jämställdhet och genus letats fram via databasen ERIC EBSCOhost. Genus* or 

Jämställdhet*, and Fritids* or barn* or skol* inledde sökningen men sökorden Gender*, 

and Child*, or school*, or teacher* användes även för att även hitta internationell 

forskning. I och med valet att använda sökordet or fick jag trots användandet av sökordet 

Fritids* en mängd träffar, även om nästan ingen av studierna i sökresultatet behandlade 

fritidshemmet.  

 

Den tidigare forskningen presenteras under rubrikerna: Gränsöverskridande beteende och 

könade kategoriseringar, Könskodade aktiviteter samt Fritidsläraren och andra fostrare. 

 

3.1 Gränsöverskridande beteende och könade kategoriseringar 

Här presenteras två studier i en förskolemiljö som undersöker konstruktionen av kön. 

Odenbring (2010) fokuserar på gränsöverskridande beteende som innebär handlingar 

utförda av män eller kvinnor som anses bryta mot normen där gränserna mellan 

könsmönstren kan förflyttas. Termen gränsupprätthållande beteende avser när individer 

ger negativa uttryck vid andra människors eller sina egna överträdelser av könsnormer, 

vilket får gränserna att bestå. Hellman (2010) undersöker hur handlingar kategoriseras 

som könade samtidigt som båda studierna även innefattar könade kategoriseringar i 

bemärkelsen av tilltal och uttalanden grundade i traditionella föreställningar om kön.  

 

Odenbring (2010) studerar konstruktionen av kön och hur de framträder både i den 

dagliga praktiken och i interaktionen mellan vuxna och barn. Studien utförs i två 

förskoleklasser och i en klass etta. Avhandlingen baseras på observationer i form av film 
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som visar interaktioner mellan barnen och pedagogerna. Studien använder även 

etnografiska metoder för att undersöka konstruktionen av kön. Materialet analyseras 

därefter utifrån Connells och Thornes teoerier om maskulinitet, feminitet och 

könskonstruktioner. Kön ses som en konstruktion som tar sig olika uttryck beroende på 

kontext.  Pedagogerna i studien använder kategoriseringar som har utgångspunkt i 

traditionella föreställningar om kön i interaktionen med barnen. I studien går även att se 

hur kategoriseringarna som pedagogerna gör leder till olika utpekande gällande kön. 

Analysen i studien visar att kategoriseringarna leder till att barnen tillskrivs olika 

egenskaper med kön som avgörande faktor. Flickorna får ett krav på sig att följa det 

traditionellt feminina samtidigt som en för tjejig i klädsel kan ogillas av pedagogerna. 

Både flickor och pojkar använder egennamn som hör till det andra könet som verbalt 

vapen. Tidigare forskning har inte uppmärksammat att detta beteende även finns hos 

flickor. Studien visar att könade kategoriseringar i alla sammanhang bidrar till att 

gränsupprätthållanden mellan könen på olika vis existerar.  

 

Den andra studien är den av Hellman (2010). Avhandlingen studerar hur kön konstrueras 

bland barn i förskolans sociala processer och är en etnografisk studie som omfattar två års 

fältarbete. Undersökningen vilar på post strukturellt feministiskt teori, queer teori samt 

kritisk maskulinitetsforskning.  Studiens resultat pekar på att förskolans pojkar och flickor 

hade en stor variation av beteenden som inte var kopplade till kön. Däremot så 

kategoriseras vissa handlingar och görs synliga som typiskt pojkiga eller flickiga. 

Studiens syfte är att undersöka vilka betydelser och normer som sammanförs med 

begreppet ”pojke” och hur de reproduceras, förhandlas och utmanas i elevernas dagliga 

praktiker. Studien visar att det som uppfattas som könat ofta får inflytande över 

verksamhetens planering samtidigt som det könade normaliseras för pojkar och flickor. 

Däremot finns vissa könade kategorier, exempelvis typisk pojke, som får en lägre status 

bland både barn och pedagoger. Barn använder sig också av markörer för att göra kön. 

Markörerna består av faktorer så som frisyrer, rörelser, röst, kläder och färg – dessa är 

exempel på upprepningar av normer som markerar skillnaden mellan flickor och pojkars 

kroppar. Studien visar att barnen både reproducerar och utmanar könsnormer genom att 

använda samma markörer samtidigt används också ålder för att etablera pojkighet.  
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3.2 Könskodade aktiviteter 

Här följer två studier som undersöker aktiviteterna idrott och dans med ett 

jämställdhetsperspektiv. Könskodade aktiviteter avser den segregeringen där många 

aktiviteter anses som endera kvinnligt eller manligt kodade och därför utförs av olika kön. 

Detta medför också att de olika aktiviteterna får olika värde beroende på vilken 

könskodning de har. Till exempel är många sporter aktiviteter som har en manlig kodning 

(Larsson, Quennerstedt & Öhman, 2014) till skillnad mot dans och hästsport som 

generellt har en kvinnlig kodning (Lindqvist, 2010).  

 

Redelius (2002) talar om den pedagogiska vikten av idrott samt att barn via sport 

inhämtar en mängd olika färdigheter, vanor och kunskap, värden och normer. Många av 

dessa förs vidare både medvetet och omedvetet av både själva sporten och idrottsledarna. 

Avhandlingen behandlar ledarskap och utgår från kultursociologi samtidigt som den även 

vilar på teorier om kön. Studiens syfte är att öka kunskaperna om vilka som verkar inom 

barnidrotten (både ungdomar och ungdomsledare) och hur de ser på och värderar 

sporterna, uppgifterna och barnen. Empirin utgörs av 525 enkäter och 18 intervjuer med 

idrottsledare. Resultaten visar att det inte går att svara generellt på vilka barn och 

ungdomar som ingår i idrottsrörelsen utan faktorerna idrottstyp och kön. Ledarna 

uppskattade främst relationerna till barnen samtidigt som aspekter som: föräldrar som 

lägger sig i, barn och ungdomar som inte uppför sig samt de höga kraven på ledarna 

ogillades. Vad som värderades varierade och kunde inte kopplas till kön, med det som 

genomgående värderades högt var kopplat till sporternas olika logik och just det faktum 

att aktiviteterna var till för barn. Vilka värderingar som fostrar och influerar barn genom 

idrotten är olika beroende på omständigheter. Resultaten indikerar dock att framgång och 

prestationer värderas högt och att allvar överskuggar lekfullhet vilket forskarna kopplar 

till en manlig norm. 

 

Lindqvist (2010) och hennes avhandling intresserar sig för danslärarens erfarenheter och 

uppfattningar om dansundervisning. Forskaren vill tolka och förstå dans som fenomen 

och uttrycksform inom skolan. Studien fokuserar även på danslärarens förhållningssätt till 

genus. Avhandlingens empiri består av 154 enkätsvar från danslärare samt observationer 

av danslektioner. Studien har en hermeneutisk ansats och försöker därför se vad som visar 
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sig, för att sedan undersöka vad det kan betyda. För att tolka resultatet har könsteoretiska 

samt fenomenologiska teorier varit avgörande. Respondenterna i studien arbetar inom 

varierande områden, allt från förskola till gymnasium. Studien visar att danslärarna 

upplever att färre pojkar är positivt inställda till dans och att de är mindre benägna att leva 

sig in i musiken. Det framkommer också i intervjumaterialet hur danslärarna beskriver 

pojkar och flickor som annorlunda. Vissa danslärare har stereotypa uppfattningar medans 

andra knappt kan göra könade generaliseringar och hellre pratar om barnen som individer 

och personligheter. Avhandlingen visar också att 95% av alla danslärare var av åsikten att 

de delvis eller helt arbetade med samma rörelser oavsett om de arbetade med pojkar eller 

flickor. Det framkommer dock också att ett flertal av lärarna utgår från pojkarnas behov 

och degraderar det som kan tolkas som feminint kodade övningar och rörelser. Här 

återfinns en idrottsdiskurs som har tydliga heteronormativa värderingar som bygger på en 

föreställning och pojkar och flickors olikheter, som i värsta fall anses vara naturliga. 

Danslärarens betydande roll för att planera genusmedvetna lektioner lyfts fram i studien. 

 

3.3 Fritidsläraren och andra fostrare 

Under denna rubrik presenteras först en studie av Dahl (2014) som berör fritidslärarens 

relationsarbete. Vidare presenteras även fler resultat från studien av Redelius (2002) som 

behandlades i föregående stycke, här angående vuxnas roll i överförandet av normer. 

Resultat från en kunskapsöversikt av DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan 

(2010) presenteras också där lärarens roll  i jämställdhetsarbetet behandlas. 

 

En studie som undersöker fritidshem och har en genusaspekt är avhandlingen av Dahl 

(2014). Avhandlingen syftar till att öka förståelsen för fritidspedagogers relationsarbete 

med eleverna och baseras på en etnografisk studie. Genomgående ses relationer som 

förhandlingsbara och dynamiska. Undersökningen fokuserar på det som i studien kallas 

för fritidspedagogers handlingsrepertoar. Begreppet beskriver den kollektiva repertoaren 

av handlingar som återfinns i datamaterialet från två olika grupper av fritidspedagoger. 

Undersökningen frågar sig hur pedagogerna arbetar med och ser på barns relationer, vilka 

gemenskaper de identifierar samt vilka kvaliteter i barns relationer de anser vara 

önskvärda. Resultaten pekar på att de gemenskaper och allianser som uppstår ofta byggs 

på kön och gemensamma intressen. Normativt tänkande kom ofta till uttryck hos 
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pedagogerna kopplat till vilka relationella kompetenser som tillskrevs olika elever. 

Studien upptäcker också en brist på riktlinjer angående att hantera många olika variationer 

i elevernas relationer. Det finns inte heller några gemensamma begrepp för barns 

relationsarbete. Fritidspedagogernas föreställningar om barn och deras relationer har sin 

grund i föregivet tagna normer om hur barn är, bör vara och hur deras förutsättningar ser 

ut för att kunna förhandla och delta i olika gemenskaper och relationer (Dahl, 2014). 

 

I studien av Redelius (2002) som nämndes i tidigare avsnitt påpekas betydelsen av hur 

den vuxne är och agerar i överföringen av både medvetna och omedvetna normer, 

förhållningssätt och värderingar. De vuxna fostrarna förmedlar beteendemönster där 

exempelvis vanor, färdigheter, föreställningar, uppfattningar och synsätt ingår. DEJA - 

Delegationen för jämställdhet i skolans (2010) kunskapsöversikt över forskning kopplad 

till barns perspektiv på jämställdhet presenterar i översikten att pedagogerna kan vara 

aktiva medskapare till att upprätthålla genusskillnader i skolan även om de är aktiva i ett 

jämställdhetsarbete. Resultatet visar att det ofta är pedagogernas bemötande som upplevs 

som orättvis eller ojämställt av eleverna. Kunskapsöversikten visar också att samtliga 

representanter inom skolväsendet uttrycker en skillnad mellan könen. Pojkar och flickor 

uttrycker kön på olika sätt och detta upplevs som problematiskt då pojkar presterar sämre 

i skolan samtidigt som de enligt kunskapsöversikten också står för den största delen av 

problematiska beteenden och trakasserier.  

 

3.4 Sammanfattning  

Hur vuxna som vistas runt barn agerar förmedlar medvetna och omedvetna normer och 

förhållningssätt till eleverna. Forskningen visar att aktiviteter tenderar att bli könskodade 

samtidigt som bland annat ledare inom ämnet idrott för vidare traditionellt manliga och 

kvinnliga värden, även om de manliga värdena styr idrottsvärlden. Spel dominerar 

lektionstiden och dans som feminint kodat ämne prioriteras bort (Redelius, 2002; Larsson, 

Quennerstedt & Öhman, 2014; Lindqvist, 2010). Forskningen vittnar om dans som en 

könskodad aktivitet där färre pojkar är positivt inställda till ämnet och ger sig hän i 

undervisningen, vilket också pekar på att dans anses vara kvinnligt kodat (Lindqvist, 

2010).  
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Mycket tyder på att lärare och pedagoger har en uppfattning om att pojkar och flickor är 

olika och annorlunda. Kategoriseringar som används i verksamheterna grundar sig i 

traditionella föreställningar om kön och lärarna uttrycker ett normativt tänkande angående 

vilka kompetenser som tillskrivs eleverna utifrån kön (DEJA - Delegationen för 

jämställdhet i skolan, 2010; Lindqvist, 2010; Dahl, 2014; Odelbring, 2010). Könade 

kategoriseringar i alla sammanhang bidrar till att gränsupprätthållanden på olika vis 

existerar (Odelbring, 2010).  
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4 Teoretiskt ramverk  

Fritidsläraren som ledare har en stor del i att vara en god förebild och motverka 

traditionella könsroller då utvecklingen av dessa sker i integration med eleverna, via den 

socialisation som äger rum i fritidshemmets dagliga praktiker. Fritidslärarens uppfattning 

om pojkar och flickor påverkar det praktiska arbetet och dennes handlingsmönster. I detta 

avnitt presenteras examensarbetets teoretiska ramverk och avgränsningar angående synen 

på kön, skola och stukturer i samhället. Examensarbetets teoertiska ramverk utgår från 

socialkonstuktivistiskt teori och syn på världen. Även Hirdmans (2004) genusteorier 

används för att ytterligare beskriva hur våra handligar påverkas av kön och makt. 

Begreppen genussystem och genuskontrakt härstammar från författaren och kommer att 

beskrivas i förhållande till skolans praktik och fritidslärares vardagliga praktiker.   

 

Inledningsvis fokuserar avsnittet på socialkonstuktivism och dess syn på världen, för att 

därefter titta närmare på Hirdmans (2004) genusteorier. Avslutningsvis diskuteras 

socialkonstuktivism i förhållande till skolan som en arena där begreppen genussystemet 

och genuskontrakt blir intressanta.  

 

4.1 Socialkonstuktivism  

Wennerberg (2010) beskriver hur socialkonstruktivismen har sitt ursprung i humanoria 

och samhällsvetenskapen. Han påtalar även att teorin som inriktning har mött stor 

framgång under de senaste 20 åren. Teorin söker den sanning som ligger till grund för den 

verklighet vi uppfattar, genom att försöka se bortom det som först möter ögat. 

Socialkonstuktivism som begrepp kan ha olika betydelser och den vetenskaps 

sociologiska socialkonstukrivismen har många stora tänkare som; Bruno Latour, Karin 

Knorr-Cetina, Favid Bloor, Steve Woolgar, Berry Barres och Finn Collin. Wennerberg 

(2010) ger även ett exempel för att ge en förståelse av socialkonstuktivismens sätt att se 

på sociala handlingar och reaktioner. Han beskriver hur socialkonstuktivismen försöker 

vända sig ifrån att människans sociala handlingar och reaktioner, så som exemelvis att 

gråta, härstammar från naturen. Ytligt sett anses handlingarna falla sig naturligt men om 

ett större perspektiv antas går det att se hur handlingarna och reaktionerna måste vara 

både socialt konstruerade och påverkade genom kulturen och individens sätt att leva. 
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Sorgmönster är där ett exempel på social handling som varierar i olika kulturer. Burr 

(2003) påtalar att socialkonstuktivism också ser språket som centralt i att forma och 

upprätthålla världen. I utvecklandet av språkets isärhållande är kulturella och sociala 

aspekter centrala. Språket delar upp verkligheten i godtyckliga kategoriseringar som 

gemene man är överens om. Vilka kategorier som kommer att accepteras är förknippat 

med rådande sociala och kulturella förutsättningar. Språket är även centralt när macro 

socialkonstuktivism beskrivs. Språket är där avgörande i att forma verkligheten samtidigt 

som den fokuserar på underliggande strukturer, sociala relationer och instutionialiserande 

praktiker. Makt är en annan central del i denna typ av socialkonstuktivism, och fokus 

ligger på att analysera olika former av social orättvisa så som exempelvis kön, etnicitet, 

klass med avsikt att utmana dessa genom forskning och praktik (Burr, 2003). 

 

Vidare påtalar Wennerberg (2010) att socialkonstruktivismen menar att sociala 

instutitioner som exempelvis skolor är både samhällsbyggande och socialt konstuerade. 

Även skolan blir i och med detta inte något statiskt, den består av människorna som vistas 

i den. Kunskap blir också något som ses som socialt konstuerad i den bemärkelsen att 

människan formas av många faktorer så som språket vi använder. Språket hjälper 

människan att skapa och strukturera sin verklighet tillsammans med andra människor. Om 

språket är en social konstuktion blir även uppfattningen av och kunskapen om världen det. 

Om då skolan verkar samhällsbyggande så blir den byggnationen baserat på kunskap som 

också är konstruerad socialt. Det som ses naturligt och det som anses vara sunt förnuft 

behöver därmed utforskas och borde inte tas förgivet. Socialkonstuktivismen kan därmed 

användas som hjälpmedel för att ifrågasätta det som uppfattas som naturligt eller 

självklart, så som sätt att vara man och kvinna (Wennerberg, 2010). 

 

Burr (2003) beskriver även hur socialkonstuktivismen anser att den fysiska och sociala 

miljön formas efter den ledande gruppen i samhället. Människans sexualitet, läggning och 

preferenser är ofta något som inte ifrågasätts, utan anses vara medfödda. Föreställningen 

om att män och kvinnors sexualitet måste vara olika från varandra, då vi fyller olika roller 

i reproduktionen. Sådana teorier medför att den rådande bilden av mäns och kvinnors 

respektive sexualiteter stannar kvar som normer. Normerna i samhället vill att människan 

ska hålla sig innanför dess ramar, vilket medför att vi har ett heteronormativt samhälle. 

Författaren beskriver vidare att detta medför att inte heller sexualiteten är statisk då den 
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också ses som en social konstruktion. Vilket uttryck sexualiteten tar sig beror på faktorer 

som grupp, plats och tid. Ett sätt att se detta är hur skönhetsidealen har varierat genom 

tiden.  

4.2 Genussystemet och Genuskontraktet 

Hirdmans (2004) teori om genus, genussystemet och genuskontrakt stämmer väl överens 

med studiens avgränsning i frågan om hur kön, makt och strukturer upprätthålls. Teorin 

betonar att det är avgörande för lärare att se och motarbeta dessa strukturer för att ändra 

genussystemet till förmån för både män och kvinnor. Detta är ett steg i ledet i att arbeta 

för jämställdhet. Teorin tar likt socialkonstuktivismen hänsyn till obalansen mellan 

könens makt i samhället och förstår att detta påverkar hela samhället och alla människors 

sätt att leva. Genus förstås som en komplicerad kunskap om vad som anses kvinnligt 

respektive manligt. Examensarbetet har även en förståelse för att kön görs utifrån en 

föränderlig tankefigur som också påverkar alla individers föreställningar och handlingar. 

Människor föds inte till kvinnor och män, dom blir kvinnor och män genom kulturen, den 

sociala integrationen och socialiseringen. Genussystemet innebär en hierarkisk ordning av 

könen vars två bärande principer är: En särhållning av könen och det manliga som 

etablerad norm. Särhållande leder till ytterligare särhållande och den manliga normen 

återföds med styrka. Genussystemet beskrivs som en rörlig struktur som innefattar ett 

nätverk av fenomen och processer, föreställningar och förväntningar.  Genuskontraktet är 

en del i genussystemet och utgörs av alla de förväntningar vi har på oss själva och andra 

beroende på kön. Begreppet innefattar de förväntningar som vilar i utrymmet mellan män 

och kvinnor. Genuskontraktet verkar på flera nivåer samtidigt där olika förväntningar 

uppstår i olika kontexter. Dessa föreställningar som genuskontraktet består av dikterar alla 

människors handlingar. Det är när särhållande tabuer bryts som systemet kan förändras. 

Det sker när kvinnor tar eller erbjuds möjlighet att göra det män gör och vice versa. Desto 

mindre könen säras desto mindre legitim blir den manliga normen som standard 

 

4.3 Skolan och genus 

Med socialkonstuktivistiska glasögon blir skolan en social konstuktion (Burr, 2003; 

Wennerberg, 2010) där, enligt Hirdman (2004) genussystemet är aktivt och genuskontrakt 

signeras dagligen. Om skolan är en social konstuktion utgörs den av människorna som 
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befinner sig i den dagligen – eleverna och lärarna. I deras vardagliga sociala handlingar 

och reaktioner agerar genussystemet utifrån vår syn på manligt och kvinnligt. Skolan och 

läraren blir viktiga aktörer i att motverka skadliga synsätt och sociala praktiker. Tanken är 

att dessa teorier ska hjälpa examensarbetet att grundligt och kritiskt undersöka 

uppfattningar och åsikter hos fritidslärarna angående kön och genus i arbetet.  

 

Termerna manligt och kvinnligt är laddade med föreställningar om vad som är naturligt. 

Även hur mannen och kvinnan lever i samhället, ibland med varandra, på 

arbetsmarknaden, i skolan blir genom ett socialkonstuktivistiskt ramverk sociala 

konstuktioner (Burr, 2003). Enligt Hirdmans (2004) teorier om genuskontraktet är en 

grundläggande princip i att ändra genussystemet mot ett mer rättvist, att motarbetande det 

särhållande mellan könen som äger rum i det dagliga livet. Det blir också tydligt att dessa 

strukturer är svåra att se då de ligger begravda djupt i människans beteende och 

världsuppfattning. Burr (2004) nämner en byggsten i socialkonstuktivismen, att olika 

sociala konstuktioner av världen bidrar till olika sociala handlingar, i olika samhällen. 

Konstuktionerna grundar sig i hur vi talar och använder språket. Språket kan alltså 

påverka vilka olika handlingar som blir aktuella. Språk och tanke är tätt förbundna och 

språket ger en bas för alla våra tankar – indirekt skapar vi också oss själva genom språket 

(Burr, 2003). Genom att undersöka vilka språkliga faktorer som kan verka isärhållande, 

för att sedan försöka ta reda på om fritidslärarna använder sig av dessa, går det att se hur 

inomboende föreställningar speglar sig i arbetet genom språket.    
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5 Metod  

Detta avsnitt inleds med att studiens val av metod redovisas och motiveras. En kort 

beskrivning av vilket urval materialet är baserat på efterföljs av en redovisning över hur 

enkätundersökningen genomförts. Därefter följer en beskrivning över hur bearbetningen 

av empirin genomförts. Avsnittet avslutas med ett stycke om studiens tillförlitlighet.  

 

5.1 Val av metod  

Studien försöker uppnå en helhetsbild av fritidslärares åsikter om och uppfattningar av att 

arbeta med jämställdhetsfrågor. För att besvara studiens frågeställningar valdes en digital 

enkätundersökning som metod för att få en så bred bild som möjligt av fritidslärares 

uppfattningar om jämställdhet. Enkätmetoden används också för att kunna ge mer kraft åt 

resultatet och ge en mer generell bild av fritidslärares upplevelser kring jämställdhet än 

intervjuer hade genererat, då den omfattar fler personer med större geografisk spridning 

(Stukát, 2011). Ytterligare en anledning till att studien använder sig av digital 

enkätundersökning är att det underlättar för respondenterna som slipper att fysiskt fylla i 

och skicka in enkäten (Bryman, 2011). Valet att göra en enkät online gjordes även utifrån 

att den har mindre miljöpåverkan, belastar fältet mindre (då den tar kortare tid och inte 

kräver att någon lämnar arbete för att delta i studien), samtidigt som enkäten blir 

lättillgänglig och passande i en digital tid. En annan fördel är att digitala enkäter tenderar 

att ha färre obesvarade frågor samt bättre svarsfrekvens på frågor med öppna svar. Några 

nackdelar metoden för med sig är att bortfallet brukar vara större samt att metoden 

begränsar urvalet då det krävs internet för att kunna delta. Det finns också en risk att 

personer som inte är behöriga fyller i enkäten eller att samma person fyller i den flera 

gånger (Bryman, 2011). Enkäten är utformad så att den går att besvara med de allra flesta 

datorer, mobiler och plattor, vilket också bör beaktas vid webbenkäter (Trost och 

Hultåker, 2016). 

 

Enkäten som utformades innehåller 24 slutna frågor och avslutas med två öppna frågor. 

Enkäten inleds med fem bakgrundsfrågor kopplade till faktorer som ansågs kunna ha 

värde senare i analysen av materialet. Några motiv till slutna frågor är att detta generellt 

genererar fler svar samt att datamaterialet blir enklare att förstå för forskaren, då enkäten 
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ofta riktar sig till en så stor grupp som möjligt (Stukát, 2011; Bryman, 2011). Några 

nackdelar med slutna frågor är exempelvis att forskaren eventuellt missar intressanta svar 

då de inte täcks av svarsalternativen, parallellt med risken för överlappande alternativ. Det 

kan också vara svårt att genom slutna frågor erövra uttömmande svarsalternativ som 

representerar verkligheten samtidigt som svarsalternativen kan tolkas olika av 

respondenterna (Bryman, 2011). 

 

Då studien även ville ge respondenterna en chans att sätta egna ord på sina tankar kring 

ämnet jämställdhet används också två öppna frågor. Några fördelar med dessa förutom att 

respondenten svarar med egna ord är att det finns större utrymme för oväntade eller 

ovanliga svar samtidigt som frågorna inte blir ledande. Nackdelar med öppna frågor är att 

de är tidsödande, kräver att svaren kodas samtidigt som kravet blir högre på 

respondenterna vilket kan medföra större bortfall (Bryman, 2011), därav gjordes valet att 

använda främst slutna frågor.  

 

5.1 Urval 

För att nå relevanta eventuella respondenter gjordes ett strategiskt val genom att dela 

enkäten i aktiva grupper med koppling till olika utvecklingsområden inom fritidshemmet, 

dessa beskrivs senare i avsnittet. Förhoppningen var att undersökningen skulle få stor 

spridning så att så många aktiva fritidslärare som möjligt skulle nås av enkäten. Det är av 

samma anledning som det är just Facebook som plattform som används för att dela ut 

enkäten. Plattformar som Twitter eller Instagram hade kunnat vara ett alternativ med 

enkäten hade då delats med bifogad länk under en "hashtag". En ”hashtag” är öppen för 

vem som helst att följa, men inträde för medlemmar i Facebook-forumen regleras av 

administratörer, som också kontrollerar att innehållet i grupperna är relevanta - vilket kan 

bidra till att flera medlemmar är seriösa. Facebook är dessutom optimerad både som app 

och i webbläsare till skillnad från exempelvis Instagram.  

 

Totalt 102 fritidslärare fyllde i webbenkäten. Respondenterna är medlemmar i någon av 

de fyra forum med fritidsanknytning som enkäten delades i: Hållbar utveckling på 

fritidshemmet, Rastaktivisterna, Tips på fritidsaktiviteter ute och inne samt Lustfyllt 

läsande på fritids. Forumen valdes ut på olika grunder. En av dem var att grupperna var 
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aktiva, det vill säga att nya inlägg delades, kommenterades och gillades frekvent. En 

annan aspekt som beaktades var att grupperna skulle ha ett relativt stort antal medlemmar 

och att de var öppna för alla som arbetar på fritidshem. Enkäten delades i samtliga 

grupper där alla kriterier passade in. Administratörerna för samtliga grupper kontaktades 

för godkännande av att enkäten delades i grupperna.   

 

Några respondenter kan vara deltagare som blivit tipsade om enkäten eller fått den delad 

till sig. Informationen i inlägget och enkätens rubrik är tydliga med vem enkäten vänder 

sig till samt att enkäten är frivillig och går att avbryta. Samtyckeskravet är nämligen 

annan en forskningsetisk princip som denna studie förhåller sig till. Praktiskt taget 

innebär detta att alla som deltar gör detta på sina egna villkor och bestämmer själva över 

sin medverkan i studien. Enkäten är även helt anonym och respondenten lämnar inga 

uppgifter som kan koppla dennes svar till denns person. I och med att detta var en helt 

frivillig webbenkät som delades ut i frivilliga grupper på Facebook är risken för ofrivilligt 

deltagande i studien minimal (Vetenskapsrådet, 2017).  Som tidigare nämnts angående 

öppna frågor kan de generera färre svar och bidra i ett större bortfall (Bryman, 2011). 

Detta är även fallet i denna studie då bortfallet var signifikant vid de öppna frågorna där 

35 av 102 respondenter, respektive 64 av 102 respondenter svarat på de två öppna 

frågorna.  

 

5.2 Genomförande 

Arbetet började med att läsa och se videor om att genomföra examensarbete. Jag hade 

redan innan bestämt mig för att göra ett arbete kopplat till genus så valet av område var 

redan klart. Så under tiden började en jakt på relevant forskning och kurslitteratur med 

koppling till ämnet genus. Efter att ha bekantat mig med metodlitteratur av bland annat 

Bryman (2011), Vetenskapsrådet (2017) och Stukát (2011) valde jag att göra en enkät 

online utifrån faktorerna: miljöpåverkan, belastning av, enkelt för respondenten, 

lättillgänglighet och nutida.  

 

För att få fram relevanta frågor till enkäten kartlades sedan aspekter som berör studiens 

frågeställningar med hjälp av litteraturen som utgör arbetets bakgrund, frågor ställda i 

andra examensarbeten om genus, faktorer från den tidigare forskningen så som könade 
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kategoriseringar från personalen (Odenbring, 2010), men även genom diskussioner med 

expert i form av handledare. Aspekter som identifierades var: Fortbildning, arbetslag, 

könade kategoriseringar, utmaningar, gränsöverskridande beteende, könskodade 

aktiviteter, planering, aktiviteter, miljö och arbetslag. Dessa aspekter tematiserades och 

bildade kategorierna: Fritidslärares upplevelser av jämställdhet och bearbetning och 

hantering av jämställdhetsfrågor. Kategorierna och aspekterna blev utgångspunkt för 

framtagningen av enkätfrågorna för att uppnå studiens syfte och besvara  

undersökningens frågeställningar. Under processen och utformning av enkäten låg alltså 

studiens syfte och frågeställning ständigt i åtanke (Bryman, 2011).  Det finns dock en viss 

risk att enkäten är otydlig då ingen pilotstudie gjorts. Informationsbrevet innehåller också 

enkla kontaktsätt vid eventuella frågor och funderingar med hänsyn till 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Enkäten utformades med hjälp av Google Forms när frågorna till enkäten fastställts. 

Google användes främst då jag genom högskolan redan hade ett Google-konto. Google 

forms har också använts i tidigare kurser i grundlärarutbildningen med inriktning mot 

fritidshem tillsammans med Google docs, vilka har visat sig enkla att använda och dela. 

Enkäten delades den 20 Maj 2019 och hölls öppen i tio dagar för att ge respondenterna 

möjlighet att svara under två helger. Om respondenten väljer att följa länken introduceras 

enkäten med mer utförlig information om respondentens deltagande och undersökningens 

syfte (Se bilaga). Studien har tagit i aktning att ingen individ som deltar ska fara illa eller 

uppleva kränkning eller förödmjukelse, varken kortsiktigt eller långsiktigt vid deltagande 

i enkäten. Detta är en anledning till varför enkätfrågorna utformades med noggrannhet 

och i samråd med handledare (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

5.3 Bearbetning av data 

Undersökningen har genererat en viss mängd både kvantitativ och kvalitativ data vilket 

för med att empirin hanteras enligt forskningsetiska principer. Informationskravet är en 

forskningsetisk princip som innebär att forskaren har ett ansvar att informera samtliga 

som berörs av forskningen om vad forskningen ska användas till, hur empirin kommer att 

hanteras och av vem samt att materialet förstörs efter att det uppfyllt sitt syfte. Samtlig 

information finns tillgänglig som inledning till enkäten (Se bilaga) samt i inlägget med 
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vilket enkätlänken publicerades (Vetenskapsrådet, 2017).  En brist upptäcktes vid 

bearbetning av data och en rätt grundläggande princip vid värderingsfrågor i en enkät har 

missats i studien. Helst bör det nämligen undvikas att ha ett alternativ i mitten då det är 

lätt för respondenterna att dras dit istället för att ta ställning till frågan (Stukát, 2011). 

Detta kan vara en bidragande orsak till att studiens empiri tappar kraft då svaren från de 

slutna frågorna ibland inte gav någon speciellt riktning angående lärarnas åsikter och 

uppfattningar. Hade det inte funnits ett alternativ i mitten hade kanske en annan, klarare 

bild av fritidslärarens uppfattningar och åsikter om jämställhet vuxit fram vid analysen.  

 

Den data som insamlats via enkäten bearbetas och analyseras i olika faser, samtliga 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Då enkäten genererar både kvalitativ och 

kvantitativ data (Bryman, 2011 ) delades materialet mellan öppna och slutna frågor som 

analyserades var för sig för att generera en så tydlig bild som möjligt. Svaren från de 

öppna frågorna lästes och kategoriserades på ett sätt som inte krävdes med svaren från de 

slutna frågorna. Den inledande sammanställningen av de slutna frågorna sker automatiskt 

via Google forms vilket skapade en första helhets bild av respondenternas svar. 

Programmet skapar även stapeldiagram som ger ytterligare överblick. Svaren bearbetades 

genom en innehållsanalys med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där skolan och 

uppfattning om kön är en social konstruktion (Wennerberg, 2010; Burr, 2003). Analysen 

utgick även från teorier om genus och en kunskap om genussystemet som komplext och 

formande för att hitta kategorier som utifrån den förståelsen svarar på frågeställningen om 

hur fritidslärare uppfattar jämställdhet. Utifrån denna teori påverkar genussystemet också 

den fysiska miljön och den sociala ordningen vilket också var en aspekt för att analysera 

den empiri i undersökningen som var kopplat till utformningen av den fysiska miljön och 

planering av aktiviteter i verksamheterna (Hirdman, 2004).  

 

Efter genomförd innehållsanalys av den kvantitativa datan kategoriserades empirin i olika 

kategorier (Stukát, 2011). Kategorierna som uppkom var: Respondenterna, Syn på arbetet 

med jämställdhet och genus samt Jämställdhet i verksamheten. Aspekter i kategorin 

Respondenterna utgörs av utbildning, fortbildning och kön medans Syn på  jämställdhet 

och genus berör bland annat könade kategoriseringar, genuskunskaper, könskodade 

aktiviteter och gränsöverskridande beteende. Jämställdhet i verksamheten innehåller 

aspekterna arbetslag, samsyn, organisation av verksamheten så som planering av miljö, 
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aktiviteter och inköp. 

 

Nästa steg var att svaren från de öppna frågorna sammanställdes och bearbetades 

manuellt. Svaren delades upp i ordbehandlingsprogrammet Word och sparades som 

separata filer. Därefter studerades svaren individuellt och tematiserades efter innehåll. 

Analysen är av kvalitativ karaktär och avsåg att hitta likheter och skillnader i 

respondenternas svar som sedan gjorde det möjligt att identifiera ett tema som tar upp dels 

respondenternas upplevelser av utmaningar i jämställdhetsarbetet, dels sätt att förbättra 

jämställdhetsarbetet. Temat från de öppna frågorna skapade kategorin Utmaningar och 

möjligheter med jämställdhetsarbetet. Kategorin innefattar dels aspekterna samsyn och 

resurser men även aspekter som att reflektera och diskutera samt obligatorisk fortbildning. 

När resultatet till sist sammanställts påbörjas en process med att gå igenom resultatet flera 

gånger för att så enkelt som möjligt presentera data som i slutändan var rätt repetitiv och 

extensiv.  

 

5.4 Tillförlitlighet  

Enkätens frågor är utformade efter studiens syfte och frågeställningar. Frågorna har också 

diskuterats flitigt och kontinuerligt med handledaren för att säkerställa att potentiella 

missförstånd och upplevelse av utsatthet hos respondenterna minimerades. Personliga 

frågor har i största mån försökt undvikas och en strävan efter tydliga frågor har 

genomsyrat arbetet med utformning av enkätfrågorna. Ett kriterium för att studien ska 

kunna kallas pålitlig är att forskaren har antagit ett granskande förhållningssätt för att 

uppnå en så objektiv tolkning av datamaterialet som möjligt samtidigt som samtliga delar 

ska finnas redovisade. Denna studie strävar efter att vara så objektiv i sin bedömning som 

möjligt och samtidigt redovisa allt relevant materialet till fullo (Bryman, 2011). Den 

geografiska spridningen på det insamlade materialet går dock inte att avgöra då detta inte 

efterfrågas i enkäten på grund av konfidentialitet och målet att få en så generell bild som 

möjligt.   
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6 Resultat 

Detta avsnitt presenterar studiens resultat som redovisas i fyra delar. Del ett, två och tre 

utgår från enkätens slutna frågor och studiens kvantitativa data. Del fyra presenterar 

empirin från de öppna frågorna.  

 

Respondenterna avser den första delen och inleder avsnittet. Där presenteras empiri från 

enkäten kopplat till deltagarna i undersökningsgruppen. Syn på arbetet med jämställdhet 

utgör nästa del och tar upp empiri kopplat till olika faktorer av fritidslärarnas 

uppfattningar om aspekter kopplade jämställdhet. Den tredje delen, Jämställdhet i 

verksamheten, behandlar faktorer kopplade till organisationen av verksamheten. Den 

fjärde delen, Utmaningar och möjligheter med jämställdhetsarbetet presenterar vad 

respondernterna anser vara utmaningar respektive möjliga förslag på lösningar relaterat 

till jämställdhetsarbetet, som identifierats i datamaterialet. 

 

6.1 Respondenterna 

I enkäten tillfrågades respondenterna till en början att uppge vissa personliga faktorer. 

Empirin, det vill säga den datainsamling som gjorts, visar bland annat att majoriteten av 

de 102 respondenterna som deltog i enkätundersökningen var kvinnor (84,3 %). Hela 73,5 

% av respondenterna var utbildade som fritidspedagoger eller fritidslärare. Endast 1% av 

respondenterna saknar helt pedagogisk utbildning. Det framkommer dock av enkätens 

öppna svar  att det förekommer att personer utan legitimation arbetar i fritidshemmet, 

exempelvis vikarier. 

 

6.2 Syn på arbetet med jämställdhet och genus 

Av respondenterna upplever nästan häften (49%) att de är mycket eller helt nöjda med 

deras kunskaper om genus. Fler respondenter är positivt inställda till sina egna kunskaper 

än antalet som tvivlar på sina färdigheter. Över hälften (65,7%) av respondenterna 

upplever trots detta att de till stor del eller helt hade behövt mer stöd för kunna bedriva 

jämställdhetsarbetet. Det framgår också att fler än hälften (65%) av deltagarna aldrig hade 

blivit erbjudna fortbildning kopplat till jämställdhet eller genus. Att studiens resultat även 
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pekar på att könskodade aktiviteter där eleverna väljer eller väljer bort aktiviteter på 

grund av könad kodning förekommer i relativt stor utsträckning i verksamheten. 31,4% av 

respondenterna uppfattar att könskodade aktiviteter förekommer ofta eller dagligen. 

 

När det gäller fritidslärarnas erfarenheter av könade kategoriseringar från elevernas sida 

visar resultatet att dessa förekommer, främst från elevernas men också från personalens 

sida. 44,2% av respondenterna upplever ofta eller dagligen fenomenet från elevernas sida 

(Se figur 1) och 35,3% att fenomenet hörs från personalen ofta eller dagligen (se figur 2). 

 

 

Figur 1: Könade kategoriseringar från elevernas sida ( Skala: 1= Aldrig, 5= Dagligen) 

 

 

 

Figur 2: Könade kategoriseringar från personalens sida ( Skala: 1= Aldrig, 5= Dagligen) 
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Övervägande del av empirin pekar på att fritidslärarna upplever att eleverna kan agera 

som de vill utan att få negativa konsekvenser om de strider över könsgränserna. Fler än 

hälften (65,7%) av respondenterna upplever att eleverna helt eller till stor del kan agera 

gränsöverskridande i verksamheten. Dock vittnar en mindre del (13,7%) om att eleverna 

inte alls eller endast till en viss del kan agera så (Se figur 3). Problemen lever således kvar 

på vissa fritidshem där eleverna begränsas och bestraffas för överträdelser av 

könsgränserna. 

 

  

Figur 3: Eleverna kan agera gränsöverskridande ( Skala: 1= Aldrig, 5= Alltid) 

 

6.3 Jämställdhet i verksamheten  

Respondenternas sätt att arbeta med jämställdhetsfrågor framstår något varierande utifrån 

studiens resultat. En nämnvärd mängd respondenter är positivt inställda till att lyckas 

motverka traditionella könsroller och könade kategoriseringar även om många också 

ställer sig kritiska eller neutrala till arbetets konsekvenser. Bland annat så uppger mer än 

en tredjedel (35,2%) av respondenterna att traditionella könsroller ofta eller alltid 

motverkas i den dagliga verksamheten. Däremot är det närmare en fjärdedel (24,5 %) av 

respondenterna som svarar att könsrollerna aldrig eller sällan motverkas. Av 

respondenterna är 44,1% av uppfattningen att det stämmer helt eller till stor del att 

kategoriseringarna motarbetas aktivt medans 23,5% menar att det stämmer till viss del 

eller inte alls.  

 

Fler än hälften (56,8%) av respondenterna anser att det helt eller till stor del finns en 
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samsyn på jämställdhet inom arbetslaget. 21,6%  uppger att det till viss del eller inte alls 

finns en samsyn (Se figur 4). 

 

 

Figur 4: Stapeldiagram samsyn på jämställdhet ( Skala: 1= Stämmer inte alls , 5= Stämmer helt) 

 

Gällande begreppet genus uppger ett något mindre antal (42,2%) att det stämmer helt eller till 

stor del att det finns en samsyn på genus. 26,6% uppger att det stämmer till viss del eller inte 

alls (Se figur 5).  

 

 

Figur 5: Stapeldiagram samsyn på genus i arbetslaget ( Skala: 1= Stämmer inte alls , 5= Stämmer helt) 

 

 

Det är även fler än häften av respondenterna som uppger att de sällan eller aldrig bearbetar 

frågor om jämställdhet i arbetslaget. Endast 6,9% uppger att de ofta bearbetar 

jämställdhetsfrågor med arbetslaget medan 26,5% menar att detta sker ibland (Se figur 6). 

Detta pekar på att jämställdhetsfrågor inte så frekvent hanteras tillsammans med arbetslaget. 
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Figur 6: Frågor om jämställdhet bearbetas i arbetslaget ( Skala: 1= Aldrig, 5= Alltid) 

 

Fritidslärarna uppger blandade svar i frågor som rör utformning av verksamheten med utifrån 

ett jämställdhetsperspektiv. En tredjedel (33,3%) av deltagarna uppger att de sällan eller 

aldrig planerar aktiviteter med hänsyn till jämställdhetsfrågor. Nästan lika många (30,4%) 

planerar alltid eller ofta med hänsyn till jämställdhet medans 36,3% uppger att detta sker 

ibland (Se figur 7).  

 

 

Figur 7: Planering av aktiviteter med jämställdhetsperspektiv ( Skala: 1= Aldrig, 5= Alltid) 

 

Vid inköp av material och läromedel uppger 42,1% att de sällan eller aldrig tar hänsyn till 

jämställdhetsfrågor. 21,6% menar att de ofta eller alltid gör inköp med hänsyn till jämställhet 

medans 36,3% även i denna fråga uppger att detta sker ibland (Se figur 8).  
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Figur 8: Inköp av läromedel ( Skala: 1= Aldrig, 5= Alltid) 

 

En annan del av att strukturera verksamheten är att planera miljöerna. Dock ser resultaten 

liknande ut här som rörande de andra frågorna kopplade till verksamhetens utformning där 

37,3 % menar att de sällan eller aldrig planerar och strukturerar miljöer utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Dock uppger 20,6% att de ofta eller alltid utformar miljöerna med 

hänsyn till jämställdhet och 42,2 % uppger att detta sker ibland (Se figur 9). Även om 

resultatet visar att det finns många lärare som har dessa aspekter med sig i det dagliga arbetet 

finns det stora potential för förbättring i den praktiska utformningen.  

 

 

Figur 9: Planering och strukturering av miljöer ( Skala: 1= Aldrig, 5= Alltid) 
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6.4 Utmaningar och möjligheter i jämställdhetsarbetet 

I denna del av resultatet redogörs områden som respondenterna anser vara utmanande i 

arbetet med jämställdhet. Respondenterna sätter även ord på vad som krävs för att de ska 

kunna bearbeta och hantera frågor om jämställdhet och förbättra jämställdhetsarbetet. Här 

följer de främsta områden med utmaningarna som fritidslärarna i studien vittnar om 

angående att arbeta med jämställdhetsfrågor. Resultatet från de öppna frågorna 

presenteras här i två delar; Samsyn med kollegor och vårdnadshavare samt Brist på 

resurser - Obligatorisk fortbildning. 

 

6.4.1 Samsyn med kollegor och vårdnadshavare  

Respondenterna uppger en bristande samsyn i arbetslaget som det största problemet. Det 

är problematiskt att arbeta med jämställdhet om inte alla arbetar åt samma håll: 

Kunskap och möjligheter att hitta en samsyn inom arbetslagen. Vid sjukdom 

(fritids och förskolelärare är i högre grad sjuka än andra) tas vikarier in som 

kan komma med helt annan syn på vad som är lämpligt. Själv har jag 60HP 

genusvetenskap i bagaget, men många kollegor har (om än bra) ”bara sunt 

förnuft” vilket försvårar ett analysarbete (FritidsRespondent1). 

Som tidigare tagits upp så kan begreppen jämställdhet och genus tolkas olika beroende på 

kulturell och social bakgrund. Det är inte heller kunskap som kommer av sig själv då 

fenomenen är svåra att få syn på. Äldre kollegor verkar specifikt vara ett problem för 

respondenterna och deras syn på pojkar och flickor anges som en utmaning i arbetet. En 

respondent beskriver att arbeta med ett arbetslag där motståndet mot jämställdhetsarbetet 

är dennes kollegor. Citatet tyder på att värderingar från personalens sida är en utmaning i 

arbetet med jämställdhet:  

Vi har kollegor som fastnat i de stereotypa könsrollerna och hur de var ”på 

stenåldern”. - Så här har jag alltid gjort, det är inget fel på det. Ingen har 

klagat. Vi är tjejer och killar, kvinnor och män. Vi har olika uppgifter, så är 

det bara. Total motvilja, vi andra i laget jobbar mycket med genus och 

jämställdhetsfrågor men blir motarbetade. Vi anser att det är viktigt 

(FritidsRespondent2).  
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Även vårdnadshavare uppges uppfattas som en utmaning i arbetet och på frågan angående 

utmaningar med att arbeta kring jämställdhet lyfter ett svar kortfattat både personal och 

vårdnadshavare: ”Äldre pedagogers syn på det, vissa föräldrar” (FritidsRespondent3). En 

annan respondenten uttrycker en svårighet att få vissa föräldrarna att anamma 

jämställdhetsarbetet; ”Vi har kommit en bit, men arbetet tar aldrig slut. Att få med sig 

vissa föräldrar kan vara svårt” (FritidsRespondent4).  

 

Det framgår även att en respondent uppfattar att eleverna har med sig värderingar 

hemifrån beroende av kulturella och sociala omständigheter som inte anses önskvärda av 

respondenterna vilket följande citat pekar på, samtidigt som citatet även lyfter sociala 

mediers inverkan: ”Väderingsr hemifrån, andra kulturer som inte har samma syn att vi 

alla är lika värda oavsett om man är kvinna eller man osv, Internet som youtube, sociala 

medier” (FritidsRepsondent15). 

 

Precis som en bristande samsyn var den främsta utmaningen som angavs var också 

respondenternas förslag på förbättring kopplat till det som skulle kunna skapa en samsyn. 

Det mest återkommande svaren som rörde utveckling av jämställdhetsarbetet kopplades 

till att fortsätta reflektera och fundera. Att diskutera och utvecklas med varandra i 

arbetslaget var ett annat återkommande förslag. En samsyn måste etableras för att kunna 

utföra arbetet och flera respondenter lyfter att samtala öppet med både kollegor och 

elever:  

 

Att prata mycket om allas lika värde, att alla ska få vara som dom är, gå 

klädd som man vill, att vi pratar om att alla ser olika ut och det är inget som 

är fel med det. Att det finns diagnoser som gör att man kan se lite 

annorlunda ut. Att inte släta över elevernas frågor när dom kommer upp. 

Gör aktiviteter som handlar om genus och jämställdhet gärna aktiviteter som 

vara lite längre perioder så det ger eleverna nått.. men inte glömma att vi ska 

hela tiden jobba aktivt med dessa frågor och inte bara i perioder men ibland 

kan man fördjupa sig ytterligare (FritidsRespondent5).  
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Respondenternas svar pekar på att lärarna ständigt måste påminna sig själva om att arbeta 

med jämställdhet. Strukturerna ligger dolda i hur vi pratar, rör oss, i vad vi gör, hur vi 

väljer, hur vi är och hur miljön utformas. Det är svårt att få syn på speciellt då sättet att 

leva är så normaliserat.  

 

6.4.2 Brist på resurser - Obligatorisk fortbildning 

Brist på resurser är återkommande i respondenternas svar angående vad de anser är 

utmaning i arbetet med jämställdhet. Resurserna som nämns främst är utbildad personal, 

kunskap, lokaler och tid: ”Brist på tid- stora barngrupper – outbildad personal”. Outbildad 

personal uppges även vara en potentiell anledning till den bristande samsyn som råder 

enligt en respondent, då kunskap krävs för att bedriva jämställdhetsarbetet: ”Outbildad 

personal på fritidshemmet saknar ofta kunskap och förståelse. Dessa deltar dessutom 

sällan på planeringar och andra möten” (FritidsRespondent6).  

 

Tid är också en avgörande faktor för att bedriva jämställdhetsarbetet. Tid till diskussion 

och reflektion samt planering. Även lokaler och ekonomi nämns som utmanande faktorer: 

”Lokaler Pengar TID” (FritidsRespondent7). Många av faktorerna som fritidslärarna 

nämner är sådana som de inte kan påverka. Många av frågorna rörande lokaler, planerings 

tid, skolekonomi och outbildad personal är frågor som ledningen är ansvarig över. Detta 

kan tyda på att jämställdhetsarbetet är ett låg prioriterat område på många skolor: ”Andra 

saker prioriteras på min skola” (FritidsRespondent8).  

 

Som lösning på problemet med brist på kunskap föreslår respondenterna en önskan om 

fortbildning, som eventuellt är obligatorisk för alla: ”Studiedag/fortbildning för alla borde 

vara obligatoriskt” (FritidsRespondent9). Resultatet visar också att det är viktigt för 

lärarna att vuxna måste stå enade för att arbeta med jämställdhet samtidigt som kunskap 

blir en viktig aspekt: ”Att vi pratar o läser mer om det. Utbildar oss vuxna först mycket 

för att kunna stå på samma platå och arbeta för jämställdhet och genusöverskridande” 

(FritidsRespondent10). 
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7 Diskussion 

Detta avsnitt inleds med att metoden för studien diskuteras. Aspekter så som 

tillvägagångssätt, begränsningar och vad andra metoder hade kunnat tillföra och resultera 

i diskuteras. Därefter diskuteras studiens resultat med kopplingar samt jämförelser med 

tidigare forskning och bakgrund. Avslutande för avsnittet är ett stycke om förslag till 

vidare forskning inom jämställdhet och genus kopplat till fritidshemmet. 

7.1 Metoddiskussion 

Undersökningen använder sig av en frivillig webbenkät som publicerats i grupper 

kopplade till utvecklingsområden inom fritidshemmet för att svara på studiens syfte. Att 

studien är frivillig är en stor anledning varför empirin ser ut som den gör 

(Vetenskapsrådet, 2017). En reflektion är att det är större chans att individer med ett 

intresse för jämställdhet och genus svarar på enkäten vilket kan ge ett vinklat resultat. 

Hade urvalet gjorts slumpmässigt skulle det kunna resultera i helt annorlunda empiri och 

resultatet hade i större grad gått att generalisera.  

 

Respondenterna begränsas till de som är aktiva i utvecklingsgrupper på sociala medier. 

Dessutom försvann inlägget snabbt bland andra i forumen då samtliga grupper var aktiva, 

detta resulterade i att nästan samtliga respondenter svarade under de två första dagarna 

som enkäten låg uppe. Vid andra distributionssätt hade kanske andra respondenter svarat 

(Stukát, 2011). Det går inte heller att fastställa att de respondenter som ingår i studien 

faktiskt arbetar på fritidshem, vilket också ger studien mindre validitet (Bryman, 2011). 

 

En begränsning i studien är att den enbart använder sig av en enkätundersökning. Ämnet 

är brett och kanske skulle mer uttömmande svar varit inkluderade om undersökningen 

även hade kunnat använda sig av intervjuer och observationer i kombination. Frågorna 

som hade öppna svar utgjorde den chansen som respondenterna fick att med egna ord 

beskriva sina upplevelser och tankar kring ämnet. Många svar var dock kortfattade eller 

kommenterade något som inte var relevant för studien vilket hade kunnat undvikas med 

intervju som metod. Vid flera tillfällen vid analysen av empirin upplevdes också ett behov 

av att ställa följdfrågor, detta hade också varit möjligt vid en intervju. Det hade därmed 

kunnat resultera i att fler mer uttömmande svar ingått i det slutgiltiga resultatet om studien 
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använt en annan metod, så som intervju. I och med att jämställdhet och genus tar sig i 

uttryck olika i tanke och handling hade observationer krävts för att se hur väl verkligheten 

stämmer med respondenternas svar. Ytterligare en problematik med enkäten är att 

begreppen som används kan tolkas olika även om utformningen av frågorna utgick från 

att vara så tydliga som möjligt. Om intervju hade använts hade också begreppen kunnat 

förtydligas och studien hade kunnat fånga in ett mer relevant material (Bryman, 2011). 

Tidsramen för denna studie var dock bidragande till att det inte var möjligt att genomföra 

samtliga delar ämnet egentligen skulle kräva och metoden begränsades till 

enkätundersökning online. Resonemanget var att den metoden bäst skulle kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar inom angiven tidsram. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras med hänsyn till studiens frågeställningar i två 

huvudteman. Fritidslärares uppfattningar om jämställdhet presenterar aspekter kopplade 

till hur läraren i fritidshem uppfattar fenomen som är kopplade till arbetet med 

jämställdhet. Att bearbeta och hantera frågor om jämställdhet lyfter främst de utmaningar 

fritidslärarna anser ligger för arbetet med jämställdhet, samt vilka potential fritidslärarna 

ser för möjligheter av att förbättra jämställdhetsarbetet.  

 

7.2.1 Fritidslärares uppfattningar av jämställdhet 

 

Fritidshemmet och skolan har benämnts som kvinnodominerade arenor och studiens 

resultat pekar i samma riktning. Majoriteten av respondenterna i denna undersökning är 

kvinnor, vilket stöds av nuvarande statistik om en könssegregerad 

arbetsmarknad  (Statistiska centralbyrån, 2018). Att kvinnor väljer vissa arbeten sker inte 

av slump, olika yrkesval känns olika självklara beroende på vilket kön en har vilket är 

socialt och kulturellt betingat och en konstuktruktion (Wennerberg, 2010; Burr, 2003). 

Genussystemet visar att det heller inte är någon slump att dessa yrken är lågbetalda och 

generellt har dåliga förutsättningar då det som är kvinnligt kodad har lägre värde i 

samhället (Hirdman, 2004). Burr (2003) påtalar språkets del i det hela med att hålla isär 

grupper och sätt att tänka om dem genom kategoriseringar av verkligheten. Makt är 
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centralt i hur samhället är utformat och olika sociala orättvisor är följder av socialt 

konstruerade föreställningar (Burr, 2003).  

 

Fritidslärarna i studien är överlag rätt nöjda med deras kunskaper inom genus och 

jämställdhet även om också en stor del av dem önskade mer stöd med arbetet. Trots detta 

visar studiens resultat att könade kategoriseringar förekommer bland både personal och 

elever samtidigt som verksamheten i liten grad planeras med hänsyn till jämställdhet. 

Liknande Odelbrings (2010) och Hellmans (2010) resultat använder fritidslärarna alltså 

kategoriseringar som är kopplade till traditionella könsroller i interaktionen med barnen. 

Utöver detta så motverkar de könade kategoriseringarna att eleverna kan agera 

gränsöverskridande då kategoriseringarna ofta leder till olika utpekande gällande kön. 

Kategoriseringarna fungerar alltså på ett gränsupprätthållande vis (Odelbring, 2010). 

Detta ses som en del i ledet av hur genussystemet upprätthålls och hur normerna förs 

vidare. I och med att mindre särande på könen ger den manliga normen mindre legitimitet 

som standard, och könade kategoriseringar utpekar särhållande faktorer för eleverna bör 

dessa undvikas, speciellt av personalen (Hirdman, 2004). Läraren i fritidshem måste trots 

allt förhålla sig till läroplanen som fastställer att traditionella könsroller ska motverkas 

(Skolverket, 2018). Med utgångspunkt i socialkonstuktivism är både skolan och 

fritidshemmet, samt dess sätt att organiseras, en social konstuktion (Wennerberg ,2010).  

Även genussystemet pekar detta på en dold problematik i att strukturerna ligger djupt 

begravda i människors sätt att leva och kan vara svåra att få syn på (Hirdman, 2004).  

 

I och med den särhållande effekt som könade kategoriseringar har är det intressant att 

studien också pekar på att det finns många som anser att eleverna kan agera 

gränsöverskridande utan negativa konsekvenser. Detta tillsammans med att studien visar 

att könskodade aktiviteter oftast förekommer på de flesta respondenters arbetarsplats 

pekar på att eleverna inte alls kan agera gränsöverskridande. Här förstås detta som en 

konsekvens av att verksamheten utgår från föreställningar som är socialt konstruerade 

(Wennerberg, 2010; Burr, 2003). Detta blir också negativt då isärhållandet av könen är en 

bärande princip i genussystemet (Hirdman, 2004). Odelbrings (2010) studie pekar på den 

gränsupprätthållande effekten som könade kategoriseringar har, där människors 

handlingsutrymme begränsas genom kategorierna som kön innebär. Att aktiviteter blir 

könskodade och därmed, enligt allmänt sätt att tänka, mer passande för pojkar eller flickor 
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blir en direkt konsekvens av kategoriseringarna och isärhållandet. Ett exempel på studie 

som tar upp könskodade aktiviteter är Lindqvist (2010). Studien visar att lärare inom dans 

tenderar att prioritera bort aktiviteter och rörelser som kan anses vara kvinnligt kodade. 

Både manligt och kvinnligt kodade aktiviteter ryms inom fritidshemmets verksamhet och 

enkätsvaren pekar på att fritidslärare i olika utsträcknings stöter på fenomenet. Att 

könskodade aktiviteter existerar kan kopplas till genuskontraktet och de förväntningar 

som följer med att vara pojke eller flicka. Genom teorin kan existensen av könskodade 

aktiviteter ses som ett tecken på att genuskontraktet är en aktiv komponent i 

verksamheten för eleverna (Hirdman, 2004). Det går alltså i studien att se tecken på 

fenomen som könskodade aktiviteter, gränsöverskridande beteende och könade 

kategoriseringar. Det syns också tecken på fritidslärare som försöker motarbeta 

traditionen som sig bör när det här tolkas som en följd av strukturer som är socialt och 

kulturellt betingade (Wennerberg, 2010).  

7.2.2 Hur uppfattar fritidsläraren att arbeta med jämställdhet i 

verksamheten? 

Fritidshemmet har ett uppdrag att bedriva jämställdhetsarbete (Skolverket, 2018). Trots 

detta är det mer än hälften av fritidslärarna i enkäten som sällan eller aldrig hanterar och 

bearbetar frågor om jämställdhet i arbetslaget, vilket mynnar ut i att ingen kollegial 

kunskap om jämställdhet och genus kommer till arbetslagets kännedom. DEJA – 

Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) visar i sin kunskapsöversikt hur okunskap 

bidrar till att lärares bemötande gör skada i jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsarbetet är 

dessutom understött av lagar och regeringspolitik (Tallberg Broman, 2002) trots detta 

vittnar mer än hälften av fritidslärarna i studien om att mer stöd behövs för att bättre 

kunna bedriva jämställdhetsarbetet. Det är främst faktorer som kontrolleras av ledningen 

som anses vara utmanande. Tid, lokaler, personal och fortbildning nämns återkommande 

som bristvaror. Dessa faktorer är behov som är grundläggande för att bedriva allt 

pedagogisk arbete och en brist på dem förhindrar jämställdhetsarbetet. Här är faktorerna 

viktiga för att respondenterna ska kunna utföra uppdraget om jämställdhet (Skolverket, 

2018). Konkurrenssituationen i skolan kan även vara en bidragande orsak till att 

jämställdhetsarbetet blir bortprioriterad till förmån för andra områden (Widding, 

2013). Vittnesmål om detta finns även med i studiens resultat. Skolan som 

samhällsbyggande instutition är socialt konstuerat. Ordningen som råder i skolan är inte 
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heller något som är slaget i sten, då denna är en produkt av den socialt konstruerade 

skolan. Ur ett socialkonstuktivistsitk perspektiv måste läraren börja utforska sitt sunda 

förnuft och ifrågasätta varför saker och ting är på olika sätt. Med en maktdimension i 

diskussionen blir läget än mer akut att ifrågasätta och förändra. Det går att göra mycket 

med få medel när det kommer till det vi uppfattar som naturligt. Många aspekter formas 

genom språket, och att ändra hur talet används kostar ingenting annat än möjligtvis tid för 

reflektion (Wennerberg, 2010).  

 

Flera respondenter uttryckte också att obligatorisk fortbildning för samtliga i arbetslaget 

är av vikt då det är många som är drivna i jämställdhetsarbetet som har svårt att få med 

sig övriga kollegor. Att begreppen genus och jämställdhet ligger nära varandra och ibland 

förväxlas med varandra (Bondestam & Lindroth, 2014), syns det tecken av i 

respondenternas svar angående samsyn i arbetslaget kopplat till jämställdhet respektive 

genus. Studien visar att det finns en bristande samsyn gällande ämnena jämställdhet och 

genus samt en svårighet att få med alla i arbetslaget i arbetet då alla har olika erfarenheter. 

Detta blir problematiskt i praktiken då studier har visar att det är av störste vikt hur den 

vuxne agerar då handlingarna för över både medvetna och omedvetna normer (Redelius, 

2002). Om inte alla vuxna i skolan och på fritidshemmet har samma syn på genus, pojkar 

och flickor, klass och ursprung så kommer några omedvetet kunna föra över 

föreställningar och uppfattningar till eleverna. Dessa kan i värsta fall vara sådana som inte 

alls stämmer med verkligheten eller är önskvärda hos eleverna (Redelius, 2002). DEJA -

Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) pekar också på hur läraren kan vara en aktiv 

medskapare till genusskillnader och orättvisor samtidigt som de utför ett aktivt 

jämställdhetsarbete. Detta ser vi också tecken av i denna studies resultat då många 

respondenter noterar kollegors värderingar och inställning som problematisk i arbetet. 

Värderingar och attityder från vårdnadshavare kan, enligt enkätundersökningens resultat, 

också medföra utmaningar i jämställdhetsarbetet då eleverna får många föreställningar 

med sig hemifrån. Beteenden och handlingar kan ha sin grund i föreställningar och leda 

till de fenomen Odenbring (2010) ser i sina studier och som även skymtar i denna. Att 

använda könade kategoriseringar, att visa att aktiviteter är mer för pojkar eller flickor är 

konsekvenser föreställningarna får i lärarens handlingar. Dessa föreställningar gör också 

att vi ställer olika krav på flickor och pojkar (Odenbring, 2010). Genom 

socialkonstuktivistiska glasögon går det att se hur bilden av män och kvinnor är något 
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som vi skapar mellan oss och konsekvensen av detta begränsar barn inom ramar för hur 

de bör vara som personer. Synen i samhället på kvinnor och män skapas alltså kulturellt 

och socialt, barnen har alla olika sociala och kulturella bakgrunder som ger värderingar 

som kan strida mot jämställdhetsarbetets principer (Wennwerberg, 2010; Burr, 2003; 

Hirdman, 2004). Det är i subtila områden som i bemötande, miljöer och förväntningar 

som orättvisorna gömmer sig och ofta är det lärarens bemötande som upplevs som 

orättvis eller ojämställt av eleverna (DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan, 

2010). Det är samma fördolda värderingar från samhället där mannen är norm som gör sig 

aktuell för både vårdnadshavare och personal. Värderingarna som gör att läraren kan vara 

medskapare av genussystemet (Hirdman, 2004).  

 

Den utveckling av normer som traditionella könsroller innebär har fritidsläraren goda 

möjligheter att arbeta med då en stor del i dennes uppdrag handlar om utvecklingen av 

normer och värderingar (Skolverket, 2018). Den värdepedagogik som äger rum på 

fritidshemmet är dock tvetydig. Dels utgörs värdepedagogiken av de normer och värden 

du som lärare vill föra vidare. Denna typ av värdepedagogik borde finnas på 

fritidshemmet då det innefattar planering av miljö, val av material och planering av 

aktiviteter. Att anamma en värdepedagogik med god kunskap om genussystemet skulle 

kunna hjälpa läraren i fritidshem att utforma hela verksamheten så att den främjar 

jämställdhet: Miljö, aktiviteter och material. Dock är det den implicita värdepedagogiken 

som kan förstöra genom att den undermedvetet styr hur läraren handlar vilket påverkar 

hela verksamheten. Fritidsläraren kan således ha avsikten att lära ut jämställdhet men göra 

motsatsen på grund av djupt rotade och dolda föreställningar (Thornberg, 2013). I 

undersökningen framgår det finns stora utvecklingspotential gällande att planera 

aktiviteter, utforma miljöer och köpa in material utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

samtidigt som bemötande frekvent innehåller könade kategoriseringar. Redelius (2002) 

pekar också på att genom sättet vi vuxna i elevernas närhet är och agerar som normer och 

värderingar förmedlas. Fritidsläraren är inte den enda som är vuxen i barnets närhet och 

därför har eleverna andra värderingar också. Dessa kan krocka med de som fritidslärarna 

försöker förankra i eleverna om jämställdhet mellan kvinnor och män samt rätten att vara 

den du är. Dahl (2014) påtalar att faktorer som tänkandet, att diskutera, fortbildning och 

att bilda en samsyn i arbetslaget är nödvändiga aspekter för att förbättra 

jämställdhetsarbetet. Vi måste komma överens om hur vi ska tala och tänka. En del i 
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”fritidspedagogers handlingsrepertoarer” är gemensamma begrepp. Precis som tidigare 

forskning pekar studien på normativt tänkande samt avsaknad av riktlinjer och 

gemensamma begrepp hos lärarna.  

 

Genom att särhållande tabuer bryts kan systemet kan förändras. Fritidsläraren behöver 

kunskaperna för att kunna planera och diskutera kring jämställdhet så att en möjlighet 

uppstår att planera undervisningen så att den kan bidra till att ändra den socialt och 

kulturellt skapade bilden av kön och hur barn och vuxna av olika kön bör vara. Läraren i 

fritidshem kan erbjuda eleverna att göra allt, oavsett könstillhörighet (Wennerberg, 2010). 

En välplanerad explicit värdepedagogik kan också kanske hjälpa lärarna att bedriva 

jämställdhetsarbetet medans kunskap kan hjälpa dem att få syn på sin egna implicita 

värdepedagogik (Thornberg, 2013).  

 

7.3 Slutsats 

Undersökningen bidrar med att lyfta fritidslärarnas röster i studier om jämställdhet och 

genus. Studien kan sägas bidra till nuvarande kunskapsfält genom att det generellt behövs 

mer studier gällande fritidshemmet. Det är inte bara för att det råder en brist på forskning 

i fritidshemmet, fritidslärarna är också en intressant yrkesgrupp att undersöka då den är i 

processen att etablera sitt yrkesspråk och yrkesroll. Ett behov av kunskap och resurser 

upptäcks i studien kopplat till att jämställdhetsarbetet är ett låg prioriterat område för 

skolledningen. En stor bromskloss för jämställdhetsarbetet är den likhetsnorm som råder i 

samhället och ger falska bilder av ett samhälle där jämställdhetsarbetet inte behövs.  

 

I praktiken innebär kunskapen från studien att mer insatser kan riktas till att ge resurser 

för jämställdhetsarbetet. Hela arbetet skulle kunna användas som ett argument till varför 

resurser till ett jämställdhetsarbete behövs då läroplanens inställning tydliggörs samtidigt 

som brister i verksamheterna påvisas. Mer krav borde läggas på huvudmän och ledning 

för att förtydliga vikten av jämställdhetsarbetet för hela arbetslaget. Det är ohållbart för 

lärarna att strida sinsemellan över något som är reglerat i styrdokument, det ska om annat 

inte behövas.  
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Studien bidrar även till mitt framtida yrkesliv där jag tänker försöka etablera en samsyn 

från dag ett med mina kollegor. Jag har också mer kunskap för att kunna hantera frågor 

om jämställdhet och genus nu än innan studien genomfördes. En ökad insyn i yrkes 

komplexitet där krafter försöker utmanövrera varandra för att få utrymme är något jag 

tidigare inte haft lika extensiv förståelse för. Jämställdhet är ett av många viktiga ämnen 

relaterade till rättvisa. Rättvisa i världen är en brist, på i princip alla nivåer. Men läraren 

har faktiskt mer makt över institutionen skolan än denna kanske kan förstå. Skolan och 

fritidshemmet är verksamheter där läraren kan bygga upp en rättvis organisation där 

jämlikhet och jämställdhet speglas i utbildningens innehåll, miljöns utformning och val av 

material. Det krävs dock kunskaper och stöd från kollegor, vårdnadshavare och 

skolledningen.  

 

7.4 Förslag på fortsatt forskning  

En mängd respondenter uppger att det är svårt att få alla i arbetslaget att involveras i 

jämställdhetsarbetet. Lärarutbildningen lyckas inte alltid nå fram med budskapet om 

jämställdhet och genus till blivande lärare. I världen ser vi politiker åter försöka 

bestämma över kvinnors kroppar. Det är av vikt att utföra ytterligare studier om 

fritidslärares inställning och attityd kring jämställdhet och genus för att få veta hur det 

egentligen ser ut samt hur det ser ut rent praktiskt i verksamheterna. Intressant skulle 

också vara att se hur lärare som uppger hög genuskunskap agerar i praktiken. Det hade 

varit fängslande att prova lägga ett samlat fokus på jämställdhet vid exempelvis 

föräldramöten och personalmöten, för att tidigt etablera vilka värderingar som gäller i 

skolan och varför. Det hade varit intressant att se om detta hade bidragit till en mer enad 

samsyn på jämställdhet och rättvisa i organisationen. Det finns ett behov av en samsyn 

och fortbildning, det finns en törst på kunskap hos fritidslärarna som känner att de vill 

veta mer, deras kollegor behöver förstå ännu bättre. Mer fokus på genus och jämställdhet 

kopplat till sociala strukturer kanske också skulle kunna bidra till en mer enad samsyn på 

ämnet bland lärarna.  
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9 Bilagor 

9.1 Enkäten 

Inlägg i forum  

Hej! Jag heter Fanny Edfeldt och läser till lärare i fritidshem på Högskolan i Gävle. Jag 

skriver just nu mitt examensarbete och utför en enkätundersökning om jämställdhet och 

genus i fritidshemmet. Jag skulle bli otroligt glad om så många som möjligt ville ta sig 

några minuter för att svara på min enkät! Jag skulle bli extremt tacksam då det är till stor 

hjälp för att samla materialet som behövs till examensarbetet. Du är helt anonym genom 

hela enkäten och kan avbryta när du vill. Tack på förhand!  

 

Om du har några frågor eller funderingar så tveka inte att skicka ett PM här på Facebook 

eller maila via: ofk16fet@student.hig.se  

 

 Informationsbrev  

Hej och tack för att du deltar! Jag heter Fanny Edfeldt och läser till fritidslärare vid 

högskolan i Gävle. Jag är nu inne på sista terminen och har via examensarbetet en stor 

möjlighet att fördjupa mina kunskaper om jämställdhet inom fritidshemmet. Syftet med 

studien är att inhämta kunskap om hur fritidslärare upplever och hanterar 

jämställdhetsfrågor inom fritidshemsverksamheten. Denna enkätundersökning kommer 

ligga till grund för examensarbetet och jag skulle vara ytterst tacksam om du ville hjälpa 

mig genom att svara på denna enkäten - alla svar uppskattas! Det material som samlas in 

via denna enkät kommer enbart att läsas och bearbetas av mig samt min handledare på 

Högskolan i Gävle. Allt insamlat material kommer att förstöras efter att studien är 

avslutad. Min förhoppning är att du som lärare i fritidshem vill delta med dina tankar, 

erfarenheter och upplevelser kring att arbeta med jämställdhet och genus inom 

fritidshemsverksamheten. Vid eventuella frågor och funderingar om studien, kontakta mig 

gärna: Ofk16fet@student.hig.se  

 

1. Bakgrundsfrågor 

Här följer några frågor om vem du som deltar i enkäten är, du är anonym genom hela 

enkäten. 
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1.1 – Vilken kön identifierar du dig med?  

( ) Man 

( ) Kvinna 

( ) Annat 

 

1.2  - Hur gammal är du? 

( ) 18 - 30 

( ) 31 - 45 

( ) 46 – 55 

( ) 56 – 65+ 

 

1.3 – Utbildning?  

( ) Förskolelärare 

( ) Fritidsledare  

( ) Barnskötare 

( ) F-3 lärare 

( ) Lärare i fritidshem (Fritidslärare, grundlärare mot arbete i fritidshem) 

( ) Fritidspedagog 

( ) Ingen utbildning  

( ) Pågående utbildning 

 

1.4 - Antal år inom fritidshemmets verksamhet? 

( ) 0 – 3 år 

( ) 4 – 7 år  

( ) 8 – 15 år  

( ) 16 – 30 år  

( ) 31+  

 

1.5 - Hur många gånger har ni blivit erbjudna fortbildning relaterad till jämställdhet och 

genus? 

( ) 0 
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( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( )5+ 

 

2. Fritidslärares upplevelse av jämställdhet  

Här följer ett antal påståenden - Kryssa i efter hur väl påståendet stämmer med din 

upplevelse. 

 

2.1 - Skolan och fritidshemmet fostrar till jämställdhet.  

 

Stämmer inte alls    Stämmer helt 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

2.2 – Det finns en samsyn på jämställdhet inom arbetslaget.  

 

Stämmer inte alls    Stämmer helt 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

 

2.3 – Det finns en samsyn på genus inom arbetslaget.  

Stämmer inte alls    Stämmer helt 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

 

2.4 - Hur ofta diskuteras frågor om jämställdhet i arbetslaget?   

 Aldrig                                                     Dagligen 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

 

2. 5 - Hur ofta hörs könade kategoriseringar från elevernas  sida på fritidshemmet? 

Aldrig                                                        Dagligen 
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      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

 

2. 6 - Hur ofta hörs könade kategoriseringar från personalens sida på fritidshemmet? 

Aldrig                                                       Dagligen 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

 

2.7 – Eleverna kan agera gränsöverskridande på fritids utan att få negativa konsekvenser.   

Aldrig                                                          Alltid 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

 

2. 8 - I vilken utsträckning blir aktiviteter på fritids könskodade (pojkar eller flickor ägnar 

sig åt olika aktiviteter)? 

Aldrig                                                            Dagligen 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

2. 9 - Hur nöjd är du med dina kunskaper och färdigheter kring jämställdhet och genus? 

Inte nöjd alls    Helt nöjd 

( ) 1       ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

 

3. Bearbetning och hantering av frågor om jämställdhet i verksamheten 

3.1 – Hur ofta bearbetas frågor om jämställdhet tillsammans med arbetslaget.  

Aldrig                                                         Dagligen 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

 

3. 2 - I vilken utsträckning motverkas traditionella könsroller i verksamheten? 

Inget alls    Hela tiden 

( ) 1       ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 
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3.3 – Planering av aktiviteter sker med hänsyn till jämställdhetsfrågor. 

 Stämmer inte alls    Stämmer helt 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

 

3.4 – Mer stöd hade behövts för att bedriva jämställdhetsarbetet.  

Stämmer inte alls    Stämmer helt 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

 

3. 5 - I vilken mån ger skolledningen stöd för att kunna utföra jämställdhetsarbetet? 

Inget stöd     Mycket stöd 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

 

3. 6 - I vilken mån görs inköp av läromaterial med hänsyn till genus och jämställdhet? 

Aldrig                                                              Alltid 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

 

3.7 – I vilken utsträckning struktureras och planeras miljöer  utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv? 

Aldrig                                                                 Alltid 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

 

3.8 – Verksamheten jobbar aktivt för att motverka könade kategoriseringar.  

Stämmer inte alls    Stämmer helt 

      ( ) 1       ( ) 2   ( ) 3          ( ) 4      ( ) 5 

 

3.9 – I vilka sammanhang diskuteras jämställdhetsfrågor främst?  

( ) I aktiviteter med eleverna 
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( ) Planeringstid 

( ) Rastvakts tid 

( ) Matsalen  

( ) Raster  

( ) Arbetslagsmöten  

( ) Annat: _________________________________ 

 

3.10 – Jämställdhetsarbetet drivs av enstaka fritidslärare eller lärare.  

( ) Stämmer helt 

( ) Stämmer delvis 

( ) Stämmer inte alls 

 

 

 

 

4. Avslutande frågor:  

 

4.1. Vilka utmaningar finns det med att arbeta kring jämställdhet? 

_____________________________________________________________ 

4.2. Övriga kommentarer och synpunkter för att förbättra arbetet med jämställdhet och 

genus på fritidshemmet. 

_____________________________________________________________ 

 

Tack så mycket!  

 


