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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att belysa hur lärare i fritidshem uppfattar sig arbeta med

uppdraget att motverka stereotypa könsmönster. Denna studie har en fenomenografisk ansats,

vilket i detta fall innebär att subjektiva uppfattningar kring läroplansuppdraget att motverka

stereotypa könsmönster och dess utmaningar belyses. I studiens resultat synliggörs kvalitativa

skillnader av hur sju behöriga lärare i fritidshem uppfattar att de arbetar med uppdraget samt

vilka utmaningar som skildrar verkligheten att arbeta med det. Studiens resultat består av fem

kategorier som synliggör hur, varför och vad dessa sju lärare uppfattar att de gör för att

motverka stereotypa könsmönster. Det framkommer även att det finns en otydlighet gällande

hur uppdraget ska uppfyllas samt att denna otydlighet resulterar i att lärarna använder olika

metoder. Resultatet visar bland annat på att lärarna arbetar genom informell undervisning

samt utifrån elevernas intressen, vilket stämmer överens med den fritidspedagogiska

utgångspunkten. I det avslutande kapitlet diskuteras resultatet i förhållande till tidigare

forskning och slutsatsen som dras är att det i fritidshemmets verksamhet finns förutsättningar

att arbeta för att elever inte ska begränsas på grund av stereotypa könsmönster.
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Förord
Efter tio veckors hårt slit, gråt, skratt, frustration och lärdomar är denna kandidatuppsats

äntligen färdigskriven. Jag säger det inte ofta, men jag är både stolt och nöjd över vad vi

lyckats åstadkomma. Detta är inte bara good enough, det är riktigt j*vla bra! Jag vill rikta ett

stort tack till vår handledare, Lina Hellberg, för hennes enorma tålamod och support genom

hela denna process. Ett hjärtligt tack även till min skrivpartner och vän, Olivia Hansson, för

att du har stått ut med mig och min självkritiska sida under inte bara dessa veckor utan genom

hela utbildningen. Familj, nära och kära, ni finns ständigt i mina tankar. Tack för att ni stöttat

mig i mitt val att utbilda mig till grundlärare i fritidshem.

- Nicole Ebbesson

  Inspirationen för denna studie för min del är min bror som var den första personen som

utmanade mig kring ämnet genus, främst könsidentiteter. När det kommer till dig kommer jag

alltid att försvara dig som en tigermamma. Denna studie har ytterligare bidragit med att jag

som person och lärare har utvecklats inom detta område. Jag vill avslutningsvis tacka min

fantastiska medskribent och innerliga vän Nicole Ebbesson samt vår handledare Lina

Hellberg, som hjälpt oss igenom hela processen och fått oss att inse att vi ska vara stolta över

vårt arbete.

- Olivia Hansson

Vi vill skicka med några textrader från Disneyfilmen Tangled, låten “I’ve got a dream”, som

vi känner passar till vår studie. Alla människor ska erkännas och inkluderas. I denna låttext

synliggörs hur enkelt detta kan göras genom att endast använda sig av pronomen. Det spelar

ingen roll vad du identifierar dig som. Du ska få känna dig inkluderad.

She's got a dream, He's got a dream

They've got a dream, we've got a dream

So our differences ain't really that extreme

We're one big team

Call us brutal, sick, sadistic

And grotesquely optimistic

'Cause way down deep inside

We've got a dream
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1. Inledning

Tänk dig att du sitter på en släktträff och ämnet genus kommer på tal. Någon himlar med

ögonen, en annan väntar på att argumenten ska börja och den sista brinner för ämnet och

höjer rösten. Idag är genus ett ämne som är aktuellt inom flera arenor och ett område som det

råder skilda uppfattningar kring. Exakt vilket ursprung dessa föreställningar och

förhållningssätt kring vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt har är något oklart,

men kan enligt Svaleryd (2003) konstateras formats under flera millennier och idag betraktas

som en naturlag. I dagens läroplan (Skolverket, 2019) framgår att personal i

skolverksamheten har i uppdrag att motverka könsmönster. Könsmönster kan precis som

genus definieras som socialt konstruerade företeelser (Riksförbundet för homosexuellas,

bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter [RFSL], 2021). Elevers

lärande ska i fritidshemmet främjas genom att undervisningen till stor del ska vara

grupporienterad och ske i sociala sammanhang.

I denna studie vill vi undersöka hur lärare i fritidshem uppfattar att de arbetar med detta

uppdrag samt vilka utmaningar de uppfattar att de möter. Knutagård (2003) konstaterar att

homofientlighet, alltså diskriminering på grund av sexuell läggning, är ett brott mot de

mänskliga rättigheterna. Diskriminering på grund av sexuell läggning, kön och

könsöverskridande identitet eller uttryck är ett brott mot diskrimineringslagen (1 kap. 1 §

Arbetsmarknadsdepartementet MRB, 2008). Om lärare i skolverksamheten inte arbetar med

att motverka könsmönster som kan begränsa elevers utveckling och livsval, skulle detta

kunna tolkas som att lärare har ett icke-inkluderande förhållningssätt, vilket bryter mot

skollagen (1 kap. 11 § Utbildningsdepartementet, 2010) och skulle i så fall innebära att de

krav som ställs i Sveriges grundlag (2 kap. 19 § Justitiedepartementet L6, 2018) inte uppfylls.

Lärare i fritidshem kan anses ha en maktposition i förhållande till elever och vara avgörande

modeller för hur normer återskapas eller motverkas. Det ska inte glömmas bort att oavsett hur

mycket eller lite lärare i fritidshem arbetar normkritiskt, är de människor som har tidigare

erfarenheter och uppfattningar som kan komma att färga yrkesrollen (Skolverket, 2016a).

Denna kandidatuppsats har en fenomenografisk ansats, vilket innebär att ett fenomen kommer

att projiceras genom empiriska uppfattningar (Kroksmark, 2007). Därför ska denna studie

läsas med en medvetenhet att avsikten inte är att återge objektiva fakta, utan istället belysa

subjektiva uppfattningar kring läroplansuppdraget att motverka stereotypa könsmönster samt
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dess utmaningar. Titeln på denna studie, som är tagen ur en av informanternas utsagor, är ett

exempel på en sådan subjektiv uppfattning.

1.1 Bakgrund
Ända sedan 1969 har det i skolans läroplan (Skolöverstyrelsen, 1969) förekommit en

benämning av könsroller och det som framgår är att dåtidens skolverksamhet hade i uppdrag

att göra barn medvetna om den föreställning som i samhället rådde kring dessa könsroller.

Vidare hade verksamheten även i uppgift att skapa förutsättningar för elever att analysera

dessa rådande uppfattningar och på så sätt utveckla sin förståelse för hur de kunde påverkas

av dessa. Kommentarmaterialet till fritidshemmets del i läroplanen innehåller frasen “...

stereotypa föreställningar om kön…” (Skolverket, 2016b, s. 12). I den nuvarande läroplanens

första del, som beskriver verksamhetens värdegrund och uppdrag, förekommer

formuleringarna könstillhörighet och könsmönster (Skolverket, 2019). Det kan tilläggas att

Skolverket (2019) aldrig fastställer vilka kön det gäller. Vi vill med detta uppmärksamma att

läroplanen inte är formulerad utifrån tvåkönsnormen. I den kommande revideringen av

läroplanen har Skolverket (2021) valt att formulera ett avsnitt utifrån tvåkönsnormen samt att

i de två första delarna inkludera sexualitet, samtycke och relationer. Utifrån detta framgår det

att genus är ett område som länge varit en del av skolans uppdrag. Det kan utifrån läroplanens

revidering även antas vara ett ämne som får mer fokus och som är under ständig förändring.

När revideringar görs och det sker en yrkesmässig utveckling har lärare i ansvar att sätta sig

in i förändringarna (Lärarnas riksförbund, 2022).

1.2 Centrala begrepp
Motverka är ett begrepp som kan uppfattas med en negativ klang men genom att granska

synonymer återfinns ord som neutralisera, utjämna och förebygga.

När Skolverksamhet används i denna studie inkluderas både skola och fritidshem. Detta

utifrån att läroplanens första del, som definierar skolans värdegrund och uppdrag, gäller för

både grundskola, förskoleklass och fritidshem (Skolverket, 2019).

Barn och elever är begrepp som kommer att användas i denna studie. Då vi refererar till

tidigare forskning som gjorts i förskola används benämningen barn, dels utifrån det språk
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som används i forskningen och dels eftersom begreppet används i förskolans styrdokument.

Utöver detta kommer begreppet elever användas när vi diskuterar barn i skolverksamhet.

Genus som begrepp kommer i denna studie att användas som ett samlingsbegrepp för de

socialt konstruerade begrepp som beskrivs nedan.

Begreppet kön kan delas in i fyra underkategorier, biologiskt kön, juridiskt kön, könsidentitet

och könsuttryck. Det är ett begrepp som oftast används för att skilja på människor. Biologiskt

kön är det som majoriteten av människor anknyter till begreppet kön, där könsorganet

bestämmer det biologiska könet. Juridiskt kön är vad som står i folkbokföringen, där endast

alternativen kvinna och man finns. Könsidentitet är individens självupplevda kön, där

exempelvis benämningarna kvinna, man, genderqueer eller ickebinär finns. Det sista är

könsuttryck, som är hur individen uttrycker kön genom sina kläder, sitt kroppsspråk, sin

frisyr, röst eller annat (RFSL, 2021).

Tvåkönsnorm är ett begrepp som är centralt i denna studie. Ordet betyder att det finns en

förväntan på att människor är antingen kvinna eller man, baserat på det biologiska könet.

Något som bör betonas i denna tvåkönsnorm är att könen anses vara fundamentalt skilda. Till

följd av denna norm osynliggörs personer som inte identifierar sig som man eller kvinna.

Tvåkönsnormen kan även benämnas som heteronormativitet (RFSL, 2021).

Könsroller kan förstås som de roller som människor adapterar utifrån de könsmönster som de

möts av. Könsmönster är förväntningar på att du som man eller kvinna ska agera på ett

specifikt sätt utifrån tvåkönsnormen. Dessa mönster och roller är skapade ur sociala och

kulturella sammanhang (Nationalencyklopedin [NE], u.å.a).

1.3 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i fritidshem uppfattar sig arbeta med

uppdraget att motverka stereotypa könsmönster. Frågeställningarna som vi avser att besvara

genom studien är:

- Vilka kvalitativa skillnader uppfattar lärare i fritidshem att de använder sig av för att

motverka stereotypa könsmönster?
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- Vilka utmaningar uppfattar lärare i fritidshem påverkar deras arbete med att motverka

stereotypa könsmönster?

2. Forskning- och litteraturöversikt

Detta avsnitt inkluderar tidigare forskning som gjorts i förskoleverksamhet och

skolverksamhet. I både forskning och litteratur behandlas genuspedagogiska frågor och

normkritiska förhållningssätt, vilket kan kopplas till syftet med denna studie. Centrala

aspekter i detta avsnitt är stereotyper, normer, osagda regler och kulturella strukturer samt hur

människor kan påverkas utav dessa. Avsnittet innefattar även läroplansskrivningar samt

forskning som visar på att det finns en avsaknad av att motverka könsmönster i

verksamheterna.

2.1 Stereotyper
Redan 1922 beskriver Lippmann i boken Public Opinion begreppet stereotyper på ett sätt

som än idag går att tillämpa. Författaren redogör för begreppet på flera olika sätt men mynnar

ut i att det handlar om människors uppfattning om att en viss individ tillhör en viss typ av

grupp, något som även fastställs i Nationalencyklopedin ([NE] u.å.b). Fördomar gentemot en

viss grupp kan leda till att negativa egenskaper hos denna grupp framhävs, vilket gör att

stereotyper kan uppfattas som negativa (Schneider, 2004).

For the most part we do not first see, and then define, we define first and then see. In the great

blooming, buzzing confusion of the outer world we pick out what our culture has already defined for

us, and we tend to perceive that which we have picked out in the form stereotyped for us by our culture.

(Lippmann, 1922, kap. 6 stycke 6).

Detta citat visar på att människor karaktäriserar personer ur ett kulturellt perspektiv, vilket

kan innebära att människor drar förutfattade slutsatser utifrån tidigare subjektiva erfarenheter.

Dessa slutsatser behöver nödvändigtvis inte stämma överens med den andra personens eller

gruppens egen subjektiva definition av sig själva. Utifrån detta kan det alltså förstås som att

människan kategoriserar alla människor hen möter utan att nödvändigtvis reflektera över

detta. Det bör påpekas att stereotyper inte enbart är något negativt (Lippmann, 1922;

Tullberg, 2010). Stereotyper är något som gör personer trygga i den egna upplevda

verkligheten. Människan dras till sådant som redan är känt och utifrån detta kan det skapas en
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förståelse för vad som kan vara farligt. Detta kan göra att individer använder stereotyper som

försvarsmekanism för att inte behöva ta till sig nya intryck och förändra sina redan fastställda

föreställningar. Att behöva tillämpa en sådan förändring kan upplevas som en attack mot ens

verklighet (Lippmann, 1922). Detta går att relatera till den kognitiva processen

uppifrån-och-ned-bearbetningen, då människan tolkar nya intryck utifrån tidigare

erfarenheter, en kognitiv process som utförs för att hjärnan mer effektivt ska kunna tolka nya

intryck. När människan däremot möter något nytt som inte stämmer överens med de redan

existerande föreställningarna, upplever hjärnan ett slags motstånd (Weinstein & Sumeracki,

2019), vilket kan ses som en biologiskt kopplad förklaring till varför människan använder

stereotyper som försvarsmekanism. Detta är något som bekräftas av Schneider (2004), som

även hävdar att stereotyper och fördomar kan resultera i att människor begränsas i sin

informationsinhämtning. Tidigare forskning gjord av Bradbard et al. (1986) visar på att

könsstereotyper begränsar vilken information barn får tillträde till samt vilken information de

tar till sig, vilket forskarna hävdar kan begränsa på vilket sätt barn väljer att engagera sig i

olika aktiviteter. Genom existerande könsstereotyper och könsmönster lär sig barn vilken

könsroll de förväntas anta och därigenom vilken slags aktivitet de ska ägna sig åt och hur de

bör agera.

Enligt Lippmann (1922) är det inte så enkelt som att förklara stereotyper som en genväg för

att organisera omvärlden, utan det är något som inte riktigt går att förklara. Författaren hävdar

att det är individens självrespekt, värde och projektion av världen, vilket kan ses som en

förklaring på varför stereotyper kan vara starkt bundna till känslor och ställningstaganden.

Lippmann (1922) påpekar att genom att vara medveten om att människan kategoriserar sin

omvärld i stereotyper utifrån sina tidigare erfarenheter, exempelvis vårdnadshavares

påverkan, sagor, skolböcker, lekar och bilder, kan det skapas en förståelse för att stereotyper

endast är subjektiva tolkningar och inte objektiv verklighet. Genom att skapa förutsättningar

för elever att förstå innebörden och grunden till stereotyper kan det skapas möjligheter för

dem att reflektera och göra medvetna val.

2.2 Avsaknad av motverkandet av könsmönster
I tidigare forskning framgår att det finns en avsaknad av uppdragsuppfyllelse angående att

motverka stereotypa könsmönster (Ljusberg, 2018; Gustavson & Schmitt, 2011; Dolk, 2013;

Saar & Nordberg, 2016). Gustavson och Schmitt (2011) visar på att lärare i den svenska
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grundskolan inte alltid ser till behovet att aktivt inkludera sådant som kan anses falla utanför

normen. I resultatet av forskningen kommer författarna fram till att detta kan innebära att

lärare återskapar och förstärker stereotypa könsmönster. Ljusberg (2018) ger exempel på hur

det kan se ut när lärare inte ser behovet av att inkludera genuspedagogiskt värdegrundsarbete

i verksamheten. Till följd av att lärarna i fritidshemmet inte involverar sig i den fria leken och

inte visar på alternativ till stereotypa könsroller under den tid då eleverna har så kallad “fri

lek”, visar resultatet i studien att elever kan uppleva att de måste anpassa sig efter stereotypa

könsmönster och ta sig an den förväntade könsrollen. Saar och Nordberg (2016) ger exempel

på hur det kan se ut när lärare däremot har identifierat ett behov av att motverka hierarkier

och stereotyper och därefter planerar, organiserar och genomför undervisning utifrån detta

syfte. I studien gör lärarna valet att dela upp klassen enligt tvåkönsnormen, med motiveringen

att detta anses behövas för att den grupp som identifierats som mindre utmärkande ska kunna

komma till tals. Detta är något som forskarna dock påstår bidrar till att upprepa

heteronormativitet. Slutsatsen som kan dras är att lärarna har reflekterat över undervisningen

men inte kritiskt granskat och problematiserat de didaktiska valen till den nivå som behövts

för att uppnå syftet med undervisningen.

Genom Dolks (2013) forskning, som genomförts i förskolans kontext, ges en förklaring till

varför det kan finnas brister i värdegrundsarbetet, nämligen att förskollärare kan uppleva en

rädsla för att vårdnadshavare ska anse att förskollärarna försöker påverka barnen i politiska

frågor. I studien identifierar alltså förskollärarna genus som en politisk fråga. Eftersom de tar

avstånd från att tala om genus, kan det antas att det även finns en frånvaro av motverkandet

av stereotypa könsmönster. Ytterligare ett antagande kan göras angående varför det kan

finnas en rädsla att arbeta med genus, nämligen att det råder bristande kunskap hos

personalen. I Kreitz-Sandbergs (2016) studie studeras huruvida genusinkludering finns med i

lärarutbildningar riktade mot förskola och fritidshem. Resultatet visar på att studenterna i

studien får ta del av normkritiska perspektiv i utbildningen, men att det finns ett större fokus

på detta i förskollärarprogrammet. I Dolks (2013) studie konstateras alltså att det finns en

rädsla hos förskollärare, trots att de enligt Kreitz-Sandberg (2016) fått omfattande utbildning

i ämnet. Det kan utifrån detta antas att lärare i fritidshem kan uppleva en ännu större rädsla,

på grund av bristande utbildning, vilket i sin tur skulle kunna orsaka avsaknad av

motverkandet av stereotypa könsmönster.
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2.3 Normer som styr
Det svenska samhället kan definieras som heteronormativt (Knutagård, 2003; Saar &

Nordberg, 2016). Denna heteronorm påverkar hur människor uttrycker sig, tänker och förstår

omvärlden (RFSL Ungdom, u.å.). Knutagård (2003) lyfter samhällsverksamheters inflytande

på konstruktionen av de sociala könen, vilket medför att det inom dessa verksamheter skapas

osagda regler, normer och värden. En av dessa verksamheter är skolan, där specifika

beteenden, uttryck och handlingar normaliseras (Saar & Nordberg, 2016). Eilard (2004)

skriver att om majoritetens uttryck ses som norm, kommer allt annat ses som ovanligt, vilket i

längden skapar fördomar mot de som inte hör till majoriteten. Knutagård (2003) förklarar att

behovet att känna tillhörighet är anledningen till att människan anpassar sig efter normer,

vilket kan ses som en överlevnadsinstinkt. Det heteronormativa samhället medför regler för

hur individer ska agera och förhålla sig som antingen man eller kvinna (Knutagård, 2003) och

som antingen pojke eller flicka i skolan (Saar & Nordberg, 2016). Utifrån ovanstående kan

det förstås som att det är människor som skapar normer och att dessa normer kan skilja sig åt

i olika arenor.

Öhrn (2000) visar på att när forskning genomförts har flertalet forskare gjort skillnad på

pojkar och flickor ur ett genusperspektiv. Att så är fallet är kanske inte så konstigt, eftersom

även lärare i verksamheten pratar om pojkar och flickor utifrån tvåkönsnormen och

därigenom beskriver elever utifrån stereotypa könsmönster (Hellberg, 2010). Saar och

Nordberg (2016) förstår huvudinriktningen inom genuspedagogisk forskning som att det är

nödvändigt att visa på skillnad mellan könen, eftersom forskare som studerar genuspedagogik

förklarar handlingar och beteende utifrån könstillhörighet. Likt hur praktiken påverkar

forskningen, kan det antas att forskningen även kan påverka praktiken. Konsekvensen kan bli

att de båda komponenterna upprätthåller varandra och normer återskapas. Öhrn (2000) slår

fast vid att i forskning som gjorts i skolverksamhet, har flickan ansetts vara det underordnade

könet. Ljusberg (2018) stärker detta i ett forskningsresultat, i vilket det framgår att när lärare

låter normer styra, leder detta till att elever själva delar upp sig i grupper som består av endast

pojkar eller endast flickor samt att det i dessa grupper existerar osagda regler för hur eleverna

ska bete sig. I likhet med Öhrns (2000) uttalande kring att flicka kan anses vara det

underordnade könet, indikerar Ljusberg (2018) att pojkar uppmuntras att vara starka och

högljudda. I studien framgår det att den pojke som rättar sig efter dessa regler och är starkast

är den elev som får starkast status i gruppen.
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2.4 Tolkningar av uppdraget
Henkel (2006) menar att barn i förskola inte ska begränsas av stereotypa könsroller, vilket

även framgår i läroplanen för förskola där “...motverka könsmönster som begränsar…”

återfinns (Skolverket, 2018, s. 8). Exakt samma mening återfinns i läroplanen för grundskola

och fritidshem (Skolverket, 2019). Henkel (2006) tolkar detta som att förskolan har i uppdrag

att bredda könsrollerna, vilket författaren förtydligar innebär ett ansvar att inte dela in barn i

fack utifrån tvåkönsnormen. Eftersom samma uppdrag återfinns i skol- och fritidshemmets

läroplan, kan det antas att Henkel anser att även lärare i fritidshem har detta ansvar. Heikkilä

(2015) skriver om genuspedagogik, vilket kan ses inrymma arbetet med att motverka

stereotypa könsmönster. Om en person har ett genuspedagogiskt förhållningssätt innebär det

att det finns en förståelse för att samhällets köns- och genusnormer kan utmanas, upprepas

och omformas i interaktion mellan vuxna och barn. Författaren menar dock på att det i det

genuspedagogiska arbetet är viktigt att skapa en förståelse för hur denna gemensamma

skapandeprocess går till, för att på så sätt kunna ta reda på om och i så fall hur könsnormer

kan begränsa människor (Heikkilä, 2015).

Dolk (2013) synliggör hur förskollärare anser sig arbeta genuspedagogiskt. Förskollärarna i

studien förklarar att de agerar som goda förebilder och genom detta indirekt påverkar barnens

uppfattningar av könsmönster. Förskollärarna menar på att goda förebilder innebär att de ska

tala kring könsmönster utan att det ska kunna uppfattas som politiskt. Genom detta hävdar

förskollärarna att de skapar förutsättningar för barnen att utveckla en förståelse kring

könsmönster och könsroller, men inte på vilket sätt könsmönster och könsroller kan påverka

barnen. I Saars och Nordbergs (2016) studie lyfter författarna fram en annan tolkning av

uppdraget, då lärarna väljer att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en förståelse för

hur de kan påverkas av stereotypa könsmönster och könsroller. Anledningen till att uppdraget

tolkas och anses uppfyllas på olika sätt, skulle kunna förklaras av att undervisningen

anpassats efter ålder och mognad.

2.5 Olika livserfarenheter
Arbetet i förskolans och skolans verksamheter har utvecklats från en omsorgs- och

kunskapsförmedling som innebar att vuxna skulle förse elever med information, till en

undervisning i vilken även elevers erfarenheter och perspektiv ska ta plats. Elever ska därmed

få möjligheter till att ha mer inflytande över sin utbildning (Heikkilä, 2015). Genom att utgå
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från elevers olika livserfarenheter kan det skapas förutsättningar för eleverna att lära av

varandra. Gustavsons och Schmitts (2011) forskning visar på en slags livserfarenhet, som de

menar inte tillhör normen. Författarna intervjuar elever och deras vårdnadshavare som ingår i

familjekonstellationer där en eller flera vårdnadshavare identifierar sig som HBTQ-personer

(homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner). Forskningen visar på att elever med

dessa förutsättningar kan ha olika uppfattningar och upplevelser av familjekonstellationer,

normer och könstillhörighet än vad majoriteten har. Vidare påstår författarna att det därför är

viktigt att synliggöra alternativa existerande verklighetsuppfattningar och att detta är lika

betydelsefullt för alla elever, oavsett hur de förhåller sig till eller vill förhålla sig till

stereotypa könsmönster och därmed normen.

Begrepp som majoritet och minoritet kan användas för att synliggöra annars omedvetna

normer om könsmönster. Majoritet och minoritet framställs genom kategorisering.

Majoriteten tillhör den kategori som kan anses vara “vanlig” och dominerande, medans

minoriteten tillhör den kategori som kan ses som underordnad (Knutagård, 2003). De

människor som inte identifieras som stereotypa pojkar eller flickor, kan ses som en minoritet i

det heteronormativa samhället. Utifrån ovanstående kan det alltså finnas människor som

anser sig ha livserfarenheter som kan upplevas tillhöra en majoritet eller minoritet. Knutagård

(2003) belyser att olika människor har olika behov och därför tillhör olika grupper samt

menar på att det är nödvändigt att göra dessa olika livserfarenheter synliga. “Om något är

‘normalt’, så är det endast detta, mångfald” (Enerstvedt, 1998, refererad i Knutagård, 2003, s.

32). I undervisning då syftet är att elever ska få syn på och lära sig utav varandras

livserfarenheter, kan ett normkritiskt förhållningssätt resultera i att elever får en förståelse för

normer, samt att normer inte är hela sanningen (Heikkilä, 2015). Utifrån antagandet att

människor kan anses tillhöra majoriteten eller minoriteten, skulle det alltså till skillnad från

Heikkiläs framskrivning angående vikten av att synliggöra omedvetna normer, även kunna

vara så att det finns en medvetenhet kring normer och huruvida man som individ passar in i

dessa eller ej.

3. Teori och metodologi

Denna studie har en fenomenografisk forskningsansats. Detta innebär att den teoretiska

utgångspunkten går hand i hand med metoden, varav dessa två redogörs för i samma kapitel.

Genom denna teoretiska utgångspunkt genomförs en kvalitativ undersökning. Denscombe
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(2018) påvisar att kvalitativ forskning syftar till att undersöka någonting i dess kontext.

Kvalitativ metod kan betraktas utifrån första ordningens perspektiv eller andra ordningens

perspektiv. Eftersom detta är en fenomenografisk studie ska den genomföras utifrån andra

ordningens perspektiv (Marton, 2015). Att genomföra en fenomenografisk studie innebär att

forskare intresserar sig för människors olika perspektiv på ett fenomen, det vill säga

subjektiva uppfattningar av en företeelse. Denna teoretiska utgångspunkt syftar alltså till att

skildra verkligheten ur empiriskt vetande (Kroksmark, 2007). Sett utifrån ett

fenomenografiskt perspektiv finns det inte en total sanning, utan flera sanningar (Uljens,

1989; Kroksmark, 2007) och ger förutsättningar för att kunna ta reda på hur lärare i

fritidshem uppfattar att de arbetar med att motverka stereotypa könsmönster. Huruvida dessa

upplevda sanningar stämmer överens med den generella bilden av verkligheten, är inget som

värderas inom fenomenografin (Uljens, 1989). Inom fenomenografin ses uppfattningen och

upplevelsen av något som kunskap om något (Kroksmark, 2007).

Enligt Uljens (1989) kan den fenomenografiska ansatsen delas in i sex olika steg. Det första

steget innebär att ett fenomen identifieras. I det andra steget ska aspekter av fenomenet väljas

ut, vilket i denna studie utgörs av skrivningar i styrdokument med en avgränsning på

motverkandet av könsmönster. I det tredje momentet väljs adekvata deltagare, lärare i

fritidshem, ut för att genomföra intervjuer som i nästa steg ska transkriberas. I det femte

steget ska deltagarnas uttryckta uppfattningar analyseras, även kallat genomförande av

kvalitativ analys, vilket Marton menar (2015) gör studien empirisk. Det sista steget utgörs av

en kategorisering av de uttryckta uppfattningarna (Uljens, 1989).

Den kvalitativa analysen ska enligt Dahlgren och Johansson (2009) genomföras utifrån en

fenomenografisk analysmodell, som i sig består av sju steg. Det första steget klarlägger att de

som genomför studien ska bekanta sig med det empiriska materialet. Utifrån studiens syfte

markeras sedan de mest betydelsefulla delarna, vilket benämns som kondensation. Nästa steg

utgörs av att materialet jämförs, med avsikt att identifiera skillnader och likheter i de olika

utsagorna och därmed skapa förutsättningar för att sedan kunna identifiera kvalitativa

variationer. I det fjärde steget ska de identifierade skillnaderna och likheterna grupperas.

Därefter ska grupperna analyseras, varpå de utsagor som finns i de olika grupperna kritiskt

granskas, och i detta skede fastställs även vilken kategori de ska tillhöra. Det sjätte steget

innebär att det sätts en titel på kategorierna. Det sista steget är den kontrastiva fasen, då

kategorierna jämförs med varandra för att säkerställa att de inte bör sammanställas och bilda
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en annan kategori. Skribenterna belyser en arbetsmodell, förhandlad samstämmighet, som

kan användas när två eller flera personer gemensamt genomför en fenomenografisk studie.

Denna arbetsmodell innebär att dataanalysen genomförs enskilt och att de engagerade

därefter tillsammans diskuterar fram resultatet. Syftet med detta arbetssätt är att bekräfta

resultatet och därmed validiteten av studien (Dahlgren & Johansson, 2009).

4. Genomförande

Under denna rubrik beskrivs hur studien genomfördes, från att förfrågningar till rektorer

skickades ut till att kategorierna fastställdes. Valet av informanter, metod, analys av empiri

samt etiska överväganden synliggörs. Den fenomenografiska metodansatsen diskuteras och

kritiseras med syfte att argumentera för vald teori.

4.1 Urval
I denna studie genomfördes intervjuer med lärare som är behöriga att undervisa i fritidshem,

vilket kan ses som ett subjektivt urval (Denscombe, 2018). Detta val motiveras utifrån att

studien syftar till att undersöka hur lärare upplever att de arbetar med ett läroplansuppdrag.

Därför intervjuades endast behörig personal, utifrån att obehörig personal inte förväntas ha

samma inblick i läroplanens riktlinjer. Utifrån att denna studie har en fenomenografisk ansats

och att resultatet därför förväntas visa på kvalitativt skilda uppfattningar, efterfrågades inte

några specifika kunskaper eller intresse för det specifika ämnet stereotypa könsmönster.

Syftet med detta urval är att spegla den faktiska verksamheten. Sju lärare, med behörighet att

undervisa i fritidshem, från sex olika fritidshem i fyra olika tätorter i södra Sverige deltog i

studien. Lärarna bedriver undervisning för elever i varierande åldrar, från förskoleklass till

årskurs sex. I studien deltog lärare i olika åldrar och med de biologiska könen kvinna eller

man. I resultatet har informanterna namngetts med namn som kan anses vara könsneutrala,

utifrån att studien inte syftar till att undersöka skillnader mellan män och kvinnor, utan

kvalitativt skilda uppfattningar från olika individer. Ytterligare motiv till detta urval var att

skapa förutsättningar att kunna fullfölja studien inom den tidsbegränsning som existerat.

4.2 Metod
Det första som gjordes i genomförandet av studien var att skicka ut förfrågningar till rektorer

på grundskolor för att få godkännande om att intervjua deras lärare i fritidshem, av respekt

för verksamhetens huvudman. Därefter skickades missivbrev (se bilaga 1) till de sju lärare

11



som lämnat besked om intresse att delta. Intervjuer benämns av flera författare vara en

vanligt förekommande metod för fenomenografiska studier (Dahlgren & Johansson, 2019;

Kroksmark, 2007). Eftersom denna studie har en fenomenografisk ansats, alltså att studien

syftar till att ta reda på hur lärare i fritidshem uppfattar något, utgörs metoden av intervjuer.

Genom intervjuerna skapades förutsättningar för informanterna att uttrycka sina

uppfattningar. Individuella intervjuer kan leda till att data kan anses vara begränsad i

variation men samtidigt kan gruppintervjuer medföra att deltagarna svarar som en grupp och

inte individuellt, vilket också skulle kunna leda till svaren inte blir lika varierande

(Denscombe, 2018). Med avsikt att komma åt så mycket variation som möjligt i deltagarnas

svar utfördes individuella intervjuer. Ytterligare skäl till intervjuernas utformning var

tidsbegränsningen på tio veckor. Majoriteten av intervjuerna genomfördes med respondenten

och intervjuarna i samma fysiska rum. Intervjuerna genomfördes i lokaler som var bekanta

för informanterna. På grund av rådande omständigheter (covid-19) var möjligheten till

sådana intervjuer begränsad, varpå digitala intervjuer erbjöds som alternativ. En intervju

genomfördes över den digitala plattformen Zoom, vilket skapade möjlighet för såväl visuell

som verbal kontakt mellan informanten och intervjuarna. Fördelar och nackdelar med denna

intervjuform är desamma som för intervjuer som genomförs i samma fysiska rum

(Denscombe, 2018). Samtliga informanter gav samtycke om att intervjuerna spelades in

genom ljudupptagning med diktafon.

Det existerar enligt Denscombe (2018) uppfattningar kring att intervjufrågor i kvalitativa

studier bör vara formulerade på ett sådant sätt att de kan komma att revideras under

intervjuernas skede. Intervjufrågorna (se bilaga 2) i denna studie var därför

semistrukturerade, med intentionen att inte begränsa respondenternas svar och för att skapa

förutsättningar för att vidareutveckla intervjuprocessen. Utifrån syftet med studien ställdes

öppna frågor, genom vilka informanterna kunde uttrycka sig med egna ord (Denscombe,

2018). Innan den första intervjun genomfördes granskades frågorna i syfte att minska risken

för att “lägga orden i munnen” på informanterna. Vår roll var under intervjuerna att vara

inlyssnande och även aktivt deltagande genom att exempelvis be respondenten utveckla sina

utsagor. Denna teknik kan enligt Dahlgren och Johansson (2019) kallas för probing och kan

även utgöras av att intervjuarna på ett icke-verbalt sätt, exempelvis genom att nicka, visar att

de är intresserade av det som informanten talar om. Intervjuernas längd varierade mellan

20-60 minuter, vilket omfattade cirka 113 datorskrivna A4-sidor med transkriberat material.
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4.3 Metoddiskussion
Under denna rubrik diskuteras och kritiseras den fenomenografiska ansatsen samt intervjuer

som metod. Det utfallsrum som redovisas i denna studie är begränsat i variation av

uppfattningar. Konstaterandet att det inte är utförbart att garantera att alla möjliga

uppfattningar skulle kunna redovisas visar dock på att fenomenografin inte kan användas för

att visa på en fullkomlig sanning (Uljens, 1989). Det kan utifrån detta antas att studiens

exakta resultat inte erhållits om studien genomförts med andra informanter. I en

fenomenografisk studie kan alla tänkbara uppfattningar inte upptäckas, men ett större antal

informanter hade kunnat medföra att studiens utfallsrum innefattat fler kvalitativt skilda

uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009). Observation är en annan möjlig metod som

kunnat användas i syfte att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar med att motverka

stereotypa könsmönster. Utifrån att syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i

fritidshem uppfattar att de arbetar med uppdraget, kan intervjuer påstås vara en lämplig

metod. Denscombe (2018) redogör för aspekter som ska beaktas när intervjuer ska

genomföras ansikte mot ansikte, exempelvis att intervjuaren inte ska döma eller uppfattas

som dömande samt kunna hantera tystnad. Eftersom intervjuarna i denna studie inte hade

tidigare erfarenheter av att genomföra intervjuer, kan det finnas en risk att alla dessa aspekter

inte tagits hänsyn till.

4.4 Analys
Båda författarna till denna studie genomförde alla intervjuer tillsammans med avsikt att

minska risken för att missa utvecklingsmöjligheter av intervjuerna samt för att skapa

möjligheter för att kunna bekanta sig med materialet. Att bekanta sig med materialet är enligt

Dahlgren och Johansson (2009) det första steget inom den fenomenografiska analysmodellen.

Empirin som samlats in delades upp mellan författarna till denna studie och transkriberades.

Vid detta skede inleddes den, utifrån Dahlgrens och Johanssons (2009) fenomenografiska

analysmodell, aktiva analysen av materialet. För att ytterligare kunna fortsätta med det första

steget lästes allt transkriberat material igenom enskilt. Det andra steget i analysmodellen

genomfördes då var och en av författarna av denna studie enskilt markerade de mest

betydelsefulla utsagorna för studiens syfte och frågeställningar, vilka identifierades genom att

titta på

- respondenternas uppfattningar av begreppet motverka

- hur respondenterna uppfattar uppdraget att motverka könsmönster
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- hur respondenterna uppfattar att de arbetar för att motverka stereotypa könsmönster

- respondenternas förklaring på varför de arbetar på just detta sätt

- vilka utmaningar respondenterna uppfattar att de möter i arbetet med att motverka

könsmönster

Därefter diskuterades och jämfördes båda författarnas olika markeringar, vilket ledde studien

vidare till den tredje fasen i analysmodellen, inom vilken likheter och skillnader mellan

utsagor ska identifieras. I det fjärde steget som innebär gruppering av identifierade skillnader

och likheter, användes en whiteboardtavla för att kunna synliggöra grupperingarna. Detta

synliggörande gjorde det sedan möjligt att fortsätta med analysmodellens nästkommande

steg. Till en början gjordes bedömningen att endast två kategorier kunde utformas men

genom kritisk granskning av grupperingarna preciserades slutligen fem kategorier. Det sista

steget som genomfördes var att rubricera kategorierna. Eftersom denna studie har en

fenomenografisk ansats utgör dessa kategorier ett utfallsrum, vilket är resultatet i denna

kvalitativa studie. I en fenomenografisk studie kan forskare välja att skriva fram resultatet i

en hierarkisk ordning. Det som då fastställs är inom vilken kategori det anses existera

uppfattningar som visar på en djupare förståelse för fenomenet samt inom vilken kategori det

anses existera mer ytliga uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2019). I denna studie har en

sådan hierarkisk systematisering av resultatet inte använts. Istället har analys av resultat

bidragit till att kategorierna har organiserats på ett sådant sätt att läsaren inledningsvis

erhåller information som kan bidra till att efterföljande resultat kan bli förståeligt.

4.5 Etiska överväganden
Intervjuerna genomfördes utifrån de forskningsetiska huvudprinciperna (Vetenskapsrådet,

2002). Deltagarna avidentifieras genom hela forskningen. Redan under transkriberingen

byttes namnen på deltagarna ut, med avsikt att behålla möjligheten att följa informanternas

utsagor utan att deras identitet ska avslöjas. Ytterligare en del av konfidentialitetskravet

(Vetenskapsrådet, 2002) som beaktats i denna studie är utlämnandet av personlig och känslig

information som hade kunnat resultera i att informanterna kunnat identifieras. Utlämnandet

av denna information har till viss del begränsat framskrivningen av studiens resultat samt

förslag på vidare forskning. Endast de som är ansvariga för studien har tillgång till personliga

uppgifter såsom namn och arbetsplats. Studiens syfte gjordes tydligt för alla berörda samt att

villkoren för deltagande, bland annat att informanterna hade möjlighet att avsluta sitt
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deltagande när som helst under studien samt att de uppgifter som samlats in endast ska

användas för detta forskningsändamål, förtydligades för alla parter genom missivbrevet.

Skriftligt eller muntligt samtycke från deltagarna gavs innan studien genomfördes. För att

undvika att materialet lagras i molntjänster användes diktafon vid inspelning av intervjuer.

Allt insamlat material förvaras oåtkomligt. Dessa principer ska enligt Bryman (2008) och

Denscombe (2018) följas för att säkerställa att etiska överväganden gjorts.

5. Redovisning av resultat

I resultatet besvaras studiens forskningsfrågor; vilka kvalitativa skillnader uppfattar lärare i

fritidshem att de använder sig av för att motverka stereotypa könsmönster? Vilka utmaningar

uppfattar lärare i fritidshem påverkar deras arbete med att motverka stereotypa könsmönster?

Genom analys, som beskrivs i 4.4, har fem kategorier formulerats. Inom kategorin Motverka

redovisas informanternas uppfattningar om begreppet motverka i en läroplanskontext. De

kvalitativa skillnaderna som lärarna uppfattar att de använder sig av delades genom analys in

i två kategorier, Förekommande arbetssätt, där lärarnas uppfattningar om vad de gör

redovisas, och Ett läroplansuppdrag som verkställs utifrån uppfattningar, i vilken lärarnas

uppfattningar om varför de arbetar på dessa konkreta sätt framförs. Den fjärde kategorin,

Påverkansfaktorer, visar på uppdragets komplexa utmaningar. Den sista kategorin är

Verksamhetens förutsättningar, i vilken individuellt uppfattade utmaningar belyses.

5.1 Motverka
I denna första kategori synliggörs olika uppfattningar kring begreppet motverka i en

läroplanskontext. Informanterna introducerades till begreppet som självständigt och sedan i

kontext till stereotypa könsmönster. Uppfattningar som åskådliggörs visar på att motverka är

tvetydigt, tolkningsbart och kan uppfattas vara ett värdeord.

En vanligt förekommande uppfattning bland lärarna i studien är att motverka innebär att de

ska vidga elevernas vyer. Det kan ses som att lärarna anser att elever ska få fler perspektiv på

hur livsvärldar kan se ut. Ord som förebygga och tillåta återfinns i lärarnas utsagor. En annan

uppfattning visar på att motverka innebär att bryta ett sedvanligt mönster, inom vilket lärare

uppfattar att det existerar begränsningar beroende på kön. Ytterligare en uppfattning som

yttras är att motverka generellt förstås som att ett beteende eller ting ska elimineras.
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Jag ser motverka som eh, jag ser det kanske för mig låter motverka så himla definitivt, det låter som

nånting som ska tas bort, det är nånting som ska förändras till att det ska försvinna (Love).

Nedanstående utsaga visar dock på att samma lärare som yttrat ovanstående uppfattning om

att begreppet generellt tolkas som att något ska plockas bort, inte själv är av denna

uppfattning.

Jag vill inte motverka, att det är det ena eller det andra. Däremot vill man ju lyfta det att det ska finnas

en mångfald i det. (...) Ja absolut jag förstår det men någonstans behöver vi kanske lyfta variationen i

det, det finns och hur ska vi gör, inte kanske att vi behöver ta väck det ena eller det andra men vi

behöver jobba med det (Love).

Informanter uttrycker att de uppfattar begreppet som tvetydigt. En utsaga visar på att detta

tolkningsbara begrepp skapar problematik på det sättet att arbetslaget arbetar utan samsyn.

…problemet är ju snarare om man kanske aldrig gör någonting annat, (...) “ska du göra, ska du

verkligen leka med dockor? det är ju för tjejer”. Det är DÄR vi har problemet. Problemet är ju inte att

han leker med bilar. Och det här motverkandet kan lätt bli att vissa ser det som att “åh nej, åh, detta,

han är för könsstereotyp, åh det är inte alls bra, han måste bli…” (Kim).

Att begreppet motverka uppfattas olika harmonierar med uttalandet om att en av

informanternas arbetslag arbetar med glädje istället för att motverka. Detta uttalande bygger

på en uppfattning om begreppet motverka som något negativt. Henoms uppfattning är att om

de arbetar med att skapa god stämning, finns inget behov att motverka, eftersom de arbetat

förebyggande. I resultatet framgår det alltså att lärare uppfattar begreppet olika, vilket även

leder till att deras arbetssätt skiljs åt.

5.2 Förekommande arbetssätt
Under denna kategori synliggörs förekommande valda arbetssätt, det vill säga vad lärarna

väljer att praktiskt göra samt hur de väljer att arbeta för att motverka stereotypa könsmönster.

Lärarna uppfattar sig arbeta med uppdraget genom informell och formell undervisning,

transparens och genom ett slags tvingande. Att agera förebild, erbjuda likvärdiga alternativ

till alla elever, ifrågasätta elevers yttranden samt att arbeta utifrån elevers intressen och som
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komplement till hemmen är andra förekommande uppfattningar som blir synliga genom

informanternas utsagor.

När informanterna tillfrågades om deras konkreta arbetssätt gällande uppdraget att motverka

könsmönster, uttryckte alla informanter att de arbetade med informell undervisning. Ett av

dessa arbetssätt innebär att lärarna ifrågasätter elevers yttranden om att det existerar

könsstereotypa aktiviteter och artefakter, samt att utmana elever till metakognition. Utsagor

visar att lärarna fångar upp elevinitierade samtal och händelser, vilket kan ses som en

situationsstyrd och informell lärandesituation. Det är inte enbart genom den informella

undervisningen som arbetet sker, utan även i den formella undervisningen. Ett uttalande

gällande hur formell undervisning inom detta ämne sker är genom påståendekort som läses

upp för elever, som sedan ska ta ställning samt diskutera frågorna. I denna utsaga framgår det

att syftet med detta arbetssätt inte är att värdera elevernas åsikter och funderingar, utan

snarare skapa förutsättningar för eleverna att kunna utforska och möta olika synsätt.

Det var många barn som reagerade och bara “oh vadå det låter ju som en kille, varför har hon så mörk

röst?” Då lyfte vi det och bara “han föddes som en kille men känner sig som en tjej nu och är nu en

tjej”... (Alex).

En annan uppfattning är att lärare arbetar genom transparens. Det förekommer skilda

arbetssätt i denna uppfattning, varav ett yttras som att lärare väljer att inte tala runt ämnet

utan snarare väljer att förklara företeelser för eleverna. Ännu en uppfattning angående

konkreta arbetssätt görs synlig genom utsagor där lärare uppfattar sig agera goda förebilder.

Utifrån lärarnas yttranden framgår det att de uppfattar sig vara goda förebilder genom att de

medvetet deltar i, utifrån tvåkönsnormen, könsöverskridande aktiviteter.

...att det är en vuxen med, liksom. Det är viktigare än man tror, tycker jag… (Kim).

Att erbjuda samma alternativ till alla elever, oberoende av könstillhörighet, är en uppfattning

om hur lärare på ett konkret sätt arbetar för att motverka könsmönster. Detta är ett arbetssätt

som uppfattas vara ett komplement till hemmen, genom att elever erbjuds sådant som de inte

har tillgång till hemma. En annan uppfattning är att lärarna erbjuder samma aktiviteter och

artefakter oberoende av om de anses vara stereotypiskt feminina eller maskulina.
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Uppfattningen delas av flera informanter men det existerar även en kvalitativ skillnad

angående hur lärare förhåller sig till elevernas val av alternativen.

…då blir det såhär att ni får inte säga att “ni får leka mamma pappa barn”, det är jättedåligt men om

dem leker pappa pappa barn då är det bra. Så då vänder man på det och då gör man det, smäll på

fingrarna app app app mamma pappa barn, det är inte bra och så uppmuntrar man det och då blir det

något positivt liksom (Kim).

Ovanstående utsaga visar även på att lärare uppfattar att kollegor kan värdera elevers lekar

olika beroende på hur normkritiskt eleverna leker, vilket kan förstås som att elever påverkas

till att ha värderingar och göra samma val som lärare. Detta kan relateras till uppfattningen

om att elever ska tvingas till att delas upp utifrån deras biologiska kön, med syftet att detta

ska motverka könsmönster. I detta fall sker en sådan indelning under en mellanmålssituation,

då lärare placerar elever varannan pojke, varannan flicka. En annan uppdelning av elever blir

synlig genom en annan utsaga, i vilken det framgår att det finns en uppfattning om att elever

behöver bli tvingade att leka med föremål som stereotypiskt inte förknippas med deras

biologiska kön. Ytterligare ett tvingande återfinns i uppfattningen om att elever ska avlägsnas

från aktiviteter om de diskriminerar andra elever på grund av kön.

Den avslutande uppfattningen i vårt utfallsrum om hur lärare konkret uppfattar sig arbeta med

att motverka könsmönster är att lärare utgår från elevernas intressen. Ett exempel från en av

utsagorna visar på att lärare vidareutvecklar en redan existerande lek, för att skapa ytterligare

förutsättningar för elever att delta.

Och så har det blivit en grej att “ah men det är bara tjejer som, ja med hästar” och då om man vet om

det här med olika perspektiv, vet om att ja okej men om killarna älskar att liksom generellt liksom är

lite mer tävlingsinriktade (...) Men om man då tar ett inslag av tävling, ja men vi vill att vi ska hoppa

med de här hästarna och tävla och ta tid. Ja men då kanske de tycker det är jättekul och då får man in

pojkarna i detta med att hoppa häst (Kim).

Utifrån denna utsaga kan det förstås som att elevernas intressen kan stämma överens med den

stereotypa föreställningen om vilka aktiviteter som är manliga eller kvinnliga. Istället för att

se detta som något som ska motverkas i den mening att dessa stereotypa könsmönster inte får

existera, anpassar läraren leken efter elevernas intresse utan att lägga någon värdering i det.

Flera lärare uppfattar att de vidareutvecklar aktiviteter med syfte att alla elever ska få uppleva
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en meningsfull fritid utifrån sina intressen och förutsättningar, snarare än att ta bort något

eller att värdera något som mer eller mindre bra.

…en pojke då som beskrev att “nej så behöver det inte alltid va utan att en mamma och en mamma kan

bli kära och en pappa och en pappa kan liksom” ehm och det är ju intressant när barnen själva lyfter det

eh för då blir det en diskussion och vissa barn bara “VA?! hur kan det va så?” (Alex).

I flertalet utsagor framgår det även att lärare uppfattar att elever är intresserade av ämnet,

eftersom eleverna aktivt ställer frågor om bland annat transpersoner och samkönade

relationer. Det konkreta arbetssätt som lärare uppfattar att de arbetar utifrån för att tillmötesgå

elevernas engagemang, är att låta elevernas frågor ta plats och styra diskussioner.

5.3 Ett läroplansuppdrag som verkställs utifrån uppfattningar
Ovan redovisas vad och hur lärarna i denna studie väljer att arbeta med att motverka

könsmönster. Under denna kategori presenteras varför lärarna väljer att arbeta med att

motverka könsmönster. Det blir synligt att lärarna inte enbart arbetar med uppdraget på grund

av att det står i styrdokument att de ska ägna sig åt det, utan att det är ett uppdrag som

verkställs utifrån lärarnas egna uppfattningar angående elevers behov.

En uppfattning om varför lärare väljer att arbeta för att motverka könsmönster, är att de

identifierat ett behov hos eleverna. Lärare uppfattar att elever är i behov av att begrepp

klargörs, för att eleverna ska kunna skapa sig en förståelse för hur till exempel ordet “bög”

kan uppfattas. Ett annat behov som identifierats är att elever visar på en osäkerhet gällande att

delta i aktiviteter, vilket av lärare uppfattas vara en begränsning för eleverna.

Det kan vara en sån situation, som gör att man måste prata om det, eller vi har spalekar här (...) “Kan

man göra så?” Ja det kan man väl göra, varför får vi inte göra det? “Pojkar kan väl inte ha läppstift?”

Jo, det kan de. Och så har man letat upp bilder. Det är tillåtet (...) Men sen innan de ska hem så måste

de tvätta av detta. Ja men varför då? “Jag får inte ha det hemma” (...) de måste få lov att vara med i de

här grejerna. Det är viktigt, att känna att det inte är farligt (Lee).

Ovanstående utsaga visar även på att lärare väljer att arbeta på detta sätt eftersom de uppfattar

att det finns ett behov att komplettera hemmen. En annan uppfattning som kan relateras till

hemmet är uppfattningen om att det behövs en god relation mellan lärare och vårdnadshavare,

för att vårdnadshavarna ska få en förståelse för att det arbete som görs i verksamheten utförs
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utifrån läroplanens värden. Det finns en uppfattning om att dessa värden inte överensstämmer

med värden inom andra traditioner och kulturer.

För er gäller er lagbok, Koranen. Men den gäller inte för mig, som inte är muslim. Men, läroplanen,

den gäller ALLA elever som går i skolan. Och den är vi skyldiga att arbeta med. Och då måste vi hjälpa

er, eller tillsammans måste vi hjälpa ert barn att nå de målen som vi har direktiv att se till så att

eleverna klarar av (Lee).

Utifrån ovanstående utsaga kan det förstås som att denna goda relation är nödvändig för att

arbetet som genomförs i verksamheten inte ska motverkas i hemmen. Vidare uttrycks även

uppfattningen om att relationen mellan lärare och elev är betydande i arbetet med att

motverka könsmönster. Elever behöver kunna känna förtroende för lärare för att de ska våga

delta och delge sina uppfattningar och upplevelser.

Man vill inte skapa liksom förskapade strukturer i vårt samtal (Love).

En uppfattning som delas av flera informanter är att elever ska få möjlighet att själva

upptäcka och förstå världen utifrån sina egna perspektiv och värderingar, utan att på något

sätt påverkas av lärares värderingar. Flera utsagor visar att lärare gör valet att inte initiera

samtal eller tala om stereotypa könsroller för att undvika att “lägga orden i munnen” på

eleverna.

Vi ska slänga ut lite såhär normkritiska bilder, (...) så har vi tänkt lite hur vi ska göra, om vi bara ska

lägga ut dem eller om vi ska prata kring dem men att prata kring dem så väcks det ju också, kan det ju

väckas varför pratar vi kring det (Alex).

Flertalet utsagor visar även på att lärare väljer att inte uppmuntra vare sig normbrytande eller

icke normbrytande beteende. Detta med anledningen att undvika att elever ska kunna uppfatta

någon slags värdering och begränsas utav denna. Flertalet informanter är av uppfattningen att

medvetenhet kring det egna förhållningssättet är av vikt. En uppfattning som yttras är att

lärare ifrågasätter sina kollegors bemötande, både till elever och till varandra, för att på så sätt

väcka en större medvetenhet hos hela arbetslaget. Även medvetenhet kring hur elever kan

påverkas av lärares egen könstillhörighet och därigenom vad som kan uppfattas vara

stereotypiskt maskulint eller feminint, uppfattas vara av betydelse. Det yttras även en

uppfattning att om lärare inte är medvetna om att genusperspektivet inte är det enda
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perspektivet som kan appliceras på verksamheten, kan arbetet med att motverka könsmönster

gå över styr och leda till att elever begränsas.

Så att om man får fel förståelse så tycker man ju att allting beror på ett förtryck, om det är, oj, det är

bara sju tjejer och det är bara tre killar, säger vi, då är det ojämnt. Då är det ett förtryck. Och det

behöver det ju inte alls vara. Och då håller man på att motverka och motverka och nästan liksom rycker

bilen ur pojken för att trycka honom in till dockrummet istället liksom (Love).

5.4 Påverkansfaktorer
När informanterna ombads berätta om vilka utmaningar de upplevt i samband med sitt arbete

med att motverka könsmönster, uppgavs ett flertal olika påverkansfaktorer. Redan existerande

strukturer, normer och traditioner, lärarnas okunskap kring ämnet, det ständiga

informationsflödet från sociala medier, språkbarriärer, bristande samsyn i arbetslag samt

flertalet rädslor som kan uppstå genom ämnet, är påverkansfaktorer som identifierats i

informanternas utsagor.

En uppfattning som delas av flera informanter i studien är att lärarnas egna erfarenheter och

vanor kan upplevas vara en utmaning i arbetet med att motverka könsmönster. Sättet att tala

och ordval är specifika vanor som benämns som utmaningar i arbetet. Vidare finns även

uppfattningen om att detta inte gäller endast dem själva utan även kollegor. Uppfattningen om

att både lärare och elever omedvetet kan bli påverkade av redan existerande strukturer och

normer är frekvent förekommande i informanternas utsagor.

…jag vet inte hur man går steget längre liksom, de barn som inte känner att de hör hemma hos

pojkarnas omklädningsrum. Det är samma med toaletter egentligen. Ehh det är ju liksom pojke och

flicka att välja mellan. Man ser ju liksom inte kanske till alla då. Det kan vara en utmaning, en

utmaning vi också har är att vi har ett barbierum och ett byggrum och där är det ofta det liksom, delas

in automatiskt (Alex).

Utsagan visar på att utmaningen handlar om att det existerar en tvåkönsnorm som utesluter

personer som inte identifierar sig som pojke eller flicka och därför skapar begränsningar för

elever att utforska sin identitet. Denna uppfattning gällande strukturers och normers påverkan

på elever återfinns i flera utsagor, med skillnaden att andra lärare uppfattar elevers beteende

och åsikter rotade ur dessa normer, som utmanande. Det som uppfattas är att elever visar på

ett motstånd till att ägna sig åt stereotypiskt könsöverskridande aktiviteter. En annan
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utmaning som uppfattas i förhållande till elever, är att det finns en språkbarriär som gör att

lärare upplever svårigheter i att kunna engagera elever i diskussioner samt att kunna skapa

förutsättningar för elever att associera nya begrepp till sin vokabulär. Utsagor visar även på

att lärare upplever att vårdnadshavares bristande kunskaper i svenska språket och det svenska

samhället är en utmaning, eftersom det kan leda till missförstånd. Ytterligare en upplevd

komplexitet gällande vårdnadshavare men också andra kulturer och traditioner görs tydlig i

nedanstående utsaga.

Är det ganska svårt även om, om vi försöker att, att vara tillåtande och låta alla komma till tals, (...)

spelar ingen roll om det är en han, hon eller hen. Så, hur mycket vi än motverkar eller försöker att vara

tillåtande i detta, så har vi en bromskloss. Och den bromsklossen, den har våra elever när de kommer

hem till sina vårdnadshavare. Om vi stöttar och stödjer och försöker lyfta fram en, en elev att jag får

vara som jag vill, jag har rätt till att skaffa mig ett arbete, jag har rätt till att tycka saker, ehm, så kan du

komma hem och, din roll är att laga mat (Lee).

Det kan ses som att utmaningen handlar om att vårdnadshavare visar motstånd till de värden

som verksamheten förmedlar, men även som att elever påverkas av vårdnadshavares kulturer,

vanor, åsikter och traditioner. Ett yttrande från en utsaga visar på att vårdnadshavares åsikter

kan påverka elever på ett sådant sätt att de omedvetet utför kränkande behandling mot lärare,

vilket lett till att lärare upplever det vara en utmaning att vara sig själv.

Andra yttre påverkande faktorer lärare uppfattar som utmanande är sociala medier, då utsagor

visar på att lärare uppfattar det som problematiskt att elever har tillgång till material som inte

är anpassat för barn. En annan förekommande uppfattning angående sociala medier är att de

medför en rädsla för att motverka könsmönster, med förklaringen att det finns en risk för att

bli uthängd om man som lärare oaktsamt skulle uttrycka sig på ett sätt som kan upplevas

diskriminerande.

Jag tänker många gånger att man ser och hör så många gånger att den pedagogen gjorde det eller jag

tänker utifrån vad som helst där man blir traumatiserad av att, det är en så stor del och det kan bli en så

stor del av sitt liv både till det positiva och till det negativa (Love).

Utifrån ovanstående utsaga kan det utläsas att genus kan uppfattas vara känsloladdat ämne,

vilket kan skapa en rädsla hos lärare för att behandla ämnet. En ytterligare uttryckt

uppfattning gällande att det existerar en rädsla hos lärare återfinns i flertalet utsagor, i vilka
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lärare uttrycker att de inte vet hur de ska arbeta med genus eller hur de ska veta om de arbetar

på ett sätt som kan anses vara passande för den aktuella elevgruppen. Vad som i sin tur kan

anses vara passande för elevgruppen uppfattas vara ytterligare en komplexitet, då utsagor

visar på att det finns arbetslag där samsyn inte existerar.

Det är en jätteutmaning. Och jag tycker det är jättejobbigt för att man motverkar varandra, liksom (…)

Eller att jag säger att ehm, “tack asså bra jobbat tjejer, tack så jättemycket för att ni hjälpte mig att ta in

bollarna!” För då är det någon som säger “Äh säg inte tjejer!” Amen varför inte då? (...) Är det ett

problem? Asså att vi, jag känner de här, de är tjejer? (...) Ska skolan hålla på och ha ett könsneutralt

språk till sin spets? Det är ju sjukt. Åsså ska man, men ens kollegor börjar tjafsa om såna saker (Kim).

Det kan förstås som att informantens kollegor låter egna värderingar styra, vilket leder till att

de endast applicerar ett genusperspektiv på verksamheten. Vidare yttras att detta uppfattas

vara en utmaning, dels eftersom den obefintliga samsynen upplevs skapa en ambivalent miljö

för eleverna och dels eftersom elevernas inflytande upplevs försummas av kollegorna.

5.5 Verksamhetens förutsättningar
I den sista kategorin i denna studies resultat synliggörs kvalitativt skilda uppfattningar om

förutsättningar för lärarnas och därmed verksamheternas uppdragsuppfyllelse.

Förutsättningarna som exemplifieras handlar om möjligheter till utbildning, resurstilldelning,

elevers mognad samt skilda uppfattningar kring elevers behov och vad uppdraget innebär.

Nedan redovisas en uppfattning om huruvida det är väsentligt att arbeta tillsammans med

elever för att motverka könsmönster. En uppfattning är att det inte finns något uttryckt behov

bland eleverna.

Att ehh jag vet inte om det finns här, dubbelmammor eller dubbelpappor och jag vet inte säkert om det

finns någon som inte vill kallas för flicka som i flicka, pojke som i pojke. Det vet inte jag, för det kan

ju vara som så att våra är fortfarande för små. Har inte kommit till det stadiet än utan det är på

mellanstadiet och där är inte jag speciellt ofta (Robin).

Utifrån ovanstående kan uppfattningen att det inte finns något behov relateras till

bedömningen av eleverna som för unga för att det ska vara relevant för verksamheten att

belysa ämnet. En uppfattning som delas av flera informanter är att lärare inte bara gör

bedömningen utifrån deras egna åsikter, utan även med grund i att elever upplevs inte ännu
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utvecklats tillräckligt kognitivt. En uppfattning som däremot skiljer sig från föregående

utsagor gällande elevers mognad, är uppfattningen om att det är nödvändigt att behandla

ämnet tillsammans med elever, oavsett ålder.

Det är regnbågens flagga, då har man sagt det eller förklarat då vad det betyder. “Jag älskar den

flaggan”. (...) Men när man ser att barnen är där. Då måste man fortsätta jobba med det, då behöver

man inte prata sexualitet, för där är inte barnen. Men kan man ha två mammor? (Lee).

Utifrån utsagan kan det ses som att det råder en uppfattning om att problematiken inte

handlar om elevers mognad eller ålder, utan snarare lärares förmåga att kunna anpassa

undervisningen efter elevers förutsättningar. Ytterligare en uppfattning som förekommer är

att begreppen som kan påträffas i arbetet med genus upplevs svåra att anpassa till elever. En

uppfattning som delas av samtliga deltagande lärare i studien, är att deras högskoleutbildning

inte skapade förutsättningar för dem att få tillräckligt med erfarenheter och möjligheter att

utveckla sin kompetens i ämnet. Vidare uttrycks uppfattningen om att det inte går att läsa sig

till hur lärare ska arbeta med att motverka könsmönster, utan att det är nödvändigt att ha

erfarenheter för att kunna göra det. Det finns en uppfattning om att det i läroplanen finns en

avsaknad av tydliga direktiv för hur lärare ska arbeta med att motverka könsmönster. Denna

avsaknad medför en osäkerhet, då lärare i studien uppfattar det som att ledningen lägger ett

ansvar på att lärare själva ska konstruera kvalificerade metoder.

Att vi måste va medvetna om vad metoder kan skapa och att vi behöver verkligen precisera metoder

utefter elev utefter könsstereotyp, utefter norm utefter ja massa saker så jag. Det är ett hästarbete och

ett hästjobb men det är, men det är nog snarare det som man är rädd för (…) Det är väl det som är som

sagt metoden är man rädd för dels kanske då för som jag sa innan att man är rädd för vad utfallet ska bli

(…) Vad innefattar det? Hur mycket är det? Vad ska man göra? Jag tror man är lite tafatt där, man vet

inte riktigt vad man ska göra heller så att det finns en större aspekt av det också (Love).

Ovanstående utsaga visar på att arbetet med att skapa kvalificerade metoder upplevs vara ett

omfattande arbete som kräver både kompetens och tid. Det finns ytterligare en uppfattning att

resurser som bland annat tid och pengar, styr i vilken omfattning lärare själva kan ägna sig åt

att studera ämnet, för att i sin tur kunna arbeta med att motverka könsmönster tillsammans

med elever. Utsagor visar även på att det inte finns något engagemang för att skapa

möjligheter för att vidareutbilda sig inom detta ämne. Dock uttrycks även uppfattningen om

att det kan förekomma fortbildning som kan kopplas till ämnet.
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5.6 Sammanfattning av resultat
Det framgår att lärarna i studien uppfattar att de möter ett flertal utmaningar i arbetet med att

motverka könsmönster. Utsagor visar på att läroplansskrivningen uppfattas vara komplex,

vilket är en bidragande faktor till att lärarna har väldigt varierande arbetssätt. Genom

resultatet blir det även synligt att lärares egna erfarenheter och inställningar påverkar hur

uppdraget verkställs.

6. Diskussion

Under denna rubrik diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning, litteratur samt

styrdokument som berör fritidshemmets verksamhet. Informanternas uppfattningar

diskuteras, jämförs och tolkas. I detta avsnitt dras även slutsatser kring de, i resultatet

redovisade, uppfattade kvalitativa skillnaderna samt uppfattade utmaningar som lärarna i

studien uppfattar påverka deras arbete med att motverka stereotypa könsmönster. Även

formuleringar av styrdokument analyseras, diskuteras och kritiseras.

Utifrån studiens resultat som visar på att begreppet motverka är tolkningsbart, kan det förstås

som att begreppet medför dilemman gällande hur lärare i fritidshem uppfattar att de ska

arbeta med att motverka stereotypa könsmönster. Resultatet visar på att motverka kan

uppfattas som ett negativt laddat begrepp. En uppfattning visar på att uppdraget kan tolkas

som att stereotypa könsmönster bör elimineras. Likt Lippmanns (1922) och Tullbergs (2010)

påståenden om att stereotyper inte endast ska uppfattas som negativa, vill vi påstå att

stereotypa könsmönster inte är något negativt. Den uttryckta uppfattningen om att det inte är

könsmönster i sig som är problemet, utan att konflikten uppstår först när elever begränsas på

grund av existerande strukturer, överensstämmer med den totala uppdragsbeskrivningen i den

nuvarande läroplanen. “Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som

begränsar elevernas lärande, val och utveckling” (Skolverket, 2019, s. 6). Utifrån studiens

resultat kan det konstateras att Skolverkets ordval bör granskas för att minska risken för att

elever ska bli begränsade av lärares tolkningar av uppdraget, snarare än könsmönster. Ett

förslag som är långt ifrån perfekt men som ändå kan anses vara mer lämpligt än motverka är

begreppet neutralisera. Med detta begrepp menas att värderingar ska neutraliseras. Att

tillhöra normen ska inte vara mer eller mindre värt än att inte tillhöra normen. Alla sätt att

vara ska normaliseras på det sätt att det ska vara normalt. Ytterligare kan det ses som
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problematiskt att begreppen norm och normalt är lika, eftersom “om något är ‘normalt’, så är

det endast detta, mångfald” (Enerstvedt, 1998, refererad i Knutagård, 2003, s. 32). I den

kommande revideringen av läroplanen planerar Skolverket (2021) dock att lägga till

begreppet synliggöra tillsammans med motverka i den ovan citerade meningen. Detta kan ses

som ett försök att förtydliga uppdragsbeskrivningen men vidare förklaring på varför

begreppet lagts till har inte givits av Skolverket.

Tidigare forskning gjord av Gustavson och Schmitt (2011) visar på att lärare inte alltid ser ett

behov av att inkludera sådant som anses falla utanför normen, vilket resultatet i denna studie

bekräftar. Uppfattningen kan anses vara begränsande eftersom elever inte får en bredare bild

av hur omvärlden kan uppfattas. En avsaknad av uppdragsuppfyllelse kan alltså råda till följd

av lärares antaganden beträffande elevers behov. Frånvaron av andra perspektiv kan leda till

att elever uppfattar att de måste ta sig an redan existerande stereotypa könsroller (Ljusberg,

2018). Resultatet i denna studie visar däremot även på att det finns lärare i fritidshem som

uppfattar att behovet finns och att det därför är nödvändigt att de involverar sig i den fria

leken, för att på så sätt kunna agerar förebild. Lärare som engagerar sig i elevers lek kan

utifrån fritidshemmets del läroplanen (Skolverket, 2019) anses arbeta fritidshemspedagogiskt.

Att lärare ägnar sig åt aktiviteter som kan uppfattas som heteronormativt könsöverskridande

aktiviteter, uppfattar lärarna i studien vara ett sätt att arbeta för att motverka risken att

könsmönster begränsar elever. Att lärarna i studien ägnar sig åt undervisning som utmanar

samhällets köns- och genusnormer, kan utifrån tidigare forskning (Heikkilä, 2015) tyda på att

lärarna har ett genuspedagogiskt förhållningssätt.

I resultatet av denna studie kan det noteras att det finns lärare som benämner elever som

antingen pojkar eller flickor, vilket överensstämmer med Hellbergs (2010) forskning. Att

benämna elever som antingen pojke eller flicka kan ses som att lärare låter normen styra,

vilket Ljusbergs (2018) forskning visar på kan leda till att elever förhåller sig till osagda

regler för hur de ska bete sig utifrån sitt biologiska kön, vilket kan ses som en begränsning. I

denna studie framgår uppfattning om att benämningen av elever som pojkar och flickor inte

görs för att dela in dem i normativa fack eller förstärka begränsande könsmönster. Ytterligare

yttras argumentet att ett könsneutralt språk uppfattas vara problematiskt. Det råder alltså

skilda uppfattningar om vad benämningen av elever som pojkar eller flickor kan leda till. Den

tidigare forskningen visar på att det kan leda till att könsmönster förstärks och elever

begränsas, medan det i denna studie framgår att det finns uppfattningar om att
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upprätthållandet av könsmönster i sig inte leder till begränsningar för elever. Uppfattningen

som yttras är att det däremot är lärares oförmåga att skapa möjligheter för elever att delta i

aktiviteter, oberoende av vilken könsidentitet eleven har, som skapar begränsningar. Enligt

läroplanen (Skolverket, 2019) ska elever ha lika möjligheter i verksamheten, oberoende av

könstillhörighet. Att ett könsneutralt språk skulle resultera i likvärdiga möjligheter för elever

kan tyckas naivt. Om lärare däremot visar på en förmåga att justera verksamheten efter elever

som individer, snarare än elever som flickor eller pojkar, skulle detta kunna minska risken att

elever begränsas på grund av sin könsidentitet. Upprepningen av könsmönster i det avseende

att kalla en elev som identifierar sig som flicka för flicka uppfattas inte skapa begränsningar.

Det som är problematiskt är när samhällets förväntningar och osagda regler upplevs så pass

markanta att elever agerar utifrån vad som förväntas av dem som antingen pojke eller flicka.

Exempelvis om en person uppmanas att “kasta som en tjej” och då genomför detta utifrån

föreställningen att en tjej kastar på ett specifikt sätt, som skiljer sig från hur en pojke kastar.

Då skapas en begränsning på grund av stereotypa könsmönster. Resultatet i denna studie visar

dock på att det finns lärare som uppfattar olika aktiviteter som stereotypiskt kvinnliga eller

manliga och att de talar om dem i anknytning till de olika könsrollerna. Detta kan utifrån

tidigare forskning gjord av Saar och Nordberg (2016) leda till att förväntningarna och de

osagda reglerna förstärks genom lärares sätt att tala och därmed skapa begränsningar.

Likt ovanstående diskussion om att skolans verksamhet kan innehålla begränsningar på grund

av redan existerande samhällsstrukturer, visar tidigare forskning på att den tvåkönsnorm som

existerar även kan påverka människor utanför skolans verksamhet (Knutagård, 2003).

Omklädningsrum och toaletter är arenor som kan påträffas på flera olika platser i samhället,

däribland skolverksamheten. Utifrån studiens resultat kan sådana arenor uppfattas skapa

tvång för elever att identifiera sig som antingen pojke eller flicka. Omklädningsrum och

toaletter är arenor som i resultatet uppfattas vara en utmaning för lärare, av den anledningen

att de skapar ett tvång att dela in eleverna i de två heteronormativa facken. Det som definierar

en norm är att majoriteten av människor förhåller sig till osagda regler, vilket väcker tanken,

är norm endast en vana? Går det i så fall att ändra på en sådan konservativ norm som

tvåkönsnormen? Det kan antas att ett icke-heteronormativt samhälle inte skulle begränsa

människor till de stereotypa könsroller som existerar i ett heteronormativt samhälle, alltså att

människor inte skulle behöva förhålla sig till regler som antingen man eller kvinna, utan som

individ, oberoende av könsidentitet.
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I denna studies resultat framgår det att det finns en rädsla för att arbeta med genus. I tidigare

forskning påvisas att rädslan för genusfrågor beror på att det kan anses vara en politisk fråga

(Dolk, 2013). I informanternas utsagor benämns genus dock inte som en fråga som rör

politik. Rädslan verkar snarare grunda sig i uppfattningen om ämnet som komplext och

känsloladdat samt att det finns en fasa för att göra fel. Resultatet visar även på att lärare

uppfattar det som komplicerat att det inte finns några tydliga direktiv eller metoder för hur

undervisning som berör ämnet ska implementeras. Även elevers ålder påverkar huruvida

lärarna i studien uppfattar att de ska initiera undervisning som behandlar ämnet eller ej. Vissa

utsagor visar på att det finns en uppfattning om att eleverna är för unga, samtidigt som andra

utsagor visar på uppfattningen att eleverna, trots sin unga ålder, ska få förutsättningar att

möta ämnet men att undervisningen måste anpassas efter elevgruppen. Läroplanen är ett

tolkningsbart styrdokument, vilket kan anses vara problematiskt utifrån det avseende att den

inte ger en exakt beskrivning för hur undervisningen ska ske. Sett utifrån ett annat perspektiv

skulle det även vara problematisk med en preciserad läroplan, eftersom undervisningen ska

utgå från individen och anpassas efter elevgruppen. Frågan som kan ställas utifrån detta är,

beror denna rädsla på läroplanens tolkningsbara innehåll eller är det lärares självförtroende

och upplevda okunskap som är grunden för denna rädsla? Eller skulle det kunna vara

omfattningen av arbetet som gör att lärare inte arbetar med uppdraget?

Då informanterna tillfrågades om deras uppfattningar huruvida högskoleutbildningens

innehåll innefattade ett tillräckligt fokus på genus, svarade samtliga deltagande lärare nej.

Denna uppfattning stämmer överens med tidigare forskning, då Kreitz-Sandberg (2016) visar

på att det inte finns något omfattande innehåll av normkritiska perspektiv gällande genus i

högskoleutbildningen för lärare i fritidshem. Det kan antas att lärarna i denna studie hade

känt sig mer säkra gällande undervisningen och didaktiska val om deras utbildningar hade

skapat ytterligare förutsättningar för dem att utveckla en djupare kompetens. Om lärarna hade

fått rätt förutsättningar kan det antas att deras rädsla inte påverkat undervisningen i lika stor

utsträckning och att avsaknaden av att motverka könsmönster minskat. Enligt de yrkesetiska

principerna (Lärarnas riksförbund, 2022) ska lärare ansvara för att utbilda sig, så att de utifrån

läroplanen kan bedriva undervisning genom vilken elevers utveckling främjas. Att lägga all

skuld gällande avsaknaden av uppdragsuppfyllelse på högskoleutbildningar kan ses som en

bortförklaring, eftersom lärare har ett eget ansvar över sin kompetens. Eftersom det ständigt

görs förändringar i utbildningssektorn, bland annat att läroplanens innehåll revideras och att

ämnen som sexualitet och relationer hamnar i blickfånget, önskar vi som grundlärarstudenter
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att genus fått ett större fokus i högskoleutbildningen. Att inkludera och ge tillräckligt stort

fokus på alla de delar som kan tyckas vara nödvändiga i en lärarutbildning, verkar dock

omöjligt att lyckas med på tre år.

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att det kan finnas olika uppfattningar kring genus

och alla dess angränsande begrepp men att det dock inte är självklart för alla kring

komplexiteten i dess innebörd. Det är tydligt att det råder skilda uppfattningar om begreppens

innebörd och att det är ett ämne som omdiskuteras i samhällsdebatten. I fritidshemmet finns

möjligheter att bearbeta vardagliga företeelser som elever finner betydelsefulla, vilket kan

anses vara en unik aspekt av fritidshemmets verksamhet. Resultatet i denna studie visar på att

det finns lärare som arbetar fritidshemspedagogiskt genom situationsstyrd undervisning då

lärarna tar vara på elevernas visade och uttryckta intresse för ämnet, såväl informellt som

formellt. Enligt läroplanen (Skolverket, 2019) ska lärandet i fritidshemmet i större omfattning

vara grupporienterat och ske i samspel med andra. Det ska dock inte glömmas bort

undervisningen i fritidshemmet även utgå ifrån de två första delarna i läroplanen. I dessa

delar förtydligas bland annat att undervisningen ska anpassas efter varje individ. För att

kunna inkludera alla elever och stötta varje individ i sin identitetsutveckling, kan vi inte utgå

ifrån att alla elever upplever sig passa in i de heteronormativa facken. Utifrån

omskrivningarna i läroplanen och huruvida de speglar den samhällsutveckling som sker i

dagsläget, kan revideringen kritiseras. Detta utifrån att individer som inte identifierar sig som

antingen man eller kvinna, pojke eller flicka, exkluderas i avsnittet då skolans uppdrag att

“...gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter…” (Skolverket, 2021,

s. 7) beskrivs. Denna forskning är relevant eftersom vi vill visa på att det inte ska vara lärares

egna åsikter, vanor eller kunnande som ska vara avgörande för elevers val, utveckling och

lärande. Elever ska inte heller på något sätt diskrimineras eller begränsas på grund av sin

könstillhörighet. Såsom en av informanterna öppensinnat uttryckte sig, att det “...spelar ingen

roll om det är en han, hon eller hen…”, alla individer ska få förutsättningar att vara den

person de vill vara. Lärare i fritidshem behöver därför ta vara på de möjligheter som

fritidshemmets unika arena erbjuder.

6.1 Förslag på vidare forskning
I informanternas utsagor framgår det att lärare anser att elevers ålder spelar roll för hur

undervisning ska genomföras. Till skillnad från skolämnenas kursplaner, är fritidshemmets
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centrala innehåll inte indelat efter olika årskurser. Utifrån detta anser vi att det varit intressant

att undersöka hur lärare i fritidshem anser att de ska åldersanpassa det centrala innehållet i

undervisningen.

I denna studie framgår det att lärare är medvetna om att yttre faktorer och existerande

strukturer kan påverka en individs val och värderingar. Huruvida elever är medvetna om detta

framgår däremot inte i denna studie. Det hade därför varit intressant att utifrån elevers

perspektiv undersöka hur det heteronormativa samhället påverkar elevers val och värderingar.

Det är tydligt att läraruppdraget är komplext. Styrdokument förtydligar uppdrag och ger

riktlinjer för undervisningens innehåll, syfte och mål. Trots detta har denna studie visat på att

lärare inte vet vilka metoder de ska använda sig av för att uppfylla sitt uppdrag. Att

undersöka vilka uppdrag som av lärare uppfattas i högre grad vara utmanande, menar vi hade

kunnat skapa en slags förståelse för vilka förtydliganden som behöver göras både i

styrdokument men även i lärarutbildningar.
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Bilagor

Bilaga 1

Missivbrev

Till lärare som är behörig att undervisa i fritidshem på:

*Skolnamn*

Förfrågan om deltagande i studie om Motverka stereotypa könsmönster - hur uppfattar lärare

i fritidshem sig arbeta med detta uppdrag?

Hej!

Vi är två studenter, Nicole och Olivia, som studerar sista terminen till grundlärare med

inriktning mot arbete i fritidshem på Kristianstad Högskola. Vi är nu i full gång med vår

kandidatuppsats och vänder oss därför till framtida kollegor. Vi planerar att göra en empirisk

undersökning med syfte att ta reda på hur lärare i fritidshem uppfattar att de arbetar med

uppdraget att motverka stereotypa könsmönster. Då det inom snar framtid kommer en

reviderad läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem som innehåller ändringar

gällande skolans värdegrund och uppdrag, kan denna studie medföra en medvetenhet hos

deltagarna och läsarna.

Undersökningen planeras att genomföras under vecka 8 eller 9. Det skulle innebära ett

tillfälle med enskild intervju, som vi beräknar vara ca. en timme. Vi skulle gärna vilja komma

ut och genomföra intervjun på plats, men förstår självklart att rådande omständigheter kan

påverka denna möjlighet. Därför finns även möjligheten att genomföra intervjun via den

digitala plattformen Zoom. Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (www.vr.se). Självklart

kommer du som deltagare att vara anonyma och kontaktuppgifter behandlas enligt GDPR.

När som helst under studien har du som deltagare rätt att avbryta ditt deltagande. Efter studie

har du som deltagare rätt att kontakta ansvariga studenter, ex. respons på studie. Färdig

uppsats kommer att publiceras på DiVA Portal.

Individuell samtyckesblankett skrivs ut, skrivs på, scannas in och mejlas till ansvariga

studenter.
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Med vänliga hälsningar

Nicole Ebbesson & Olivia Hansson
Studenter: Nicole Ebbesson nicole.ebbesson0001@stud.hkr.se

Olivia Hansson olivia.hansson0027@stud.hkr.se

Handledare: Lina Hellberg lina.hellberg@hkr.se

Samtyckesblankett

Namn:_____________________________________

Jag godkänner deltagande i forskningsprojektet

JA              NEJ

Jag godkänner att ljud- och videofilerna får användas i skriftligt redovisningssammanhang

JA               NEJ

Underskrift:______________________________________________

Datum:_________________________________________________
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Bilaga 2
Intervjufrågor

1. Reflektera ni över hur ni arbetar med värdegrund i era arbetslagsmöten?

vad är det ni samtalar om när ni samtalar om värdegrunden?

2. I läroplanen förekommer ordet “motverka”, hur ser du på detta ord i

läroplanskontexten?

3. Hur förstår du begreppet stereotypa könsmönster?

4. I läroplanen står det att “Skolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som

begränsar elevernas lärande, val och utveckling”. Hur ser du på detta uppdrag?

5. På vilka konkreta sätt arbetar du med att motverka könsmönster? Ev. följdfråga

- Varför gör du på det sättet??

6. Vilka utmaningar har du mött när du arbetat med uppdraget motverka könsmönster?

- hur upplever du att dessa utmaningar påverkar verksamheten/ditt sätt att arbeta med

att motverka könsmönster?

7. Vilka olika inställningar anser du att det finns kring könsmönster?

- skulle du kunna ge några förslag? Vems inställningar? Vårdnadshavare, kollegor,

elever,

8. Har ni i arbetslaget en samsyn på hur ni arbetar kring ert uppdrag?

- har ni diskuterat begrepp som könstillhörighet, könsmönster, könsidentitet,

könsuttryck, genus etc. och vad har ni i så fall diskuterat?

- i så fall, hur användes denna diskussion sedan konkret i verksamheten?

9. Upplever du att du fått utbildning kring detta ämne?

- Högskoleutbildning/utbildning i verksamhet?

10. Är detta ett område/ämne som du vill lära dig mer om?
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- varför?/varför inte?  - vad skulle du vilja lära dig? Något specifikt?
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