
 

 

 

Självständigt arbete 

Fritidslärares resonemang kring pojkar, flickor och 

genus. 
 
Primary school teachers reasoning about boys, girls and gender.  

Författare: Erica Svensson och 

Maida Nezic 

Handledare: Maria Olsson 

Examinator: Barbro Gustafsson 

Termin: VT14 

Ämne: Pedagogik 

Nivå: Grundläggande 

Kurskod: 2GN01E 



  
 

i 
 

 

 

Abstrakt 
I denna studie har vi intervjuat fem fritidslärare med hjälp av en vinjett som 

utgångpunkt. Vinjetten handlar om ett verklighetstroget dilemma, angående genus, som 

kan förekomma i fritidshemmet. De intervjuade fritidslärarna förklarar att de försöker 

bemöta pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt, men i resultatet framkommer det att 

elever blir bemötta olika beroende på kön.  

 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur genus konstrueras i lärares tal 

om pojkar och flickor. För att få de svar som studiens syfte och frågor kräver, utfördes 

en kvalitativ forskningsintervju. De frågeställningar som studien utgår ifrån lyder: hur 

konstrueras genus i lärares tal om elever i skola och fritidshem? samt hur talar lärare 

om sitt bemötande av pojkar och flickor? Av resultatet framkommer det att begreppet 

genus är något som, utifrån de intervjuade fritidslärarnas perspektiv, inte får någon 

större uppmärksamhet i deras arbete. De försöker istället utgå ifrån elevers personlighet 

och agerande, istället för att se varje individ som ett kön. Trots detta framkommer det att 

fritidslärarna, emot sin vilja, agerar och bemöter elever olika beroende på kön.  
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1 Inledning 
Denna studie fokuserar på en problematik som handlar om hur lärare bemöter flickor 

och pojkar i skola och fritidshem. Svaleryd (2006, s.63) skriver att man genom 

forskning har fått bevisat att vår uppmärksamhet lätt riktas mot de elever som syns och 

hörs mest. Detta innebär att variationen inom könet försvinner, då vissa pojkar och 

flickor skapar en stereotyp för respektive könsgrupp Svaleryd, 2006, s.63). Detta 

innebär att om en flicka är tyst och ordningssam, så förväntas resterade flickor att agera 

på samma sätt. Lika så om en pojke är aktiv och högljudd, antas de andra pojkarna vara 

likadana.  

Enligt Skolverket (2011, s.8) är det skolans skyldighet att främja flickors och pojkars 

lika rätt och möjligheter, då skolverket (ibid) menar att elevers uppfattningar om vad 

som är manligt respektive kvinnligt formas utifrån hur de bemöts i skolan, samt vilka 

krav och förväntningar som ställs på dem.  

Denna studie fokuserar på att synliggöra hur genus konstrueras hos pojkar och 

flickor i skola och fritidshem. De centrala aspekterna ligger i hur lärare talar om flickors 

respektive pojkars handlingar samt hur lärare talar om sitt bemötande av pojkar och 

flickor.  

Genus har i denna studie visat sig vara ett komplicerat begrepp, då det i intervjuade 

fritidslärares utsagor framkommer med samma betydelse som kön. Enligt Judith Butler 

(2007, s.7), en feministisk teoretiker, är kön och genus två helt skilda begrepp. Könet, är 

något som varje individ föds med, det vill säga något biologiskt. Genus är en 

konstruktion, som skapas utifrån påverkan av bland annat handlingar, förväntningar och 

språket (Butler, 2007, s.7).  

 

1.1 Bakgrund 

Människan är en biologisk varelse som påverkas mer eller mindre av det som finns runt 

omkring, i både den sociala och kulturella omgivningen. Genus förblir därmed en 

svårhanterlig samverkan mellan det genetiska och biologiska, men även utifrån de 

sociala och kulturella faktorer som utvecklar och formar genus (Skolverket, 1994, s.9). 

Butler (2007, s.7) tar upp en feministisk teori som hävdar att vi föds med ett, manligt 

eller kvinnligt, kön som är biologiskt. Det som sedan sker, i en så kallad förlängning, är 

att det tillkommer en genuskonstruktion med specifika kännetecken - det maskulina 

eller feminina som präglar varje individ. Den feministiska teorin hävdar även att det 

finns stora skillnader mellan den sociala samt kulturella genuskonstruktionen och det 

biologiska könet. Detta är något som Butler (2007, s.11) är väldigt kritisk till då hon 

ifrågasätter feministernas tolkning av de båda begreppen – kön och genus (Butler, 2007, 

s.11). Är det då de medfödda könen som avgör hur varje individ konstruerar sitt genus? 

Är det redan förutbestämt att en människa, född kvinna, ska präglas av det feminina och 

därmed anta feminina attribut? Eller är det helt naturligt att en man, trots sitt manliga 

kön, beter sig och agerar feminint? 

Enligt Skolverket (2011, s.8) är det skolans uppdrag att motarbeta de traditionella 

könsmönster som idag präglar samhället och låta elever självständigt utveckla sin 

individuella förmåga samt sina intressen oberoende av könstillhörighet. För att kunna 

motarbeta de könsmönster som idag förekommer, krävs det att skolan utför ett 

jämställdhetsarbete. Myndigheten för skolutveckling (2003, s.69) skriver att skolan 

utifrån sin egen kunskap ska vara drivande i arbetet och involvera personalen i 

kompetensutvecklingsinsatser, samtidigt som stöd från kommun och skolledning ges. 

Något som då Josefson (2007, s.5-6) tar upp är att varje kommun bör ha en skyldighet 

att anställa en genuspedagog som i sin tur ska hjälpa lärare med olika lästips och 

arbetsmaterial som har sin tyngdpunkt i kön och genus.  
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Genus är något som berör både samhället och skolan. Det bidrar till att det är 

betydelsefullt att lärare arbetar utifrån samt utvecklar elevers kunskap genom att låta 

dem aktivt delta i olika reflektioner och diskussioner där de får agera utifrån sina 

genuskunskaper (Josefson, 2007 s.5-6). Det som då är utmärkande för ett 

jämställdhetsarbete är medvetenhet samt öppenhet från personal, då arbetet har sin 

grund hos de vuxna. Svaleryd (2006, s.42) hävdar att om det ska ske en förändring är 

det upp till läraren att finna viljan, då det är läraren som har makten att utveckla, forma 

och påverka det identitetsskapande som idag sker hos barn och unga.  

    Att arbeta med jämställdhet i skolan är en utmaning, då elever har olika 

hemförhållanden som i sin tur har utvecklats utifrån vad som anses acceptabelt hos 

flickor respektive pojkar. Balansen av likheter samt olikheter mellan synen på könen 

särskiljer sig olika utifrån den sociala och kulturella omgivning, vilket bidrar till att 

lärares arbete blir väldigt komplext och svårhanterligt (Skolverket, 1994 s.3). Enligt 

Skolverket (1994, s.1) har skolan sedan 25 år tillbaka aktivt arbetat för jämställdheten 

och nationella studier påvisar att Sverige är bland de främsta länderna när det gäller 

jämställdhet mellan de båda könen i skolan. Men många undersökningar visar även att 

pojkar och flickor ges olika förutsättningar, som i sin tur leder till att de presterar olika i 

skolans ämnen (Skolverket, 1994, s.1). Butler (2007, s.13) nämner att de båda könen 

existerar utifrån naturens sida, vilket innebär att man enbart föds med ett manligt 

respektive ett kvinnligt kön, och därefter skapas det en genuskonstruktion. Till detta 

kommer kulturellt konstruerade föreställningar som antyder att varje individ ska agera 

på ett specifik sätt (Butler, 2007, s.13).  

 

1.1.1 Förväntningar 

Trots att man i flera år har strävat efter en jämställdhet mellan de båda könen och att det 

även står skrivet i styrdokumenten, så hävdar Svaleryd (2006, s.5) att man ännu inte har 

lyckats utan att det fortfarande är något som man brottas med. Att pojkar och flickor ska 

uppföra sig på olika sätt är något som även idag ses som en självklarhet, och Svaleryd 

(2006, s.14) skriver att flickor förväntas vara hjälpsamma, snälla och omtänksamma 

medan pojkar får stämpeln som stökiga och högljudda. Dessa olika förväntningar visas 

också när det handlar om aktiviteter och intressen, då även sådana präglas av 

föreställningarna utifrån könsidentiteter och vad som anses lämpligt för vardera. En 

typisk aktivitet för pojkar är trädklättring medan flickor förväntas leka med dockor 

(Svaleryd, 2006, s.15). Vi kan se en problematik i att lärares olika förväntningar på 

pojkar och flickor kan bidra till hur genus konstrueras. Brännpunkten i problemet 

handlar om att genusfärgade förväntningar konstrueras vilket även skapar olika 

förutsättningar för pojkars och flickors lärande. 

Redan vid skolstart kan lärare märka hur flickors och pojkars erfarenheter skiljer sig 

åt. Detta är baserat på forskning som Skolverket (1994, s.11) har tagit fram, och antyder 

att flickor är generellt mer tränade i finmotorik samt har en känsla för färg och form, att 

de är mer kreativa i sitt tänkande och har starkare koncentrationsförmåga och att de 

visar mer känslor och inlevelse. Bilden av hur flickor är och agerar visar att flickor 

förväntas vara osjälvständiga och försiktiga. Däremot är pojkar generellt nyfikna, visar 

mod och styrka, att ledarskapet är starkt uttalat och grovmotoriken är utvecklad. Det 

hävdas även att pojkar framhåller sig själva och visar ilska och vrede oftare än flickor.  

Odenbring (2010, s.27) tar upp en tidigare genomförd studie, som handlar om hur 

barns kropps- och talspråk påverkar samspelet mellan barn och vuxna. I studien 

undersökte man om en möjlig analys kan genomföras för att komma fram till hur genus 

konstrueras och hur inrättade beteenden bevaras samt utmanas i olika omgivningar.  
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Barn lär sig tidigt att tolka de genusförväntningar som de utsätts för och vad det 

innebär, och formas därefter utifrån de förväntningar som omgivningen och samhället 

ställer. 

Odenbring (2010, s.32) skriver att barn i förskolan leker med varandra oavsett vilket 

kön de har, men när de kommer till grundskolan väljer de ofta att leka med samkönade 

personer i sin egna ålder för att undvika att bli retade. Därav väljer man också personer 

med samma kön när det handlar om uppdelningar och lagindelning i aktiviteter. 

Odenbring (2010, s.32) förklarar även att pojkar identifierar sig med pojkar och flickor 

med flickor för att stärka sin egna könsidentitet. Samtidigt finns det elever som bryter 

dessa stereotypa könsuppdelningar och dessa är beroende av stöd i form av kompisarnas 

acceptans, för att våga agera som gränsbrytare (Odenbring, 2010, s.32). Vissa pojkar 

sitter hellre och målar än klättrar i träd, samtidigt som vissa flickor hellre spenderar 

rasten på fotbollsplanen. Svaleryd (2006, s.14) hävdar att de könsberoende 

förväntningar som idag förekommer inte alltid stämmer in på alla elever, som därmed 

fullt ut inte passar in i dessa genusmönster. Det är alltså en förväntning som inte håller 

fullt ut, och Butler (2007, s.12) antyder att varje individs genuskonstruktion inte har 

någon koppling till det biologiska könet. Det innebär att ett manlig genuskonstruktion 

likaväl kan kopplas till feminint kön och tvärtom (Butler, 2007, s.12).  

 

1.1.2 Bemötande 

Enligt Skolverket (2011, s.8) ska skolan på ett medvetet och aktivt sätt arbeta för att 

främja en förståelse hos elever om att vi alla är olika och förtjänar respekt, samt att man 

oavsett kön har lika rätt och samma möjligheter. Enligt Skolverket, 2011, s.8) ska elever 

kunna forma sin uppfattning om vad som är manligt respektive kvinnligt utifrån hur de 

bemöts i skolan, och de förväntningar och krav som ställs på dem (Skolverket, 2011, 

s.8). Men det skilda bemötandet ligger hos den vuxne, då Svaleryd (2006, s.21) skriver 

att lärares tonfall i en konversation med flickor är mjuk samtidigt som man till pojkar 

använder ord som ”tuff” och ”häftig”.  

I en annan studie som Einarsson (2003, s.29) genomfört blev olika lärare tillfrågade 

hur de själva bemöter flickor och pojkar. Studiens resultat visade att lärare inte är 

speciellt medvetna om att de beter sig annorlunda beroende på kön. I samma studie 

förklarar vissa lärare att de är medvetna om detta, och beter sig därmed annorlunda just 

för att de har olika förväntningar på de båda könen i olika ämnen. Ett exempel var att 

pojkarna hade högre förväntningar på sig i naturkunskap, medan flickorna hade det i 

språk. Därmed fick flickorna, tidigare än pojkarna, ta emot både kritik och beröm i 

naturvetenskap och tvärtom i språk (Einarsson, 2003, s.29). Problematiken med detta är 

att det skilda bemötandet kan bidra till att det inte blir jämnställt mellan pojkar och 

flickors identitet trots att skolan ska förmedla solidaritet och agera jämställt (Skolverket, 

2011, s.12)  

Under ett jämställdhetsarbete är det viktigt att man inte enbart fokuserar på 

individnivå, utan att man har hela elevgruppen som utgångspunkt. I praktiken händer 

det att man går på rutin och inte längre tänker på hur och varför man handlar som man 

gör. För att denna rutin ska brytas och att vi ska kunna tänka till, krävs det medvetenhet. 

Men Svaleryd (2006, s.41) förklarar att man hellre följer rutinen än arbetar utifrån något 

man inte känner till. Det handlar då om bekvämlighet och även en rädsla för att inte 

göra bra ifrån sig. Hon tar även upp ett specifikt scenario som utspelar sig under 

sovvilan på en förskola, då en flicka placeras mellan två pojkar som busar. Detta kan 

bero på att många lärare inte är speciellt insatta i begreppet genus och därmed inte heller 

särskilt medvetna om sina handlingar (Svaleryd 2006, s.21).  

Flickornas tidiga utveckling och goda anpassning tas till vara av lärarna i skolan, på 

så sätt att flickor placeras bredvid okoncentrerade pojkar för att lugna dem så att lärarna 
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kan bedriva undervisningen som planerat i skolan. Därmed fostras flickor till att ta 

ansvar för sina manliga klasskamrater och pojkar tillåts att ta för sig mer i klassrummet 

än flickorna. Detta betyder att läraren har mer tolerans och tålamod när det gäller 

pojkar. På detta vis bestraffas flickor då pojkarna i klassrummet oftast är mer barnsliga, 

vilda och rebelliska regelbrytare (Skolverket, 94. s.13). 
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2  Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur genus konstrueras i lärares tal 

om pojkar och flickor.  

 

Frågeställningar 

 Hur konstrueras genus i lärares tal om elever i skola och fritidshem?  

 Hur talar lärare om sitt bemötande av pojkar och flickor?  
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3 Tidigare forskning 
 

3.1 Det tidiga bemötandet 

 

Idag förekommer det att barn blir bemötta utifrån de stereotypa genusföreställningar. 

Detta är något som Eidevald (2009, s.21) tar upp, och skriver samtidigt att trots många 

inte är uppmärksamma på detta utan istället hävdar att deras bemötande är individuellt 

anpassat till varje personlighet, så är det könsskilda bemötandet något som påbörjas 

redan några timmar efter födseln. Eidevald (2009, s.2) fokuserar i sin studie på vilka 

ställningstagande, hos flickor respektive pojkar, som möts av motstånd samt vilka som 

accepteras i skolan. Hans teoretiska utgångspunkt är den feministiska 

poststrukturalismen och som metod har Eidevald (2009, s.2) använt sig av 

videoinspelning, i två arbetslag med barn i 3-4 års åldern.  

Enligt Eidevald (2009, s.21) uppfattas pojkars och flickors utbrott olika. Om en 

flicka är upprörd kan det tolkas som att hon är arg och ledsen, men om en pojke beter 

sig på samma sätt antar man däremot att han är trött. Flickor får ofta höra ord som ”lilla 

hjärtat”, ”gumman” och ”älskling”, samtidigt som man väntar på ett ljud när de sover 

innan man pratar med dem. Pojkar däremot får höra ord som ”tuffing”, ”vild” och ”din 

lilla rackare”. Det skilda bemötandet visar sig även när en pojke uppfattas som bråkig, 

då föräldrarna försöker dämpa honom och menar att det är sådan han “är”, medan en 

flicka får en hårdare tillsägelse då hon inte “behöver” vara sådan. Om barn inte visar 

några köntypiska mönster, speciellt om pojkar uppfattas som feminina, ses det mer som 

någonting man behöver ändra på (Eidevald 2009,s.22). 

 

 

3.2 Kategoriseringar 

Odenbring (2010, s.32) skriver i sin undersökning att man medvetet har delat in pojkar 

och flickor i genusgrupper för att se elevernas bedömning av vilken kategori de tillhör. I 

sin studie utgår hon ifrån genuskonstruktioner som hon har tittat närmare på i förskolan, 

förskoleklass och grundskolans lägre åldrar. Studien baseras på observationer av 

interaktioner mellan barn och barn, samt mellan barn och vuxna, med den psykiska och 

verbala kommunikation i centrum. Flickor delade in sig i olika kategorier som de själva 

ansåg sig tillhöra. De vanligast förekommande kategoriseringarna var sporttjej, 

barbietjej och feminist medan pojkarna delade in sig i valda kategorier som machokille, 

Ken-pojke och mjukis-pojke visade Odenbrings (2010, s.33) studie. Denna undersökning 

baseras på elever i förskoleklass samt elever till och med årskurs sex. Elever som 

utmärkte sig som genusbrytare var elever i sexårsverksamheten samt årskurs ett och två 

och tillhörde då elevtypen feminister och sporttjejer. Mjukis-pojkar hade lägst status 

bland sina samkönade kamrater och umgicks hellre med det motsatta könet. Odenbring 

(2010, s.33) hävdar att för att kunna bli accepterad av sin genusgrupp är det viktigt att 

inte avvikelsen från normen blir stor. Undersökningen visade att en pojke som hade 

blivit retad för att han hade lekt med yngre flickor fick kämpa för att bli accepterad av 

den tuffa pojkgruppen, vilket han dock  

blev till slut. 

    Enligt Odenbring (2010, s.32) finns det forskning som visar att flickor från en övre 

medelklass har mer energi och är mer agressiva samt destruktiva i förskolor där 

aktiviteter utan närvarande vuxen förekommer. Dessa flickor beskrivs som “ bråkiga, 

tuffa prinsessor” då de var klädda i söta klänningar och hade långt blont hår samtidigt 

som de var högljudda och orena. Genom sin klädsel och sitt blonda långa hår bevarar de 
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ett traditionellt, sedvanligt feminint utseende av feminitet. Redan vid åtta års ålder kan 

barnen definera begreppet genus angående vad som är manligt och kvinnligt, då 

manliga karaktärer beskrivs med ord som ”muskler” och ”styrka” samtidigt som  

kvinnligt definieras som “smalhet”.  

 

 

3.3 Den vuxnes föreställningar 

Det är våra egna föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt, som i sin 

tur avgör hur vi bemöter barn och unga hävdar Eidevald (2009, s.21). Detta kan visas 

genom vilka leksaker som erbjuds, vilket tonläge den vuxne har samt utifrån de kläder  

som barn bär.  

     I dagens samhälle verkar det vara en självklarhet att klä sina barn i könskodade 

kläder och att även klippa håret i könskodade frisyrer. Eidevald (2009, s.22) påstår att 

detta bidrar till förväntningar om att även bemötandet anpassas till könet, trots att 

varken kläder eller frisyr behöver ha en speciell påverkan på barnets unika personlighet. 

I en undersökning, som Eidevald (2009, s.22) tar upp, hade man integrerat vuxna med 

spädbarn i tre månaders ålder. Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur de 

vuxna förhöll sig till varje barn utifrån den information de fick om barnets kön. De 

vuxna fick däremot information om att undersökningen gick ut på att få kunskap om hur 

barnen reagerade i sällskap med främlingar, och blev därmed ombedda att leka med 

barnen på ett naturligt sätt. Undersökningen baserades på tre olika situationer, varav  två 

där barnet blev introducerat utifrån sitt kön, en pojke och en flicka, men i det tredje 

fallet fick de vuxna ingen information om vilket kön barnet hade. Eidevald (2009, s.22) 

visade att detta resulterade i osäkerhet hos de vuxna, då de inte visste hur de skulle 

bemöta barnet i leken. De förklarade sedan att de under lekens gång försökte bilda sig 

en uppfattning om barnets kön, vilket påvisar att könet styr deras handlande. De vuxna 

som blev introducerade för en flicka, tog automatiskt upp en docka, vilket även de som 

var osäkra på barnets kön i första hand gjorde. Detta resultat påvisar att den vuxnes 

handlingar och bemötande utgår ifrån barnets kön, och därmed inte utifrån barnet som 

individ (Eidevald,2009,s.22).  

 

 

3.4 Att ta för sig i klassrummet  

Många kan kanske tro att det är lärare som ger pojkar stort utrymme i klassrummet, men 

själva påpekar de att det är pojkar själva då de framstår som mer aktiva under 

lektionerna. Pojkar beskrivs som mer aktiva just för att de, oftare än flickor, ställer och 

svarar på frågor, och även är rörliga i klassrummet. Einarsson (2003, s.26) beskriver sin 

studie som påvisar att det i klassrummet finns det hon kallar för synliga samt osynliga 

barn. De som upplevs som synliga är de barn som tar för sig i klassrummet, det vill säga 

de som ställer och svarar på frågor utan handuppräckning samt är extra rörliga under 

lektionstid. I sin studie har Einarsson (2003, s.167) som utgångspunkt att undersöka 

interaktionen i klassrummet. För att kunna få in den information som krävs har två olika 

metoder använts – observation i strukturerad klassrumsmiljö samt gruppdiskussioner. 

Observationerna utfördes under vardagliga lektioner med olika åldersgrupper som 

fokus, åldrarna 7-9, 10-12 samt 13-16. Einarsson (2003, s.167) utförde 58 

klassrumsobservationer, fördelade på 18, 20 och 20.   

Som tidigare nämns är det ofta pojkar som upplevs som synliga, tillsammans med ett 

fåtal flickor. De barn som upplevs som osynliga är, enligt Einarsson (2003, s.26) de som 

inte märks trots närvaron i klassrummet. Med andra ord är det de barn som inte påkallar 

någon vidare uppmärksamhet och som inte gör sin stämma hörd, vilket i studiens 
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resultat visar sig vara fler flickor än pojkar. Dessa synliga samt osynliga barn finns i 

varje klassrum, och det har även visat sig att det är de synliga barnen som lyfts fram 

utav läraren. Genom att lärare ställer frågor riktade mot de barn som ofta hörs, resulterar 

det till att de osynliga barnen knappt deltar i klassrummets offentliga kommunikation 

(Einarsson, 2003, s.23).  

Eidevald (2010, s.32) beskriver hur flickor kan uppfattas om de istället tar för sig i 

kommunikationen som sker i klassrummet. Lärare kan genast tycka synd om pojkarna 

om flickorna tar över en diskussion, då lärares syn på flickor är att de inte ska ta för sig 

så mycket eller dra åt sig uppmärksamhet. Enligt Eidevald (2010, s.33) uppfattade 

denna lärare genast flickorna som störande och beskriver att stökiga pojkar enbart ses 

som omogna, vilket “löser sig självt” när de växer upp.  

 

 

3.5 Att skapa och bryta könsmönster 

Två andra studier som Eidevald (2009, s.22) tar upp visar att flera förskollärare ofta 

även beskriver flickor och pojkar som varandras motsatser. I den ena studien beskrivs 

att om ett barn uppträdde på ett annat sätt än vad som passade in i barnets specifika 

könsföreställning, reagerade både vuxna och barn. Något som även Eidevald (2009, 

s.23) uttrycker är att flickor och pojkar anses vara olika, och därmed dras till samkönade 

barn i lekar och aktiviteter. Efter förskoleåldern förväntas det däremot att den sexuella 

åtrån kopplas in, och barn förväntas därmed dras till olikheter. Detta är något som tyder 

på förväntningar om att de motsatta könen ska begära och komplettera varandra senare i 

livet (Eidevald, 2009, s.23).  

Odenbring (2010, s.33) hävdar däremot att uppmuntran och stöd för gränsbrytande 

barn är viktigt för att barnet ska kunna känna sig tryggt och känna stöd från både 

kompisar och vuxna om att det är naturligt att leka med barn av det motsatta könet. 

Pojkar och flickor delas upp i olika grupptillhörigheter utifrån deras kön, vilket kan 

signaleras med utifrån olika färger så som rött och blått, men även genom olika 

rumsliga indelningar. Barn kanske placeras när eleverna ska gå någonstans. Enligt 

Odenbring (2010, s.30) så blir lätt denna typ av köbildning en del av elevers klasskultur 

som därmed lever vidare. Förklaringen bakom detta lyder att läraren menar att det är 

någonting som anses vara “skoj”. Samma lärare ska även också ha påpekat att de 

uppgifter som pojkar fick var svårare, vilket pojkarna förstärkte och kommenterade då 

de uppmärksammat detta. Denna typ av könsuppdelning kan bidra till att elevers 

interaktivitet med det andra könet begränsas eftersom elever arbetar med klasskompisar 

av samma kön (Odenbring, s.30). 

Att bryta dessa samkönade konstruktioner och att bryta olika könsbarriärer är ofta 

svårhanterligt när det kommer till vänskapen mellan de båda könen. Dagligen integreras 

pojkar och flickor med varandra i skolan vilket bidrar till att samkönade grupperingar 

skapas och består. Enligt Odenbring (2010, s.30) är det svårare under de tidiga åren i 

grundskolan att vara kompis med en person av det motsatta könet, just för att risken att 

bli retade som ett uppfattat par är så stor. En annan nackdel kan också vara att pojkar 

uppfattas som mesar när de umgås med flickor. Dessa uppfattningar inom elevgruppen 

kan i sin tur vara en orsak som i sin tur leder till att barn leker i samkönade grupper 

(Odenbring, 2010, s.30).  

 

3.6 Lika men ändå olika 

Hellman (2010, s.171) beskriver i sin studie hur barnen på en förskola lekte med 

varandra, oavsett kön. Deras lek kallades för “hjälteleken” och kretsade kring att 

förkroppsliga de normer som de ansåg krävs för att besegra “de onda”. Barnen 
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förhandlade därmed bland annat om hur rösten skulle låta, hur de skulle röra sig samt 

vilka kläder som en superhjälte bär, vilket uteslöt uppdelning av flickor och pojkar. 

Barnen såg detta som en väldigt spännande lek, där lekens positioner även passade de 

båda könen. Hellman (2010, s.172) beskriver hur barnen sprang runt i större utrymmen 

med fladdrande mantlar, spände sina muskler för att se vem som var mest lämplig att 

vara superhjälte och utmanade varandra genom att hoppa från höga höjder. Men även 

här förekom det uppfattningar som omedvetet gav genusrelaterade förväntningar 

uppmärksamhet. En pojke uppmärksammade att en flicka inte rörde sig på “rätt” sätt. 

Han tyckte att hon var mycket långsammare och hoppade alldeles för lite för att kunna 

vara Batman. Hellman (2010, s.174) förklarar att för honom representerade dessa 

rörelser flickors sätt att röra sig, men pojken menade inte att den utpekade flickan inte 

fick vara med på grund av sitt kön, utan för att sättet hon rörde sig på (Hellman, 2010, 

s.174). Året därpå hade lekens fokus förändrats från en uppdelning av “de goda” och 

“de onda” till kategoriseringar av flickor respektive pojkar. Denna uppdelning förekom 

då för att kunna leka prins- och prinsesslekar (Hellman, 2010, s.193). Syftet med denna 

studie var att undersöka de normer som kopplas till ”pojkighet”. Hellman (2010, s.226) 

la sitt fokus på att observera hur just dessa normer skapas och upprepas av flickor, 

pojkar och även lärare i barnens praktiker. För att inhämta den information som 

behövdes utförde Hellman (2010, s.226) ett fältarbete under två års tid på en svensk 

förskola, där en variation av sociala och kulturella bakgrunder förekom.  

Lekar där samkönade barn leker bidrar till att elever utvecklar egna 

könskonstruktioner. Ett tydligt exempel som Odenbring (2010, s.30-31) beskiver är en 

grupp flickor i förskolan som målade sina läppar och lekte pussleken. Leken grundade 

sig i att flickor skulle jaga pojkar och pussa på dem. Vid ett tillfälle hotade en pojke en 

annan pojke med att ge honom en puss om han inte blev lämnad ifred vilket fick sin 

verkan då hotet fungerade. Ett sådant hot förekom aldrig flickor emellan utan flickorna 

pussade varandra utan reaktion. Odenbring (2010, s.30) hävdar att barns lek präglas av 

de olika förutsättningar av könsuppdelningar, vilket i sin tur bidrar till hur de delar upp 

leken. Flickor vågar agera mera i homogena flickgrupper i jämförelse med i blandade 

grupper (Odenbring, 2010, s.30).  

I sin avhandling om praktikgemenskaper skriver Dahl (2011, s.19) om hur människor 

träffas och deltar aktivt i olika möten, där de utbyter gemensamma idéer, engagemang 

och erfarenheter. Dahl (2011, s.125) utförde ett fältarbete på ett fritidshem under sju 

månaders tid, där 41 barn i åldrarna 8-9år ingick. Studien har dokumenterats genom 

fältanteckningar, observationer samt informella samtal med elever. En central aspekt för 

studien var att uppmärksamma hur barn ser på sina kamrater och kamraternas samspel.  

Dahl (2011, s.19) hävdar att en praktikgemenskap innebär att olika individer har en och 

samma tanke/fråga som de sedan fokuserar på, vilket i sin tur kan leda till 

alliansbildning. I skolmiljöer väljer eleverna  själva vilka allianser de vill tillhöra som i 

sin tur leder till utanförskap. Personerna som observerades i dessa möten värnar om 

relationerna. När man ingår i en allians innebär det att det finns en kärna av aktörer som 

samlas och är beredda att försvara sin allians, samtidigt som de individer som inte ingår 

istället får en känsla av utanförskap.  

Något som Driessen och van Langen (2013, s.69) skriver om, går tillbaka till 1990-

talet då det i ett flertal studier framkom att pojkar var lågpresterade. Detta problem 

kallades för ”the boys problem” och skylldes på könsskillnaderna, vilket i sin tur fick 

medias uppmärksamhet. Under senare tid har existensen av tre nivåer av könets 

utveckling diskuterats som grunden till varför pojkar är lågpresterade av Driessen och 

van Langen (2013, s.71). Den första nivån fokuserar på om könsskillnader är medfödda 

eller inte, samtidigt som miljön sägs ha en viss påverkan. Inflytandet av familjen och 

den sociala omgivningen utgör i den andra nivån, medan den tredje handlar om 
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inflytandet från skola, lärare och klasskompisar. Diessen och van Langen (2013, s.71) 

hävdar att det är dessa tre nivåer som tillsammans utgör en gemensam nämnare för vårt 

identitetsskapande.  

 

 

3.7 Lärares medvetenhet 

Enligt Odenbring (2010, s.39) finns det tidigare studier som hävdar att manliga lärare 

ofta kommer pojkar närmare och därmed knyter vänskapsband med dem i form av 

skämtsamma kommentarer. Dessa kommentarer handlar ofta om tjejer och det som inte 

uppfattas lika manligt, bland annat det feminina. Genom att skämta om kvinnor och 

femininitet poängterar man det maskulina hos elever och hetrosexualiteten förstärks. 

Odenbring (2010, s.39) menar också att läraren använder sig av olika samtalsämnen för 

att utveckla det manliga inom vänskapen med pojkarna. De flickor och pojkar som inte 

ses som maskulina hamnar istället utanför gruppen och den manliga vänskapskretsen, 

då de elever inte heller förstår skämtens innebörd. Odenbring (2010, s.39) förklarar 

även att machopojkarnas beteende stärktes av att läraren log mot dem men vid tillfällen 

när läraren vill få ordning på pojkarna kunde han säga till skarpt och eleverna lyssnade 

på honom. Om flickornas beteende var i liknande med pojkarnas fick de en strängare 

tillsägelse jämfört med pojkarna. Det har däremot inte framkommit några studier eller 

forskning kring hurvida kvinnliga lärare knyter an till flickor eller pojkar på ett 

motsvarande sätt (Odenbring, 2010, s.39). 
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4 Teorianknytning 
Vi har valt att använda Judith Butlers teorier för att synliggöra påverkan av genus i 

lärares tal om pojkar och flickor i skola och fritidshem. De centrala begrepp som 

kommer att användas i studiens analys utgörs av handlingar, förväntningar och språklig 

konstruktion. Dessa begrepp presenteras i detta kapitel.  

Judith Butlers teorier kring genus utgår ifrån en konstruktion (Butler, 2007, s.7). Den 

grundläggande och primära substansen, som i sin tur ses som en heterosexistisk 

fördom, innebär att vi alla föds med ett biologiskt kön – antingen manligt eller 

kvinnligt. Utifrån dessa könskategorier har det sedan skapats en sekundär konstruktion 

av genus med tillhörande kännetecken – maskulinitet och feminitet (Butler, 2007, s.7). 

Denna förklaring utgår Judith Butler ifrån i boken Genustrubbel, som handlar om – 

precis som titeln antyder – att skapa trubbel inom begreppet genus.  

 

4.1 Könsbundna förväntningar 

I Butlers analys framstår kön som en invecklad och problematisk konfliktkälla, som inte 

går att komma ifrån (Butler, 2007, s.7).  

Butler (2007, s.13) påstår att det är ytterst svårt att skilja kön från genus, då genus 

har visat sig vara en förlängd konstruktion av kön. Mellan de olika förhållningssätt som 

uppstår när vi samtalar om kön, genus och begär så har det enligt den feministiska 

teorin skapats en obligatorisk koppling. Den baseras på, som tidigare nämnts, att det 

från början finns ett manligt kön samt ett kvinnligt. Detta är då biologiskt givet, och i 

följd av det biologiska könet har det skapats en konstruktion av vad som anses vara 

maskulint respektive feminint. Butler (2007, s.13) förklarar sig vara kritisk till att de 

båda könen har skapats med en instinkt som gör att de dras till det motsatta könet, alltså 

att de båda könen har skapats med ett heterosexuellt begär. Genom en kritisk analys 

hävdar Butler (2007, s.13) att detta kan kopplas till det maktpolitiska system som 

försökt höja det manliga könet till en position med makt över det kvinnliga.  

Något som då avviker från dessa förväntningar är personer som uppträder som 

dragartister, och som iscensätter en övertygande förvrängning av den könstypiska 

bilden. Denna iscensättning har i sin tur skapat en förvirring av vår grundläggande 

föreställning om kön och genus, därmed har dragartisten fått en särskild karaktär i 

Butlers (2007, s.19) projekt. Genom att använda sig av genusrekvisita, specifika 

kännetecken och kroppsspråk i en skämtsam förvrängning av det som våra 

förväntningar säger om könstillhörighet, så förmedlar dragartisten det konstgjorda i  

genuskonstruktionen. Utifrån detta agerande skapas det en förvirring som i sin tur leder 

till att normaliserade förväntningar kring kön- och genuskategorierna försvagas. Butler 

(2007, s.19) ställer frågan om det möjligtvis kan vara så att den manliga dragartisten 

egentligen är av kvinnligt kön, som i sin tur använder sitt feminina genusuttryck? 

Poängen med dessa antagande, är att vi alla i varierande grad uppträder på detta 

avvikande sätt. Butler (2007, s.19) skriver att vi vill framstå som begripliga och 

rättmätiga personer, vilket i sin tur gör att vi tar efter de ideal som förväntas av oss 

enligt genuskonstruktionen. De som däremot inte utgår ifrån de påbud som det 

kulturella anvisar, det vill säga de som inte tar efter de redan bestämda tal- och 

kroppshandlingar som förväntas enligt genuskonstruktionen, anses vara oförståeliga 

avvikelser till de naturaliserade genuskonstruktionerna (Butler, 2007, s.19).  
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4.2 Handling 

Butler (2007, s.57) tar upp frågan ”vilket genus har du?” och undrar vilket svar som 

förväntas. Innebär det att det finns ett genus som man har eller något centralt man är? 

Butler (2007, s.57) ser kritiskt på den feministiska teorin som menar att 

genuskonstruktionen formas kulturellt och därmed är en konstruktion beroende av kön, 

och hon ifrågasätter det genom att ställa frågan om hur denna konstruktion sker. Hur 

skapas konstruktionen och genom vad? Är den redan förutbestämd, vilket innebär att 

möjligheten att förändra och påverka utesluts, eller kan genus konstrueras annorlunda? 

Det sägs att redan innan kroppen tilldelas ett kön, så har den en form av läggning och 

personlighet, det vill säga en redan bestämd inristning som anses komma från en 

kulturell påverkan utanför moderlivet. Så vad är det egentligen som skapar och formar 

denna identitetskonstruktion? Butler (2007, s.205) ställer frågan om kroppens form och 

gräns ses som en yta för kulturell inristning, påverkat av en politisk och kulturell 

formning, och vad är det i så fall som definierar den som ”kvinnokroppen”?  

Butler (2007, s.57) hävdar att det är omöjligt för oss att förstå denna typ av 

konstruktion, då det inte finns en mänsklig konstruktör som påverkar. Det kan uppfattas 

som att de passiva mottagarna, de fysiska kropparna, har fått genustecknen inristade och 

kan därmed inte förändras. Butler (2007, s.58) tar upp Simone de Beauvoirs formulering 

som säger att man inte föds som kvinna, utan man blir det. Denna synpunkt antyder 

även att genus är konstruerat, och medför en agerande person som på något vis tar åt sig 

och skapar sitt egna genus. Detta betyder även att denna person kan anta något annat 

genus, dock alltid under det kulturella tvånget, som då inte kommer från det respektive 

könet. Butler (2007, s.58) skriver att det har uppkommit diskussioner kring begreppet 

konstruktion och de traditionella konstrasterna mellan den fria viljan och 

förutbestämdhet. I dessa diskussioner ses kroppen som en passiv bärare där de olika 

genustecknen har inristats, men även som ett verktyg där den bestämmande viljan 

formar en egen kulturell mening (Butler, 2007, s.58).  

Butler (2007, s.213) tar även upp Michel Foucaults påståenden kring människans själ 

och dess koppling till kroppens inristning. Dessa påståenden hävdar att det är själen som 

avgör vad det är som inristas på kroppen, det är alltså själen som påverkas av det som 

sker runt omkring, och som i sin tur lämnar spår på kroppens yttre. Det yttre är en 

avspegling av det inre, då kroppen betecknas som en inhängnad åt det inre rummet - 

själen. De handlingar, begär och gester som uppkommer runt omkring, ger ett intryck av 

det väsentliga, och skapar därmed avtryck på kroppens yta.  

De skapar även en illusion av att det inuti kroppen existerar en genuskärna, som 

stegvis upprätthålls dels för att justera sexualiteten inom förväntade ramar. Butler 

(2007, s.214) hävdar att om begärets, handlingarnas och gesternas ”orsak” förenas i 

varje människas ”jag”, så kan samhällets inställning och förväntningar, som bidrar med 

den påhittade synen på genus, osynliggöras. 

Genus ses även som ett kulturellt, språkligt och även biologiskt kännetecken hos 

människor. Butler (2007, s.59) skriver om hur andra feministiska forskare hävdar att 

genus inte är ett individuellt kännetecken, utan baseras på en eller flera relationer. 

Många forskare håller med Simone de Beauvoir om att det feminina genus är 

utmärkande i jämförelse med det manliga, då det definieras utav könet medan det 

manliga anses vara en upphöjd bärare av egenskapen att vara människa (Butler, 2007, 

s.59). Inom feminismen uppfattas genus som ett utmärkande kännetecken, där personen 

i sig utgör kärnan för att kunna utveckla egenskaper så som förnuft, moral, språk samt 

reflektion. 
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4.3 Språkets påverkan 

Som tidigare nämnts så har Butler (2007, s.57) påstått att det är omöjligt för oss att 

förstå den typ av konstruktion, där en mänsklig konstruktör som påverkar inte finns 

närvarande. Den feministiska teorin samt litteratur har trots tidigare slutsatser antagit 

uppfattningen om att det bakom varje handling finns en ”handlare”. Detta innebär, som 

Butler (2007, s.78) förklarar, att det saknas möjlighet att kunna påbörja en förändning 

av de dominansrelationer som idag existerar i samhället, utan en handlande person. 

Monique Wittig, en feministisk teoretiker, tas upp. Wittig skriver att det finns en 

handlande person bakom varje handling, vilket är något som Wittig otvivelaktigt 

förutsätter. Dock beskriver hon hur genus performativt konstrueras genom kulturella 

och materiella praktiker i dagens samhälle. Butler (2007, s.78) skriver att Wittig även 

ifrågasätter de förklaringar och förväxlingar som har uppkommit i resonemang av 

”orsak” och ”verkan”. Wittig anser att språket är en viktig markör där radikala 

förändringar kan ske. Språket används av individen, som förstärker och försvagar 

språkbruket tillsammans med andra. Butler (2007, s.18) hyser en stor respekt för Wittig, 

som ser möjligheter att försvaga de köns- och sexualitetsförväntningar som skapas 

genom språk och kultur. Trots att språket ses som en begränsning i hur vi väljer att 

framstå som identiteter, så har det även en förmåga att göra genomgripande ändringar. 

Butler (2007, s.18) hävdar dock att vi inte enbart agerar med hjälp av verbalt språk, utan 

kroppen i sig är en stor uttryckskälla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

17 

 

5 Metod 
 

5.1 Vinjett som metod 

Vi valde att använda en kvalitativ ansats, närmare bestämt intervjuer. Anledningen till 

att vi valde en kvalitativ ansats, med intervju som metod, är att det skapas en mer intim 

och personlig kontakt med varje respondent. De frågor som vi hade krävde mer än ja- 

och nejsvar, vilken man i en intervju kan få tillgång till. Enligt Denscombe (2010, s, 

367) förknippas kvalitativ ansats med forskningsmetoder så som observation, intervju 

och dokumentanalys. Med en enkel förklaring antar den kvalitativa forskningsmetoden 

formen av ord, antingen talade eller skrivna (Denscombe, 2010, s, 367).  

Vårt syfte är att bidra med kunskap om hur genus konstrueras i lärares förväntningar 

på elevers handlingar. Vi valde att basera våra intervjuer på vinjetter för att få en 

utvidgad uppfattning  kring lärares förväntningar. 

 
Vinjetter är korta historier som beskriver en person, en situation eller ett 

skeende som försetts med karakteristiska som forskaren kommit fram till är 

viktiga och avgörande i en val- eller bedömningssituation. Beskrivningen 

ska vara konkret och verklighetsnära för att uppfattas som trovärdig av 

respondenten. (Jergeby, 1999, s. 12) 

 

Ekberg (2010, s.61) förklarar vinjettmetoden som en möjlighet till utvecklad förståelse 

kring en människas värderingar samt sätt att bedöma och göra val. Varje vinjett ska 

medföra ett dilemma med en förväntad reaktion, där varje respondent ska ta ställning till 

sitt tänkbara agerande och sina åsikter. När man konstruerar en vinjett finns det vissa 

saker att tänka på, speciellt att den ska vara lätt att förstå, Ekberg (2010, s.63) förklarar 

att risken annars ökar för att respondenten kan tappa tråden. Förutom logik och 

trovärdighet ska vinjetten även vara meningsfull och relevant, just för att den ska vara 

så verklighetsnära som möjligt.  

Vi presenterade därmed en skriftlig vinjett (se bilaga B) för våra respondenter, som i 

sin tur fick dela med sig av sina tankar, erfarenheter och värderingar kring det dilemma 

som vinjetten innehöll. Anledningen till varför vi valde vinjett är att det kan skapas en 

mer personlig och intim kontakt med våra respondenter, där även ”ja- och nej-svar” kan 

utvecklas och risken för missförstånd minskar.  

Vår vinjett kretsade kring ett dilemma som utspelades på ett fritidshem, där en pojke 

vid namn Philip gick. Philip tyckte om att leka med flickorna, där aktiviteter som bland 

annat utklädning och docklekar stod i centrum. Denna situations dilemma var att Philips 

föräldrar ville att han skulle leka med pojkarna för att kunna ”tuffa till sig”, vilket de 

krävde att lärarna skulle ordna. Frågan med vinjetten var hur man som lärare ska agera i 

en sådan situation.  

 

 

5.2 Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.5) krävs det att forskning utförs för att en utveckling 

ska ske, både hos individen och samhället. De involverade ska därför försäkras om att 

studien utövas med hög kvalitet och att den har väsentliga frågor som utgångspunkt. 

Med ett begrepp kallas detta krav för forskningskravet, vilket innebär att metoder 

förbättras samt att det sker en utveckling av relevanta kunskaper.   

    Den uppenbara utgångspunkten för de forskringsetiska överväganden är 

individskyddskravet, som antyder att varje berörd individ har ett berättigat krav på att ej 

utsättas för någon form av skada, till exempel kränkning eller förödmjukelse. Det 
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innefattar även skydd av privatliv och livsförhållanden för obehöriga. I en förlängning 

kan individskyddskravet utökas och konktretiseras i fyra huvudskrav, alla allmänna 

inom forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.5) 

 

5.2.1 Informationskravet 

Enligt detta krav är forskaren skyldig till att lämna ut information om vad som förväntas 

av den som väljer att delta i undersökningen, det vill säga vad deras uppgift innebär 

samt vilka villkor som gäller för att delta. Det är även viktigt att berätta för varje 

deltagare att deras medverkan är frivillig, och att de därmed kan välja att avbryta sitt 

deltagande om de så känner för det (Vetenskapsrådet, 2002, s.7) 

I den information som ges, ska deltagarna få information om undersökningens syfte 

och hur studien kommer att genomföras. Vetenskapsrådet (2002, s.7) förklarar att det är 

ytterst viktigt att forskaren undviker obekväma situationer, vilket då kan undvikas 

genom att tydligt upplysa de deltagande om att de uppgifter som framkommer enbart 

ska användas för forskningens syfte och även vart det kommer publiceras, om så är 

fallet. För att på ett enkelt sätt meddela varje berörd respondent om hur vi skulle gå 

tillväga skickade vi ut ett mail med all betydelsefull information (se bilaga A).  

 

5.2.2 Samtyckeskravet. 

Detta krav innebär att forskaren behöver deltagarnas godkännande för att kunna 

genomföra specifika handlingar i undersökningen. Vetenskapsrådet (2002, 9) skriver att 

de som deltar även har rätt att själva avgöra om de vill medverka, hur länge och även 

under vilka villkor. Det är även deras rätt att avbryta sin medverkan utan att utsättas för 

påtryckning, eller någon annan form av negativa följder. Viktigt att veta är då att om nu 

en deltagare väljer att avbryta sin medverkan i undersökningen, så är inte forskaren 

skyldig till att göra sig av med den information som tidigare inhämtats. Om dock denna 

deltagare ber om att strykas ur forskningens material, bör forskaren ta hänsyn till detta 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.10). Denna punkt gav vi information om muntligt innan varje 

intervju påbörjades. 

 

5.2.3 Konfidentialitetskravet  

I en forskningsundersökning ska deltagarnas uppgifter förvaras otillgängligt för 

obehöriga och de som väljer att delta ska ges största konfidentialitet. Om materialen 

erhåller etiskt känsliga uppgifter, kan det även övervägas att forskaren undertecknar en 

tystnadsplikt, om så krävs. När undersökningen färdigställs är det även viktigt att varje 

deltagare blir avidentifierad, t.ex. att de erhåller ett fiktivt namn. Vetenskapsrådet (2002, 

s.13) förklarar dock att om arbetet är tillräckligt detaljerat, så finns risken att vissa 

deltagare kan identifieras av någon läsare.  

 

5.2.4 Nyttjandekravet 

Enligt nyttjandekravet ska insamlad data enbart användas för forskningsändamål. Den 

inhämtade informationen får därför inte användas för annat bruk, och heller inte utlånas 

till annat syfte. Vetenskapsrådet (2002, s.14) förklarar detta krav som så, att forskaren 

inte får sälja eller låna ut sina uppgifter till andra människor utanför undersökningen. 

Inför planerade undersökningar måste därmed forskaren överväga de risker som finns, 

utifall informationen och dess resultat skulle utnyttjas felaktigt (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.14).  
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5.3 Urval 

För vår datainsamling kontaktade vi sex fritidslärare, varav fem kvinnor och en man, 

som alla tackade ja och mer än gärna ville ställa upp som respondenter. De alla är 

utbildade till fritidslärare, inom den gamla lärarutbildningen, och är därmed aktiva både 

i skola och på fritidshem. Efter fem intervjuer kände vi att empirin var mättad, och 

valde därmed att avboka den sjätte.  

Erfarenhet, så som ålder, skiljer sig åt då tre av våra respondenter har varit anställda 

och aktiva inom skolans verksamheten i ca 25 år. De andra två är däremot ganska 

nyutbildade och har därmed enbart arbetat som fritidslärare i ca 5 år. Respondenterna 

har arbetat på olika skolor inom Växjö Kommun och har på senare tid blivit anställda 

var för sig på samma skola som idag är deras arbetsplats. Detta har resulterat till att 

respodenterna har olika erfarenheter med sig till den nya gemensamma arbetsplatsen.   

I vårt resultat har vi valt att ange varje respondent som ”hen”, just för att vi enbart 

intervjuade en man. Detta för att minska risken av identifiering av läsare.  

 

 

5.4 Genomförande 

Denscombe (2009, s.369) beskriver processen som krävs för att analysera kvalitativa 

data, och hävdar att den innehåller fem steg. Det första steget innebär förberedelse, då 

kvalitativa data kan inhämtas genom olika tillvägagångssätt som exempelvis 

fältanteckningar eller intervjuutskrifter. Vad man än väljer att använda sig av, krävs det 

en förberedelse samt organisering för att data ska kunna inhämtas, analyseras och 

användas i forskningssyfte (Denscombe, 2010, s.370). 

Det första vi gjorde, efter att ha fått ett ”ja” från varje respondent, var att boka tid för 

en intervju. Detta skedde genom ett mail, där vi även bifogade en vinjett och ett 

informationsbrev. Genom att få tillgång till vinjetten innan intervjun, fick 

respondenterna en möjlighet att fundera kring den situation som vinjetten medförde. Vi 

valde att genomföra intervjuerna i miljöer där våra respodenter kunde känna sig trygga 

och avslappnade, för att på så sätt minimera stress och oro. Då våra respodenter arbetar 

på samma skola valde vi att utföra interjuerna i ett grupprum som finns utanför 

fritidshemmets verksamhet. Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen där alla 

respondenter var närvarande, var för sig, och därmed blev det inget bortfall. Under 

intervjuns gång spelade vi in våra samtal, för att därefter kunna transkribera, vilket varje 

resondent godkände.  

Vi använde oss av två mobiler när vi spelade in, och förde även anteckningar under 

tiden. Detta för att minimera risken att gå miste om värdefull information.  

Med oss på intervjun hade vi även en intervjuguide med frågor som vi ville ha svar 

på. För att forma denna intervjuguide, utgick vi ifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Det fanns inga frågor med ett specifik och redan förutbestämt svar, utan varje fråga 

fokuserade på varje respondents erfarenheter, åsikter och värderingar.  

När alla intervjuer var genomförda, var det dags att avlyssna varje inspelning och 

utföra en transkribering. Den andra steget handlar om förtrogenhet, det vill säga att man 

läser in och fördjupar sig i materialet (Denscombe, 2009, s.371). Detta steg utförde vi 

under transkriberingen, då vi avlyssnade samtalen ett flertal gånger, med hjälp av 

hörlurar för att kunna fokusera och utesluta alla störande ljud. För att få ett så relevant 

och innehållsrikt resultat som möjligt, var vi tvungna att jämföra och sortera varje 

inhämtat svar för att kunna se om deras svar skiljde sig åt eller föll samman. 

Denscombe (2009, s.372) menar att detta steg är ett hjälpmedel för att kunna återgå 

samt reflektera kring intervjuerna, och även för att på ett bättre sätt kunna förstå dess 

sammanhang.  
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När varje intervju var överförd till skrift, påbörjade vi tolkningsprocssen. För att göra 

det så enkelt som möjligt för läsaren att följa tråden, valde vi sedan att kategorisera de 

svar som intervjuerna gav. De kategorier som framkom var genusbegreppets betydelse, 

att separera flickor och pojkars materiella valmöjligheter, elevernas medvetenhet kring 

olika genusskillnader, lärares medvetna agerande samt talet som genuskontruktör. 

Denscombe (2009, s.373) hävdar att man genom det tredje steget, alltså kategorisering, 

kan gruppera tolkade koder i ett sammanhang, och även jämföra koderna med varandra 

för att se helheten.  

Det ovan nämnda räcker dock inte för att studien ska ses som trovärdig. Denscombe 

(2009, s. 378) hävdar att man som forskare måste på något sätt kunna bevisa att 

resultatet stämmer och man kan därmed inte ta förgivet att läsarna ska lita på dennes 

ord. Det som inhämtas, måste därför baseras på metoder som ses som goda 

utgångspunkter för ett väl utfört forskningsarbete. Denscome (2009, s. 378) skriver om 

begreppet validitet. Är datan tillförlitlig på så sätt att samma resultat skulle framkomma 

vid andra tillfällen och av olika forskare?  

 

 

5.5 Metodkritik 
Användning av vinjetter är en bra början för en insamling av empirisk data, som ligger 

till grund för en kvalitativ undersökning, eftersom den bidrar till en gemensam 

utgångspunkt hos respondenterna. En svaghet som vinjetter kan medföra, är att den 

hypotetiskt iscensatta situationen kan uppfattas som icke realistisk för den enskilda 

respondenten. Om respondenten inte kan relatera till situationen, som vinjetten medför, 

kan trovärdigheten vara problematisk. Detta kan i sin tur medföra att ställningstagandet 

inte överensstämmer med verkligheten (Ekberg, 2010, s.61).  

Det finns kritiker som menar att om situationen inte har upplevts, kan respondenten 

uppge en tredje bild av situationen, i form av ett objektivt tänkande och finna ett faktiskt 

agerande. En viktig fråga som väcks är om respondentens tänkta agerande och 

föreställning kan jämföras med ett handlande (Ekberg, 2010, s.61). En väl formulerad 

och genomtänkt vinjett kan medverka till att respondenten kan jämföra situationen med 

tidigare erfarenheter, om den påminner om en liknande situationen som denne har varit 

med om. Detta är en fördel då det inte finns några redan förutbestämda svar under 

intervjun, utan innebär istället att varje respondent kan tala utifrån egna erfarenheter 

utan att bli dömd utifrån åsikter.  

Innan intervjun skickade vi ut vinjetten till respektive respondent, för att de skulle få 

möjligheten att läsa igenom och få längre tid att fundera. Detta möjliggjorde även att 

respondenterna skulle få tillgång till förberedelse kring kommande intervju. Något som 

vi inte var beredda på, var att tre utav våra fem respondenter inte har läst igenom 

vinjetten eller förberett sig.  

Ekberg (2010, s.62) menar också att om informatören och respondenten är 

främmande för varandra påverkas intervjun annorlunda än om de är bekanta med 

varandra. Detta medför ingen större problematik, då samhället är uppbyggt på ett sådant 

vis att man många gånger tvingar samhällets medborgare att handla utifrån korta, 

muntliga och realistiska beskrivningar. Ekberg (2010, s.62) hävdar också att dilemmat 

som finns i vinjetten är omöjlig att efterlikna, om situationen hade utspelat sig i 

verkligheten. Situationen hade därmed hanterats annorlunda. Bedömningshandlingen 

hade inte varit densamma om man talar om någonting som man inte har erfarenhet av. 

Då respondenten inte kan samtala med aktören som finns i vinjetten och få en djupare 

förståelse om situationen, förblir vinjetten orealistisk för respondenten. Detta medför i 
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sin tur att vinjettens resultat måste hanteras med försiktighet och att “översättningen” 

till verkligheten kan upplevas som problematisk (Ekberg, 2010, s.62).  

 

6 Resultat 
I nedanstående text tar vi upp det resultat som vi fick av våra intervjuer. Varje 

respondent har fått sitt namn utbytt mot A, B, C, D och E. 
 

6.1 Sammanställning av vinjett 

Utav de fem fritidslärare som vi utförde en intervju med, var det enbart 3 som har 

upplevt ett liknande dilemma som i den bifogade vinjetten om Philip (se bilaga B). 

Samtliga fritidslärare var eniga om att det inte är upp till föräldrar att bestämma vad och 

vilka aktiviteter som ska erbjudas på fritidshemmet, de kan istället komma med förslag 

och önskemål. De menar att som fritidslärare, måste ta till sig det föräldrarna önskar, 

men fungerar det inte så är det ingen mening att tvinga fram ett deltagande. Något som 

fritidslärarna däremot tyckte var relevant, var att erbjuda samtliga elever en gemensam 

aktivitet, som i detta fall rörde sig om fotboll. De tre intervjupersoner som upplevt ett 

liknande dilemma berättade att den berörda eleven, i deras liknande situationer, valde att 

delta i aktiviteten men visade inget större intresse. Det märktes tydligt att han inte var 

intresserad och heller inte såg aktiviteten som givande. Därför menade våra 

respondenter, att de enbart utförde den begärda aktiviteten en eller två gånger, sedan lät 

de honom leka utifrån sitt intresse.  

 
Fritidslärare: B: Vårt jobb är att erbjuda aktiviteter, vi kan inte tvinga dom att göra saker 

dom inte vill.  

 

Två utav respondenterna förklarade att först och främst skulle de samtala med 

föräldrarna, och då förklara att de inte kan tvinga elever till att göra något de inte vill. 

Däremot har de möjligheten att erbjuda samtliga elever en aktivitet, och då försöka 

introducera det som föräldrarna begär. Att ställa sig på Philips sida var dock en 

självklarhet.  
 

Fritidslärare: D: … skulle försöka ha en väldigt trevlig diskussion med föräldrarna om 

detta, och försöka ställa mig på Philips sida. 

 

 

6.2 Resultat av insamlad empiri 
Vi har valt att kategorisera vårt insamlade material i fem delar; genusbegreppets 

betydelse, att separera flickor och pojkars materiella valmöjligheter, lärares medvetna 

agerande, elevers medvetenhet kring olika genusskillnader samt talets skilda 

bemötande.  

 

6.2.1 Genusbegreppets betydelse 

Enligt Fritidslärare: A innebär begreppet genus att det är någonting man utvecklas till. 

Förklaringen löd som så, att man föds till ett kön men att man sedan känner själv vilket 

genus man tillhör. Fritidslärare: A anser att alla har rätt till att vara som man vill, trots 

det biologiskt medfödda könet.  

 
Fritidslärare: A:  Det betyder ju att vi är av olika kön, men kan man ju vara som man vill 

ändå, känner jag. Alla är ju födda till ett kön, och sen ehm, kan man ju känna man passar 

mer eller mindre in på det. Man utvecklas sen till genus. 
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Till skillnad från Fritidslärare: A, så medgav Fritidslärare: B att hen inte har haft några 

större funderingar kring ämnet genus, men förklarade att det är vissa saker man föds 

med och som kommer helt naturligt. Hen såg det även som en självklarhet att man 

accepterar varje individ som den är, även om en person med manligt kön identifierar sig 

i ett kvinnligt genus, och vice versa.  

 
Fritidslärare: B: Innan jag pratade med er så har jag inte funderat över det så mycket. Så 

det är självklara saker, om någon tror att han är hon eller hon är han, så såklart man 

accepterar personen som den är. Jag tror att det är, vissa saker som man får medfött som 

det kommer så klart av sig själva. 
 

När frågan om genusets betydelse ställdes, var Fritidslärare: D väldigt kortfattad och 

bestämd kring sin tolkning och menade att det innebär kön, det vill säga om man är 

flicka eller pojke.  Fritidslärare: D kompletterade sedan frågan med att förklara att genus 

även ingår i begreppet jämlikhet och hur man tänker kring beggreppet.  

 
Fritidslärare: D: Genus betyder sorten av människa, alltså könet, pojke eller flicka typ. 

Men genus är ju hela det här jämlikstänkadet. Finns ju med i begreppet, faktiskt.  
 

Precis som Fritidslärare: A förklarade Fritidslärare: C att genus för hen innebär att man 

först och främst föds med ett, antingen manligt eller kvinnligt kön, och sedan utvecklas 

ett genus. Man har själv förmågan att bestämma vilken väg man vill gå, oavsett de 

stereotypa könsroller som idag existerar.   

 
Fritidslärare: C: Begreppet genus för mig betyder kön, och olika slags kön asså kille/tjej 

och att egentligen att man ska få lov och  utvecklas på det hållet man själv vill och att 

man ska få testa på det man själv känner oavsett stereotypa roller. 

 

Genus för Fritidslärare: E, var kort och enkelt att förklara. Hen beskrev begreppet med 

innebörden att alla, oavsätt kön, är lika. Därmed kan genus kopplas till begreppet 

likvärdighet.  

 
Fritidslärare: E: För mig betyder det egentligen likvärdighet, rakt av. Ja, att alla är lika. 

Oavsett kön. 

 

 

6.2.2 Att separera flickor och pojkars materiella valmöjligheter 

Uppdelning av flickors och pojkars leksaker, det vill säga att de har leksaker som tillhör 

deras attribut, är något som Fritidslärare: E inte förstår att man skulle vilja göra. Hen 

menar att varje individ har olika intressen och att man utifrån det ska få möjligheten att 

välja fritt.  

 
Fritidslärare: E: Lägger man det ur mitt synsätt där alla är en individ så har ju alla 

individer olika intressen, ehh, sen kan det skifta från att man går från en sak till en 

annan. Men jag förstår inte varför man skulle särskilja, ehh, utifrån det. 

 

Om man utgår ifrån ett traditionellt synsätt, förklarar Fritidslärare: C att exempelvis 

dockor ses som en leksak för flickor. Hen förstår däremot inte varför pojkar inte skulle 

kunna leka med dockor, lika lite som varför en flicka inte skulle kunna få leka med 

actionfigurer. Bara för att det specifika föremålet har utmålats för att användas till en 

specifik lek, betyder inte det att man inte kan leka andra lekar med samma föremål.  
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Fritidslärare: C: Traditionellt sätt så ska, så ska dockor då vara en flick-leksak och 

samtidigt.. Vad då, kommer inte pojkar bli pappor en dag? Dom behöver också den leken 

med, egentligen. Och varför ska inte en tjej kunna då leka med en action-figur? Den 

behöver inte, lixom, vara just den saken den är utan man kan göra om figurerna.   

 

Fritidslärare: B kopplar detta direkt till sin praktik, och funderar kring hur de på hens 

fritidshem har lagt upp det.  Det hen kommer fram till är att deras elever grupperar sig, 

men inte utifrån kön, utan det sker baserat på intresse. Hen ger även ett exempel på att 

pojkarna ofta leker med en riddarborg, där även prinsessor inkluderas. 

 
Fritidslärare: B: Man ser det, dom grupperar sig, men mest är det enligt intresse, inte 

pojkar och flickor. För killar kan sitta där och leka med riddarnas torn, men där finns det 

ju prinsessor också. Så om, det var så himla medvetet så skulle prinsessor inte vara med 

när pojkarna leker.   

 

En leksak är en leksak, och Fritidslärare: D medger att det hade varit underbart om alla 

dessa materiella saker kopplades bort från allt som genus, traditionella synsätt samt 

marknadsföring innebär. Hen menar att man ska få leka med det man tycker är roligt. 

Varje individ ska få möjligheten att välja, utifrån vad denne själv anser som utvecklande 

och stimulerande.  
 

Fritidslärare: D: Jag tycker man ska få leka med det man tycker är roligt. Stimulerande 

och utvecklande för sin egen del. Jag tycker att leksak kan vara leksak. Sen finns det ju 

marknadskrafter som vill ha det vinklat såklart. Och äh, traditioner också, som sitter 

i.  Men jag tycker att det skulle vara härligt om det bara var leksaker, och fritt ifrån 

genus och så, tillhörighet. 

 

 

6.2.3 Elevers medvetenhet kring olika genuskillnader 

Något som Fritidslärare: D har upplevt är att elever är medvetna om vad som anses vara 

“flickigt” respektive “pojkigt”. Hen menar att varje individ präglas av i princip allt som 

finns och sker runt omkring, vilket nödvändigtvis inte enbart är familj och fritidshem. 

Däremot så hävdar Fritidslärare: D även att eleverna i dagens samhälle har införskaffat 

sig kunskap om att man får göra det man själv vill.  

 
Fritidslärare: D: Även om de inte präglas av sin egna familj eller sin fritidshemsavdelning 

så tror jag att, äh, man blir präglad av allting. Media, reklam, ähm… i filmer och… 

utbudet. Men jag tror också att barn idag är väldigt noga med att.. att man får göra som 

man vill. 

 

Fritidslärare: A säger att hen egentligen inte kan veta exakt hur elever tänker kring vad 

som är flickigt och pojkigt, men att eleverna är medvetna om dilemmat. I de 

diskussioner som har uppstått på fritidshemmet, så har eleverna konstaterat att det inte 

spelar någon roll vad som är flickigt och pojkigt, vare sig det gäller kläder, färger eller 

övriga saker.  

 
Fritidslärare: A: De vet att det inte ska finnas något flickigt och pojkigt, så som kläder och 

så där. Jag tror inte att dom är så frigjorda så att dom tycker att en kille kan komma i 

kjol, lixom, ja, men mer med färger och sånt tror jag dom är ganska bekväma. När dom 

pratar om det så är dom medvetna om att det inte spelar någon roll. Hur dom har det här 

inne (pekar på huvudet) hur dom tänker egentligen, det vet jag inte.  
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De elever som är mest medvetna kring flick- och pojksaker, är främst de elever som har 

ett eller flera äldre syskon. Fritidslärare: B utvecklar sina tankar genom att förklara den 

tidiga inlärningen som då sker i samspelet mellan syskonen. Det händer ofta att det 

yngre syskonet ser upp till det äldre, och tar därmed efter dennes agerande.  

 
Fritidslärare: B: Det är dom som har storasyskon, dom är medvetna. Barnen retas och lär 

sig genom andra barn. Så om dom har syskon så är det tidig inlärning redan från början. 

Men det är lite, fortfarande är det de.. det är lite mjukare regler för flickor. Varför är det 

så? Ska tjejerna kunna bära blå skjortor men pojkar inte rosa? 

 

Fritidslärare: C upplever att det finns de elever som reagerar starkare än andra när det 

handlar om så kallade “avvikelser”. Hen menar även att det sedan är upp till lärare i hur 

de agera i en situation där en elev poängterar att något är fel.  

 
Fritidslärare: C: Vissa elever har ju större behov av att poängtera om något är flickigt 

eller pojkigt men sen samtidigt, där är det viktigt hur reagerar vi vuxna då. 

 

 

6.2.4 Lärares medvetna agerande 

Att det är oerhört viktigt att utgå ifrån eleven som individ, är något som Fritidslärare: B 

anser och tycker därmed att man inte ska fokusera på elevens biologiska kön. Det spelar 

därför ingen roll om det är en flicka eller en pojke, utan man respekterar varje elev för 

den person den är och agerar därmed utifrån det.  

 
Fritidslärare: B: Man respekterar folk och tar dom för det som, eller inte folk utan 

barnen. Man tar barnet som barnet är egentligen. 

 

Precis som Fritidslärare: B så konstaterar Fritidslärare: A att hen i sitt arbete försöker 

behandla alla lika, och menar även är att det inte har någon betydelse om det är en flicka 

eller pojke. De har båda samma rätt att behandlas lika, och därmed inte kategoriseras 

utifrån sitt biologiska kön.  

 
Fritidslärare: A: Ja, aa.. men jag, jag försöker nog behandla alla, lika eller vad man ska 

säga, att det inte spelar någon roll. 
 

Fritidslärare: C menar att det är väldigt enkelt att säga att man är medveten kring sitt 

agerande, men då tiden att reflektera ofta inte finns där, så händer det att man trampar i 

fällan. Hen hävdar även att det självklart händer att man säger något av vana.  

 
Fritidslärare: C: Jag försöker göra det. Sen har man säkert själv fällor där man kanske 

säger något och sen så är det inte alltid, man reflekterar över allting. Jag tror säkert att 

man kan hitta saker som man själv säger, bara av ren gammal vana.  
 

Fritidslärare: D tycker inte att man ska ta åt sig de åsikter och värderingar som antyder 

att man ska bete sig utifrån de föreställningar som existerar kring sitt kön. Hen erkänner 

däremot att hen inte tänker varken på eller i genus, utan vill att man ska kunna vara 

den  man vill och därmed göra det man vill. Hen beskriver att det är så man är fri, vilket 

hen tycker att varje individ ska känna sig.  
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Fritidslärare: D: Jag tänker inte så mycket i genus egentligen när barnen är så här små. 

Jag tycker att barn är barn. Jag försöker inte göra så mycket skillnad. Jag tycker att man 

ska kunna få vara fri och få vara den man är utan att påverkas av… man ska få känna 

vad som är rätt och göra det man vill, oavsett om man är pojke eller flicka. Men jag 

försöker att inte bry mig så mycket om skillnaden, utan mer att barn är barn. 

 

 

6.2.5 Talet som genuskonstruktör 
Att tilltala varje elev lika, är något som Fritidslärare: D säger att hen försöker göra, men 

erkänner att hen antagligen är väldigt olik i sitt bemötande av flickor och pojkar. Hen tar 

upp ett exempel där hen betonar och utrycker sig olika, beroende på om det var en pojke 

eller flicka hen tilltalade. Fritidslärare: D konstaterar även att när man talar till flickor, 

så förändras rösten och blir något mjukare, än om man säger något till pojkar 

 
Fritidslärare: D: Jag är säkert jätte olik mot dom fast jag tänker att jag inte ska vara det. 

Alltså man är ju, när man pratar och säger dom här orden så ska det inte vara manligt 

och kvinnligt, men man kan ju tänka sig en tröja med en kanin. “Åh, så fint” - lite mer 

kanske kvinnligt då, riktat. Och så “ åh vilken tuff tröja med en tiger på” - till en kille.  

 

Fritidslärare: C erkänner att hen har en hårdare ton mot pojkar än mot flickor. Men det 

behöver heller inte enbart vara mot pojkarna som hen höjer rösten åt, utan det beror på 

vem det är. Fritidslärare: C förklarar sig och säger att vissa elever, oavsett kön, behöver 

en hårdare ton och rakt besked. Det handlar därmed om elevens personlighet snarare än 

kön.  

 
Fritidslärare: C: Det beror ju lite på vad dom är för slags personer, vissa behöver.. 

behöver kanske ibland lite mer eh, raka besked. Och då är det liksom, beroende lite mer 

på personlighet. Jag kan nog, själv.. själv säga att jag kan ha en hårdare ton mot vissa 

pojkar. Men jag blir lika irriterad om tjejerna sitter och viskar som om killarna gör det. 

 

Under de könsgrupperade gruppsamtal som Fritidslärare: B har med sina elever, har hen 

uppmärksammat hur hens skilda bemötande har visat sig. Fritidslärare: B förklarar att i 

pojkgruppen krävs det en mer bestämd röst och en vuxen som styr upp det hela. Till 

skillnad mot flickgruppen, där det är lite mer avslappnat med mycket skratt. 

 

 
Fritidslärare: B: Jag har pojk- och flicksnack… Jag har lärt enligt min erfarenhet i den 

här gruppen, man ska alltid vara lite slapp med flickorna, och le, skratta och… på något 

sätt. Men när man sätter sig i pojkgrupp, då är det direkt ”det här tolererar jag inte, utan 

vi kör på det här hållet. Vi ska börja med det och det och det, och vi ser vad vi har för 

tid.” Interessant nog, för där styr man lite mer och öhm, inte hårdare tag utan lite mer 

bestämd röst. 
 

Trots att Fritidslärare: A är medveten om att hens bemötande kan skilja sig åt, antyder 

hen att det inte har med könet att göra. Hen anser däremot att det beror på vem det är 

man talar till eller säger åt. I ett exempel som fritidslärare: A tar upp, jämför hen en lugn 

och oftast tyslåten tjej med en busig pojk. Dessa två skulle hen inte säga till på samma 

sätt, då flickan oftast inte brukar göra något tokigt. Hen förklarar även att det inte spelar 

någon roll om det är några flickor eller några pojkar som inte är tysta under samlingen, 

utan irritationen kommer oavsett.  

 
Fritidslärare: A: Jag kan tänka mig att mot vissa pojkar som man pratar ofta med, kanske 

man, pratar lite mer bestämt med, men det jag inte om det är för att dom är pojkar eller 
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för att dom brukar man få tala dom till rätta oftare. Om man tänker på en, mm, försynt 

liten duktig tjej, liksom eh.. och hon skulle göra något jätte tokigt, så skulle.. så tror jag 

inte att jag skulle säga till henne på samma sätt som jag skulle göra med en pojke som 

brukar göra tokigheter. Jag blir lika irriterad om tjejerna sitter och viskar som om 

killarna gör det.  
 

Till skillnad från fritidslärare: A så vet fritidslärare: E inte riktigt varifrån det skilda 

bemötandet kommer ifrån eller varför det uppstår. Hen kan medge att det sker, det vill 

säga att fritidslärare: E är hårdare och tuffare i rösten mot pojkar än mot flickor. 

 
Fritidslärare: E: Där kan jag vara lite hårdare och tuffare mot killarna än vad jag är mot 

eh.. tjejerna. Jag vet egentligen inte varför. 
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7 Analys 
Hur konstrueras genus i lärares tal om elever i skola och fritidshem?  

Hur talar lärare om sitt bemötande av pojkar och flickor? 

I detta kapitel analyseras respodenternas beskrivningar. För att få svar på studiens 

frågeställningar har vi använt oss av Judith Butlers teorier som handlar om 

genuskonstruktion. 

 

7.1 Genus som ett otydligt begrepp 

Fritidslärarnas utsagor visar tecken på att genus inte ofta används som begrepp i skolan. 

Respondenterna gav uttryck för att det är något som de inte tänker, eller har tänkt, på i 

en större utsträckning. Ovanstående kan tolkas som brist på intresse, och möjligtvis 

kunskap, eller också att genus inte har någon betydelse i deras fritidshem. Det vill säga, 

att alla barn behandlas lika oavsett biologiskt kön och genuskonstruktion. I 

fritidslärarnas utsagor framkommer det även att genus ses som kön, att dessa två 

begrepp har samma betydelse. Butler (2007, s.7) ger uttryck för att kön och genus är två 

olika saker, då kön är något biologiskt som varje individ föds med, antingen ett manligt 

eller kvinnligt och genus är en konstruktion som, i en förlängning av könet, skapas 

utifrån påverkan av bland annat handlingar, förväntingar och även språket (Butler, 2007, 

s.7). Fritidslärarnas utsagor visar tecken på delade meningar om vad begreppet genus 

innebär. En respondent ansåg att genus är någonting man föds med, medan en annan 

hävdade att det är någonting som varje individ utvecklas till. Hur detta sedan kan tolkas, 

beror på hur varje individ ser på begreppet genus, det vill säga om genus är något 

obetydligt eller om det är något som alla borde ha kunskap om.   

 

7.2 Att bortse från elevers biologiska kön 

Samtliga fritidslärare förklarade att de försöker att bortse från elevers biologiska kön, 

och istället se varje elev utifrån personlighet och behov. Det kan vara enkelt nu när 

eleverna fortfarande är unga, men är det fortfarande lika lätt när de blir äldre och börjar 

på högstadiet? Är det då lika acceptabelt om en pojke agerar feminint, vilket då avviker 

från de förväntningar som ställs på denne utifrån det biologiska kön? Butler (2007, s.19) 

hävdar att varje individ som inte följer de förväntningar som ställs på könet, ses som en 

avvikelse, då resterande strävar efter att framstå som begripliga och “normala” individer 

(Butler, 2007, s.19). Under elevernas tidiga åldrar kan det ses som roligt att klä ut sig, 

både från elevernas och lärarnas perspektiv.  

 

7.3 Elevers fria vilja 

Respondenternas utsagor visar att det är viktigt att eleverna får göra det de själva vill, de 

ska därmed inte tvingas göra något utan eget samtycke. Eleven ska själv kunna styra 

sina aktiviteter för att på så sätt kunna finna något som ses som lustfyllt och lärorikt. Då 

tre utav våra respondenter har upplevt en situation där en förälder kräver en viss 

aktivitet åt sitt barn, som i den här situationen rörde sig kring fotboll, så ansåg dessa 

fritidslärare att det inte är upp till föräldrarna att bestämma. En fritidslärare förklarade 

att föräldrarna isåfall har sin möjlighet att forma och utveckla eleven, utifrån sina 

förväntningar, hemma. Enligt den feministiska teorin, som Butler (2007, s.57) tar upp, 

anses könet vara det biologiska man föds med och att genus konstrueras utifrån det 

kulturella och sociala som sker runt omkring.  
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Fritidslärare: D: ..men han stod ju bara i ett hörn och hade jättetråkigt. Så då från.. vi 

gjorde det en gång då, och då bestämde vi att det gör vi inte mer, för han ville inte spela 

fotboll.  

 

Då föräldrarna begär att fritidslärare ska erbjuda den berörda eleven en viss aktivitet, 

som i detta fall är en bollsport, utför fritidsläraren en medveten handling genom att tala 

om för eleven att “nu går vi och spelar fotboll”. Respondenten hävdade att detta i sin tur 

resulterar till att den tilltalade eleven oftast följer med, då utrymmet för ett nekande är 

begränsat. Hade fritidsläraren istället ställt frågan om eleven skulle vilja vara med och 

spela fotboll, blir det däremot ett erbjudande där eleven kan svara både ja och nej. I det 

första exemplet, där läraren säger åt eleven att följa med, följer denne med omedveten 

om att läraren utför en medveten handling.  

 

 

7.4 Genus som orubblig inristning 

Varje individ har en egen vilja när det handlar om att gilla speciella leksaker och 

specifika aktiviteter. Vår tolkning är att det egentligen inte spelar någon roll om någon 

utomstående försöker påverka, då det enbart är den berörda personen som själv kan 

påverka sitt egna genus genom att vara öppen för nya saker. Butler (2007, s.57) tar 

däremot upp genus som en inristning. Detta innebär att varje individ har sitt 

förutbestämda genus inristat, som därmed inte kan förändras. Denna inristning har i sin 

tur skapats utifrån det kulturella tvånget, vilket betyder att dess koppling till könet är 

irrelevant. 

 

 

7.5 Språklig påverkan utifrån lärares förväntningar 

Förutom handling och förväntningar, har även språket en stor påverkan i 

genuskonstruktionen. Butler (2007, s.18) skriver att talet ses som en viktig del av en 

framgångsrik förändring. Varje person har genom talet förmågan att antingen försvaga 

eller förstärka sin identitet i dialog med andra. Genom språket bär vi förmågan att utföra 

grundläggande förändringar. Trots detta så är betoning och ordval något som varierar i 

tal med pojkar respektive flickor. Utav våra respondenter kunde majoriteten medge att 

de tilltalar de båda könen olika, även om det inte sker medvetet och emot deras vilja. 

Det vill säga att det blir som en vana, då en respondent förklarade att det är som att hen 

är påverkad av de traditionella förväntningarna som länge har präglat samhället. Ett 

exempel som framkommer är hur man betonar orden i de olika samtalen. Till flickor 

förändras rösten och blir mjukare, medan man till pojkar höjer och låter mer 

entusiastisk. Vad kan då detta bero på? Vår tolkning är att de förväntningar som finns 

på de båda könen även här ligger som grund. Flickor har ofta upplevts och ansetts vara 

lugna, mjuka och gulliga medan pojkar är mer aktiva och uppjagade. Dessa sätt att tala 

till de båda könen är en återkoppling till förväntningarna på de biologiska könen.  

 

 

7.6 Handling utifrån traditionella förväntningar 

Två respondenter hävdade att det troligtvis inte har med det biologiska könet att göra, 

utan ansåg att det skilda bemötandet baseras på elevens personlighet. En respondent 

uttryckte sig att hen blir lika irriterad om det är flickorna som hörs, det behöver alltså 

inte enbart vara pojkarna som är stökiga. Detta kan i sin tur kopplas till Butlers (2007, 

s.19) skrift om dragartister. Dessa män, som bland annat använder sig utav feminina 

attribut och kroppspråk, avviker från det som anses vara manligt. Flickorna, som vår 
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respondent talar om, agerar mer som pojkar vilket skiljer sig ifrån de förväntningar som 

ställs på dem. Vad Butler (2007, s.19) vill få fram med sitt exempel är att vi alla, oavsett 

kön och genus, någon gång uppträder på ett avvikande sätt (ibid).  

I resultatet framkom det att elever är medvetna om vad som anses vara ”flickigt” 

respektive ”pojkigt”, åtminstone till en viss del då samma respondent även hävdade att 

elever idag vet att man får vara och göra som man vill. Trots denna medvetenhet kring 

allas rätt att agera som man vill, så är det svårt att veta vad varje enskild elev tänker.  

De elever som anses vara mest medvetna kring flickor och pojkars skilda 

valmöjligheter, när det handlar om kläder, färger etc, är elever med äldre syskon. Detta 

hävdade en respondent och förklarade sina tankar, genom att hänvisa till den tidiga 

inlärning i form av imitation som existerar. Hen menade att de yngre syskonen tar efter 

de äldre, genom att säga och göra samma saker. Samtidigt konstaterade en annan 

respondent att det finns elever som har ett större behov av att kommentera andra, i deras 

sätt att bete sig eller de kläder som bärs.  

 

 

7.7 Materiella valmöjligheter utifrån intresse 

I fritidslärarnas utsagor framkom det att elever inte riktigt bryr sig om vilka lekmaterial 

som ses som flickigt respektive pojkigt. Det kretsar mer kring intresse, då eleverna 

själva bestämmer vad de vill leka med. I ett exempel berättar en fritidslärare om hur 

pojkarna på hens fritidshem leker med en riddarborg, där även prinsessor finns 

tillgängliga som figurer och aktivt deltar i leken. En respondent menade att varje individ 

har olika intressen, så varför ska man kategorisera leksaker utifrån kön? En annan 

respondent ställde sig kritisk till varför dockor ses som en flickleksak, hen menar att 

även pojkar blir föräldrar en vacker dag. I ett annat exempel talades det om 

actionfigurer, varpå respondenten antydde att man faktiskt kan leka andra lekar med 

samma material. Bara för att det är en actionfigur, betyder inte det att den inte kan 

användas som pappa i en Barbiefamilj. Detta är något som i resultatet framkommer som 

en gemensam nämnare för samtliga respondenter. De anser att varje individ ska få 

möjligheten att själv välja vad som ses som stimulerande och utvecklande. Citatet nedan 

belyser vikten av en respondents åsikter kring leksaker.  

 

”FL: D: .. men jag tycker att det skulle vara härligt om det bara var leksaker, och fritt 

ifrån genus och så, tillhörighet.” 
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8 Diskussion 
Ämnet som vi valde att fördjupa oss i är något som vi båda brinner för. Med nyfunnen 

kunskap anser vi nu att detta är något som varje pedagog bör vara insatt i och ständigt 

utbilda sig inom. För framtida forskning hade det varit intressant att vidga området med 

bland annat ett större antal respondenter och ytterligare åldersgrupper hos eleverna, 

samt att utöka det geografiska området för intervjuer. Detta för att bland annat få 

kunskap om hur synen på genus skiljer sig åt beroende på ort. 

 

8.1 Metoddiskussion  

Anledningen till vårt val av metod var att vi ansåg att en intervju kan öppna upp samt 

bjuda in till ett mer intimt och personligt samtal. Till skillnad från en enkätundersökning 

så ges därmed möjligheten att utveckla ja- och nejsvar, och risken för missförstånd 

minskar. Vinjetten öppnade upp för en mer avslappnad intervju, då den påbörjades med 

en diskussion där respondenten kunde uttrycka sina tankar utifrån vinjetten. 

Vinjettsamtalet gav känslan av mindre struktur och stämningen blev mindre stel, då 

intervjufrågorna inte togs genast. Jämfört med en intervjustart, kändes det som att man 

lärde känna något om respondenternas åsikter och värderingar, då respondenten fick 

uttrycka sina tänkbara handlingar. På grund av vinjetten fick vi en djupare inblick i våra 

respondenters tankar och erfarenheter, istället för den begränsning som endast 

intervjufrågorna kunde ha medfört.  

I planeringen övervägde vi om vi skulle skicka ut vinjetten i förväg, för att på så sätt 

förbereda våra respondenter inför vårt kommande samtal, eller om det skulle ske utan 

förberedelse. Vi diskuterade olika situationer som hade kunnat uppstå om 

respondenterna inte hade fått tillgång till vinjetten innan intervjun. Risken med detta 

alternativ kunde vara att svaren inte skulle ge en full inblick i respondenternas 

erfarenheter och värderingar, då vissa handlingar och frågor kräver betänketid. Vi valde 

därför att skicka ut vinjetten någon dag innan intervjun, för att få möjlighet till så 

genomtänkta svar som möjligt från varje respondent. Vinjetten skapade även 

fokusering, då respondenterna fick tid att tänka. Genom att i förväg inte få veta 

följdfrågorna kunde respondenterna fokuserar på vinjetten istället för att komma på ett 

bra svar på frågorna. Det positiva med vinjettens dilemma var att samtliga fritidslärare 

kunde känna igen, eller åtminstone se situationen som relevant, beroende på om de 

upplevt något liknande. Något som vi däremot inte var förberedda på, var att tre av våra 

fem respondentar inte har läst igenom vinjetten innan vårt möte. Detta medförde att de 

innan diskussionen fick läsa igenom vinjettens situation och därmed direkt påbörja 

diskussionen utan vidare betänketid. På grund av detta, så fick vi även möjligheten att 

jämföra de två tillvägagångssätt som vi tidigare diskuterat. Det vill säga om vi skulle 

förbereda våra respondenter några dagar innan intervjun, eller om de skulle få 

möjligheten att läsa vinjetten på plats. Resultatet vi kom fram till påvisar att vi i vår 

forskning behöver ha våra respondenter förberedda, det vill säga att de ska få tillgång 

till vinjetten i förväg, för att få så utvidgade och meningsfulla svar som möjligt. Detta 

för att diskussionen kring vinjetten skulle kunna flyta på, och även kunna diskuteras 

direkt utan extra förberedelse.  

Med oss hade vi även en intervjuguide, som vi konstruerade med sex intervjufrågor. 

Vi försökte undvika ja- och nejfrågor för att få så utvecklade svar som möjligt utifrån 

fritidslärarnas tankar. Om vi däremot hade använt oss av en enkätundersökning, hade 

utbudet av fritidslärare kunnat utökas och svaren hade blivit fler. Dock krävs det en 

större omfattning av fritidslärare som deltar för att få ett så trovärdigt svar så möjligt. Vi 

anser även att de frågor som hade kunnat förekomma i en enkätundersökning inte hade 

gett oss så informationsrika och mättade svar om möjligt. Nackdelen kan vara att de 
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fritidslärare som ingår i en enkätundersökning inte tänker igenom sina svar, utan 

besvarar bara för att delta samt att en del kanske inte besvarar frågorna alls. Då vi i vår 

studie fokuserat på att synliggöra fritidslärares tankar och agerande utifrån ett 

genusperspektiv ansåg vi att en intervju var mest lämplig som metod. Vi anser dock att 

nackdelen med en intervju, jämfört med en enkätundersökning, är att antalet intervjuer 

måste begränsas då det krävs tid för att genomföra, transkribera, sortera samt analysera. 

Något som vi däremot inte kan vara säkra på är om våra respondenter svarar ärligt i 

varje fråga. Risken är att varje fritidslärare ger och de svar de tror vi vill höra istället för 

vad de egentligen tycker kring frågan. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I vårt resultat framkommer det att genus är någonting som kan ses som otydligt och 

därmed inte ett centralt samtalsämne i skola och fritidshem. Begreppets beskrivning 

varierar beroende på vilken lärare man frågar, då deras förhållande och värderingar 

kring genus är olika. Majoriteten av dem antyder att det biologiska könet inte har någon 

betydelse, då de försöker bemöta varje enskild elev utifrån dennes personlighet. Som vi 

tidigare har tagit upp i kapitlet ”tidigare forskning”, så är detta någonting som även 

framkommer i Eidevalds (2009, s.21) forskning. Han skriver att flera lärare hävdar att 

de anpassar sitt bemötande utifrån varje unik personlighet, och är därför inte särskilt 

uppmärksamma på elevens kön.  

Analysen av empiri visar att begreppet genus är något som fritidslärarna inte har 

någon större kunskap om. Resultatet visar tecken på att fritidslärares beskrivningar av 

genus liknar mer en beskrivning av begreppet kön. Ovanstående kan tolkas som en 

konsekvens av att lärare inte är medvetna om de två olika begreppet, kön och genus, 

vilket kan ha sin grund i deras utbildning. Med tanke på att samhället idag speglas av 

olika personligheter där varje individ har samma rättigheter, vilket även speglas i 

läroplanen kan fritidslärares kunskap om genus ha en betydelse för  hur pojkar och 

flickors  genusidentitet skapas. Vi tolkar det som bristfällig kunskap, då betydelsen av 

genus är otydligt för dessa lärare, vilket i sin tur kan förhindra en utveckling av 

begreppet i skolans verksamhet. Utan den kunskapen, kan det inte ske en förändring i 

strävan mot jämställdhet mellan de båda könen. Vem, om inte lärare ska kunna bidra till 

den? Vi anser därmed att om en lärare känner ett behov av fortbildning inom begreppet 

genus, borde denna kunna samtala med skolledningen, hurvida de är i behov av detta för 

att kunna skillnaden och även bemöta elever utifrån denna synvinkel. 

Att arbeta inom skolans verksamhet handlar om att utveckla, både eleverna och sin 

roll som lärare och förebild. Om man då som lärare inte intresserar sig för att införskaffa 

kunskap om olika begrepp samt ämnen, hur kan man då ha valt att arbeta i ett yrke där 

vidareutveckling och fortbildning har en sån stor betydelse? Man kan tycka att den 

dagen man upphör att utvecklas, då kan man inte längre kan fullfölja sin uppgift med 

pedagogisk utveckling och lärande. 

Butler (2007, s.19) skriver om hur dragartister, de män som tillämpar feminina 

attribut och kroppsspråk, ses som avvikade då deras agerande inte stämmer överens med 

de traditionella förväntningar som ställs på könet. Men Butler (2007, s.19) anser att vi 

alla, oavsett kön, uppträder avvikande i varierande grad. Trots detta, så ses en människa 

som avvikande vid minsta lilla sak de gör som inte tillhör förväntningarna. Detta är då 

något som en lärare borde kunna förklara för sina elever - att alla ska respekteras för den 

man är.  

Fritidslärarnas utsagor visar en antydan om att varje elev själv ska få välja vilken väg 

dene vill gå, vad de vill göra och även hur de ska bete och klä sig. Detta ska även vara 

fritt från kommentarer från andra individer, som kanske inte håller med utan har andra 
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åsikter. Vi anser därför att elever inte ska hindras från att leka med det de vill. Alla 

flickor leker inte med dockor, alla pojkar leker inte krigare i skogen. Det är så samhället 

ser ut, och utvecklingen har bara börjat.  

Då våra fem respondenter arbetar på samma skola, var vi först lite kritiska kring vad 

vi skulle få för svar, det vill säga om de skulle variera eller om samtliga skulle referera 

till samma situationer. Det visade sig dock att skolan var någorlunda nybyggd och att 

personalen var nyanställd, vilket resulterade till att varje fritidslärares erfarenheter och 

åsikter skilde sig åt och vi fick därmed varierande svar på våra frågor. Utav de fem 

fritidslärare som vi intervjuade hade tre arbetat inom yrket i ca 25 år medan de andra två 

hade arbetat i ca fem år.  

Även om det anställs nya lärare på skolor runt om i Sverige, finns risken att man 

kommer in i arbetslaget och “följer strömmen”. Detta kan då innebära att all den nya 

kunskap som den nyutbildade läraren har läggs på hyllan då denne går in i övriga lärares 

rutiner. Genus är ett ofta återkommande ämne. Om det inte finns intresse för genus och 

förändring är det svårt för en nyexaminerad lärare att komma in i ett arbetslag och direkt 

tillämpa nya idéer, där ofta majoriteten av fritidslärare har flera års erfarenhet av yrket.   

Precis som vårt syfte antyder, så har vår studie fokus på att synliggöra fritidslärares 

tankar och agerande utifrån ett genusperspektiv. Trots att samtliga respondenter 

berättade att de försöker se varje elev utifrån dennes personlighet, så sker det en 

omedveten påverkan som i sin tur tvingar in eleverna i en viss riktning. Deras 

omedvetenhet skapar en sorts förväntning på eleverna, då vissa av lärarnas handlingar 

sker av ren vana. En av respondenterna hävdade att man, trots sin vilja, trampar i 

genusfällan då handlandet ibland sker omedvetet. Detta beteendet grundar sig ofta i de 

traditionella förväntningar som präglas av samhället, vilka i sin tur har blivit en inristad 

vana hos fritidslärare. De konsekvenser som i detta fall synliggörs är att man, oavsett 

vilja, inte kan komma ifrån dessa förväntningar. Konsekvenserna av att fritidslärare 

pratar om det skilda bemötandet som en ”vana” är ett återkommande problem. En vana 

är svår att bryta, speciellt om viljan inte är tillräckligt stark, och tillräckligt stark blir den 

inte förrän kunskapen kring begreppet genus utvecklas och dess betydelse blir förstådd.  

Butler (2007,  s. 57) beskriver genus som en förutbestämd inristning i varje individs 

kropp, vilken inristas redan innan den tilldelas ett visst kön. Frågan som man kanske 

istället borde fråga sig, är om det är förväntningarna som är inristade? Då vi har 

fokuserat på begreppen handling, förväntingar och språklig konstruktion börjar vi 

fundera på om vad det egentligen är som kommer först. Det är som tidigare nämnt våra 

förväntningar som i sin tur leder till en handling hos en person, där även vår tillämpning 

av språket har en betydelse. Hur vi då väljer att tilltala varje individ, beroende på ordval, 

betoning och även tonfall, kan bidra till konstruktionen av individens syn på sig själv. 

Genom att tolka vårt resultat då vi utgått ifrån Butlers teorier och begrepp, har vi skapat 

oss en helt annan syn på hur genus konstrueras. Vi anser att det skilda bemötandet är ett 

oundvikligt dilemma då bemötandet utifrån kön baseras på förväntningar. Detta går inte 

helt att motarbeta då det trots tanke och medvetenhet ibland sker utifrån en vana. Dessa 

tillfällen, då fritidslärare agerar utifrån traditionella förväntningar, är tillräckliga för att 

elever ska ta åt sig och därmed påbörja sin konstruktion utifrån vad som förväntas. 

Butlers teorier och begrepp har öppnat upp för ett helt nytt tankesätt kring begreppet 

genus. Det är mer invecklat än vad man vill tro, och bidrar till en utvecklad kunskap och 

vidgade vyer för att vi i vårt kommande yrke ska kunna bemöta och agera utifrån 

eleven. Vi har därmed inhämtat kunskap för att kunna utveckla och försöka påverka 

fritidslärares tankesätt angående genusfrågor. Denna studie kan i sin tur bidra med en 

förståelse kring det omedvetna bemötandet av pojkar och flickor. Varje individ ska 

kunna bli sedd och behandlad utifrån det sätt som de själva vill. För att detta ska kunna 
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ske, måste våra förväntningar och vanor brytas så att vi i vårt agerande ska kunna bortse 

från könet och ett förbestämt genustänkande. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

 

Hej 

 

Vi heter Erica Svensson och Maida Nezic och är två fritidslärarstudenter från 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi läser sista terminen inom vår utbildning 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem där ett självständigt 

arbete/examensarbete inom det fritidspedagogiska området omfattar 15 högskolepoäng.  

Vi skriver om genus ur fritidslärarens perspektiv, som grundar sig i bemötandet av barn 

utifrån elevens/barnets biologiska kön. 

 

Härmed intygar vi att arbetet kommer att uppfylla de etiska grunder som fakulteten för 

pedagogik kräver. Vi kommer att arbeta utifrån forskningsetiska principer där 

offentlighet och sekretess principer samarbeta knyts samman för en hållbar sekretess 

och värnar om den enskilda individen och dennes svar. 

 

Vi kommer att använda oss utav en vinjett som grund i våra intervjuer, vilket innebär att 

vi kommer att presentera ett kort skriftligt dilemma. Respondenterna kommer att 

avidentifieras och fiktiva namn kommer att användas genom hela uppsatsen, inte heller 

kommer skolans namn att omnämnas i något sammanhang. Ingen utomstående kommer 

kunna komma åt uppgifterna som vi kommer att lagra med all säkerhet enbart för oss 

själva och vår handledare om behovet finns.  

Resultaten i uppsatsen kommer att publiceras i DIVA som är en katalog för 

universitetets examensarbeten och även där kommer ingen kunna känna igen vilka 

respondenter som har deltagit i forskningsarbetet.  

 

Om frågor skulle uppkomma kring intervjun och dess genomförande, tveka inte att höra 

av er. 

Tack! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Erica Svensson- 0708xxxxxx 

Maida Nezic-0769xxxxxx 
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Bilaga B Vinjett 

 

Vinjett, Philip 

På Regnbågens fritidshem finns det 34 barn inskrivna, där 3 fritidslärare är anställda. I 

samarbete med skolan, fokuserar fritidshemmet på att göra alla elever delaktiga i de 

aktiviteter som sker och även på att bryta ner de olika allianser som förekommer i 

elevgruppen. Andrea, en utav fritidslärarna på fritidshemmet, har uppmärksammat en 

pojke som håller sig till flickorna och mer än gärna klär ut sig i klänningar. Philip, som 

den 10åriga pojken heter, är väldigt feminin av sig. Han säger att han trivs med 

flickorna eftersom de tycker om att göra samma saker som Philip, det vill säga leka med 

dockor, leka maskerad och mamma, pappa, barn. Detta är något som varken lärarna 

eller barnen har några större problem med, men en dag kommer Philips föräldrar till 

fritidshemmet. Pappan är upprörd och förklarar att Philip inte får leka med flickorna 

mer, då han anser att Philip behöver tuffa till sig. Mamman står tyst bredvid och lyssnar 

på deras samtal, då pappan även gör det klart för Andrea att de ska förbjuda Philip att 

leka med något som är gjort för flickor. Han ska istället tvingas ut på fotbollsplanen till 

de andra pojkarna, och därmed delta i de aktiviteter som resterande pojkar deltar i. 

Pappan blir mer upprörd när Andrea hänvisar till skolans läroplan. Det är något som 

pappan inte bryr sig om, utan antyder att han tänker på sin sons bästa. Därefter anklagar 

han Andrea för att inte kunna hålla isär pojkars respektive flickors leksaker. Han menar 

att flickorna har ett dåligt inflytande på Philip och vill därmed att Andrea, och de andra 

fritidslärarna, ska aktivera Philip i mer manliga aktiviteter. Ännu bättre hade det varit 

om det hade arbetat en manlig lärare på fritidshemmet, så Philip kunde haft en riktigt 

förebild att se upp till. Hur ska Andrea reagera på detta, och hur ska hon agera?  
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Bilaga C Frågeguide 

 

1. Vad betyder begreppet genus för dig?  

2. Tänker och agerar du utifrån ett genusperspektiv?  

3. Har du upplevt något liknande dilemma? Om ja, hur agerade du då? 

4. Anser du att man ska särskilja flickor och pojkars leksaker? Utveckla.  

5. Hur pratar du med flickor respektive pojkar? Ordval, betoning etc.  

6. Upplever du att barnen är medvetna om vad som anses vara ”flickigt” respektive 

”pojkigt”?  


