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Sammanfattning  

I Lpfö98/2010 formuleras i ett av uppdragen att ”[f]lickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller” (Lpfö 98/2010, s 5). Det anges även att pedagogers förväntningar och sätt att bemöta 

pojkar och flickor bidrar till att skapa uppfattningar hos barnen om vad som anses vara kvinnligt 

och manligt. Detta ska motverkas genom att utmana traditionella könsmönster och könsroller 

(Lpfö 98/2010). Uppsatsens syfte är att undersöka, med tanke på läroplanens formulering, hur 

pedagoger i förskolans verksamhet säger sig arbeta med genus- och jämställdhet. Studiens 

empiriska material består av sex kvalitativa intervjuer med pedagoger från tre olika förskolor, i 

vilka olika kategorier av metoder för ökad genusmedvetenhet har framkommit. Däribland vikten 

av pedagogernas egen medvetenhet och bemötande, arbeta med könsuppdelade grupper, utöka 

förskolans leksaksarsenal med mer könsneutrala leksaker och vikten av att få med föräldrarna 

för att få verksamheten mer genusmedveten. Efter att ha analyserat material och diskuterat 

resultatet i relation till tidigare forskning, har vi funnit att det centrala i ett arbete med genus- och 

jämställdhet är pedagogens egen medvetenhet och vilja att utvecklas, bemötande i form av 

språkbruk samt miljöutformning. Synligt är också att pedagogerna upplever tid, resurs och 

föräldrar som något av ett hinder för ett lyckat genusmedvetet arbete i förskolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Förskola, genus, genusmedvetenhet, kön. 



 
 

Innehållsförteckning 

  

1 Inledning ..................................................................................................................................... 1 

2 Syfte ............................................................................................................................................. 3 

2.1 Frågeställning ........................................................................................................................ 3 

2.2 Disposition ............................................................................................................................ 3 

3 Kön, genus och förskola ............................................................................................................ 4 

3.1 Olika tolkningar av kön och genus ........................................................................................ 5 

3.2 Genusarbete i förskolan ......................................................................................................... 6 

3.2.1 Vuxna/pedagoger i förskolan.......................................................................................... 6 

3.2.2 Samhällets påverkan ..................................................................................................... 10 

3.2.3 Kompensatorisk pedagogik .......................................................................................... 10 

3.2.4 Handböcker i genusmedvetenhet .................................................................................. 12 

3.3 Sammanfattning .................................................................................................................. 14 

4 Metod ........................................................................................................................................ 15 

4.1 Intervju som metod.............................................................................................................. 16 

4.2 Etiska överväganden ........................................................................................................... 17 

4.3 Urval .................................................................................................................................... 18 

4.4 Genomförande och databearbetning.................................................................................... 19 

4.5 Validitet och reflexivitet...................................................................................................... 21 

5 Resultatredovisning ................................................................................................................. 23 

5.1 Genusmedvetenhet – att förändras som pedagog ................................................................ 23 

5.2 Metoder för ökad genusmedvetenhet .................................................................................. 24 

5.2.1 Att få syn på hur man gör ............................................................................................. 25 

5.2.2 Miljö och material som metod ...................................................................................... 26 

5.2.3 Könsuppdelade grupper som metod ............................................................................. 28 

5.3 Vikten att få med föräldrarna ”på tåget” ............................................................................. 30 

5.4 Ett tidskrävande arbete ........................................................................................................ 32 

5.5 Sammanfattning .................................................................................................................. 34 

6 Diskussion ................................................................................................................................. 35 

6.1 Vad innebär det för pedagogerna att arbeta genusmedvetet? .............................................. 35 



 
 

6.2 Hur arbetar pedagogerna för att uppnå målet om att motverka traditionella könsmönster?37 

6.3 Har några, och i så fall vilka förändringar skett i verksamheten – vad gäller miljö, 

leksaker, pedagogiskt förhållningssätt och språk? .................................................................... 38 

6.4 Hinder för ett framgångsrikt genusarbete ............................................................................ 39 

6.5 Metoddiskussion.................................................................................................................. 40 

7 Avslutande tankar och förslag till vidare forskning ............................................................. 42 

Referenser .................................................................................................................................... 43 

Bilaga 1 - Intervjuguide ................................................................................................................ 45 



1 
 

1 Inledning  

Vi anser att förskolan idag utgör en stor del av många barns vardag och att förskolepedagogerna 

bidrar med en stor påverkan på barnen i verksamheten. Därför är en genusmedvetenhet och ett 

jämställdhetsarbete viktigt i varje förskolas verksamhet för att så tidigt som möjligt ge barn 

obegränsat med utvecklingsmöjligheter utan att hindras av till exempel stereotypa könsmönster 

(Lpfö 98/2010).  

 

Vi har förstått att genus är ett väl omdebatterat ämne i kanske framförallt media, men även privat 

har ämnet väckt känslor. Exempelvis menar Maria Hedlin (2010) att det i samhället råder vissa 

missuppfattningar och vardagsföreställningar om genusbegreppet vilket på så vis försvårar 

konstruktiva diskussioner. Detta är enligt Hedlin, på grund av att våra uppfattningar om manligt 

och kvinnligt är känsliga att diskutera. Även om forskning idag visar på att flickor och pojkar i 

förskolan bemöts utifrån stereotypa könsmönster, finns enligt Hedlin en uppfattning om att 

”föreställningar att könsnormerna har spelat ut sin roll, att män och kvinnor idag behandlas och 

bemöts likadant” (Hedlin 2010, s 5). Genusfrågan är något som hos oss vuxit fram som ett stort 

intresse. Dels under vår utbildning inom lärarprogrammet, men kanske också inte minst då vi 

själva blivit föräldrar och mer eller mindre dagligen reflekterar över alla de dagliga val för och 

om våra barn som vi gör.  

 

I förskolans läroplan formuleras i ett av uppdragen att ”[f]lickor och pojkar ska i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller” (Lpfö 98/2010, s 5). Det anges även att pedagogers förväntningar och sätt 

att bemöta pojkar och flickor bidrar till att skapa uppfattningar hos barnen om vad som anses 

vara kvinnligt och manligt. Detta ska motverkas genom att utmana traditionella könsmönster och 

könsroller (Lpfö 98/2010). Rapporter från till exempel Skolinspektionen (2011) och 

Delegationen för jämställdhet (SOU 2007:75) visar dock att förskolan har svårt att leva upp till 

de jämställdhetsmål som är uppsatta i läroplanen om att motverka traditionella könsmönster. Att 

motverka traditionella normer ska kunna ge både flickor och pojkar lika villkor för att utvecklas 

på mesta möjliga sätt utan att hindras av de förväntningar som finns på respektive kön (SOU 

2006:75). Kommunen som ligger till grund för denna studie har nyligen fått kritik från 

Skolinspektionen (2011) för ett bristfälligt arbete med att motverka de traditionella 
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könsmönstren som finns i förskolan och samhället utanför. Skolinspektionen skriver i sin 

bedömning att förskolornas arbete med att motverka traditionella könsmönster inte är tillräckligt 

omfattande. Motiveringen till detta lyder att det framkommit under intervjuer med bland annat 

personal och föräldrar att arbetet med motverkandet av traditionella könsmönster inte är 

tillfredsställande. Ofta uppfattas arbetet som teman eller projekt som under en viss tid får större 

uppmärksamhet men sedan avgränsas på grund av annat arbete som ”kommer i vägen”. 

Uppfattningen av hur ett fortsatt arbete skulle gå till, säger sig dock både ledning, personal och 

föräldrar att det ”är beroende av eldsjälar, snarare är en genomtänkt pedagogik som ska stärka 

flickors och pojkars möjligheter att på lika villkor pröva och utveckla förmågor och intressen 

bortom stereotypa könsföreställningar” (Skolinspektionen 2011, s 20). Vi fann det intressant att 

ta del av Skolinspektionens rapport i samband med vårt uppsatsskrivande, då innehållet kan 

bidra till ökad diskussion i ämnet och även i förhållande till vårt kommande syfte.  

Att i förskolan välja bort ett genus- och jämställdhetsarbete får aldrig vara på grund av en fråga 

om resurs. ”Det kostar inte mer att arbeta jämställt än att arbeta ojämställt” (SOU 2006:75, s 11). 

Däremot kan det kosta att skaffa kunskap om genuspedagogik, vilket krävs vid ett igångsättande 

av ett genus- och jämställdhetsarbete (SOU 2006:75). Därför är avsikten i följande uppsats att 

undersöka hur förskolor arbetar för att uppnå målet om motverkandet av traditionella 

könsmönster.  
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2 Syfte 

I och med den aktuella debatten och vårt eget växande intresse kring genus syftar denna studie 

till att undersöka hur pedagoger i förskolan säger sig arbeta genusmedvetet i verksamheten med 

språk, bemötande av barn samt synen på hur en genusmedveten pedagog bör vara.  

2.1 Frågeställning  

 Vad innebär det för pedagoger i förskolan att arbeta genusmedvetet?  

 Hur arbetar pedagoger för att uppnå läroplanens mål om att motverka traditionella 

könsmönster?  

 Har några, och i så fall vilka förändringar skett i verksamheten – vad gäller miljö, 

leksaker, pedagogiskt förhållningssätt och språk?  

2.2 Disposition  

För att uppnå syftet med studien följer i kapitel tre en granskning av den tidigare forskning som 

gjorts inom förskolan om arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor, samt vilken syn på kön 

och genus som finns. I kapitel fyra redogörs val av metod, metodövervägande, genomförande, 

vilka urval som gjorts samt reflekterande kring etiska överväganden. I kapitel fem följer en 

resultatredovisning av det empiriska materialet och i kapitel sex förs en diskussion kring det 

empiriska resultatet i relation till den tidigare forskningen, samt en metoddiskussion. 

Avslutningsvis delges våra reflektioner kring fortsatt forskning.
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3 Kön, genus och förskola 

I följande kapitel beskrivs den forskning som har gjorts kring förskola, kön, genus samt 

pedagogers förhållningssätt. Att finna forskning inom detta område, där fokus ligger på hur 

pedagoger arbetar i förskolan med barn och jämställdhet visade sig vara problematiskt. Till stor 

del behandlade litteraturen den skillnad som uppkommit mellan det som pedagogerna säger sig 

arbeta efter och hur de faktiskt gör och bemöter barnen i verksamheten. Vi fann också forskning 

som fokuserar på hur barn följer de normer som finns i samhället där pedagogerna inte stod i 

fokus. Litteraturen är dock mycket intressant att studera och använda till detta avsnitt i arbetet 

för att visa vilka motsägelsefulla resultat som uppkommit genom tidigare forskning. Till 

genomgången av tidigare forskning har även handledningsmaterial påträffats (hädanefter 

benämns dessa som handböcker) inom studiens intresseområde. En medvetenhet finns om att 

dessa texter inte uppnår samma vetenskapliga nivå som övrig litteratur, men de fyller ändå en 

funktion i studien då texterna kan styrka och diskuteras i relation till de teman och kategorier 

som kan komma att uppstå i analysen av det empiriska materialet. Dessa handböcker kommer att 

presenteras i en egen rubrik under avsnittet tidigare forskning.  

 

Bland tidigare forskning är det kort om internationell litteratur vilket, med stöd i SOU 2006:75, 

kan bero på att jämställdhetsarbete i förskolan är mycket ovanligt utanför Nordens gränser. 

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) beskriver att detta kan bero på skilda 

synsätt på förskolan i andra länder. Att se förskolan som en förlängning av familjelivet är inte en 

särskilt ovanlig synvinkel då värderingar och vilken uppfostran barnen får är en privat 

angelägenhet. Barnomsorgen anses vara till för att hjälpa föräldrarna. Att några av de viktigaste 

delarna inom svensk förskola är jämställdhet och att främja värdegrunden kan då verka 

provocerande i internationella sammanhang (SOU 2006:75).  

 

Denna uppsats är skriven under hösten 2012 och majoriteten av den tidigare forskning som 

kommer anges i följande kapitel är skrivna utifrån den oreviderade läroplanen för förskolan Lpfö 

98. I denna uppsats refereras dock den reviderade versionen av läroplanen Lpfö 98/2010. Det 

som är av vikt i läroplanen för denna uppsats har möjligtvis inte ändrats radikalt men vi vill ändå 

uppmärksamma läsaren på detta. 
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3.1 Olika tolkningar av kön och genus 

Genus är ett begrepp med många olika tolkningar och Christian Eidevald (2009) tycker sig i 

tidigare forskning se tre olika perspektiv för att definiera skillnader och/eller likheter genus och 

kön sinsemellan för att skapa någon sorts förklaring till hur begreppet kan formuleras. I det 

första perspektivet betraktas kön som något biologiskt medan genus betraktas som hormonella, 

kromosommässiga och kroppsliga olikheter som åstadkommer olika effekter. På detta sätt 

utvecklas kvinnor och män, mer eller mindre, till att bli olika. Det andra perspektivet som 

Eidevald (2009) tycker sig se i tidigare forskning utgör grunden av att kön även här ses som 

biologiskt men att genus i detta fall är något som konstrueras i det sociala, där föreställningar om 

kvinnligt och manligt utgör ”det sociala könet”. Det tredje och sista perspektivet som beskrivs 

betraktar både kön och genus som socialt skapat där kropp och genus, eller natur och kultur 

sällan uppvisar en tydlig skiljelinje sinsemellan, vilket utgör ett av de argument som uttrycks. 

Eidevald själv väljer att ansluta sig till det senaste av perspektiven då ett argument förs där män 

och kvinnor varken är lika eller olika. I likhet med vad Eidevald skriver om det tredje 

perspektivet, menar Bronwyn Davies (2003) att kön utgörs av den sociala stukturen och att könet 

skapas av och inom individen då den, genom diskursiva praktiker och sociala strukturer görs och 

bevaras. Den sociala strukturen och individen är inte skilda från varandra, och att tvinga den på 

en människa är ”knivigt” (då människan kan välja att bortse från den), men den sociala 

strukturen har ändå en väsentlig styrka i sig (Davies 2003). Annika Månssons (2000) syn på 

genus är, i likhet med Davies och Eidevalds syn, att det inte går att se begreppet som något 

fixerat. Istället väljer hon att beskriva det som något som konstrueras i sociala samspel. Månsson 

beskriver fortsättningsvis att det kvinnliga och manliga könet betraktas ”som skapade begrepp, 

vilka inte är statiska och för evigt sanna” (Månsson 2000, s 92).  

 

Ylva Odenbrings (2010) förståelse av kön utgörs av att det konstrueras av människors sociala 

praktiker, vilket betyder att det är socialt skapat och något som kan förändras historiskt. 

Fortsättningsvis menar Odenbring att kroppar i sig inte är neutrala, utan könet konstrueras av 

människans handlingar. Vidare menar hon att det är beroende på kontexten vilken omger 

människan som gör att skapandet av könsrelationerna ser olika ut. Detta skapar i sin tur multipla 

former av femininitet och maskulinitet. Om dessa praktiker i förlängningen ifrågasätts, kan de 

utmanas och förändras (Odenbring 2010).  
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Sara Frödén (2012) väljer, till skillnad från ovan nämnda författares tankesätt, att undvika 

användandet av ordet genus då hon menar att begreppet kan tyckas tolkas olika beroende vem 

som ska beskriva det. Frödén (2012) använder istället begreppet kön då hon menar att varken 

ordet kön eller ordet genus kan reduceras ner till att endast betyda antingen något biologiskt 

(medfött kön) eller något socialt konstruerat. Hon refererar dock till Gemzöe som beskriver att 

användandet av antingen det ena eller andra ordet i grund och botten egentligen kanske bara 

handlar om eget tycke och smak eller vilken akademisk miljö vi härstammar från (Frödén 2012).   

 

Som ovan visat finns det många sätt att se på kön, genus, könskonstruktion och beskrivningar av 

vad detta betyder. Att välja ett av de ovan nämnda synsätten kanske för några verkar väldigt 

enkelt medan vi anser att det finns nackdelar med att begränsas till endast ett sätt att se på vad 

eller hur kön är. Som Frödén (2012) beskriver går varken kön eller genus att enkelt förklaras 

med att antingen vara biologiskt eller konstruerat. Efter att ha studerat tidigare forskning är vår 

uppfattning att kön och genus kan ses som två begrepp vilka inte går att separera, då både natur 

och kultur kan tyckas påverka vilka vi utvecklas till att bli. En del av syftet med studien är att 

undersöka vad pedagoger anser om kön och genus och därför är inte avsikten att styra mot en 

definition av begreppet.  

3.2 Genusarbete i förskolan 

Nedan presenteras de områden vi funnit kring genusarbete i förskolan som framkommit vid 

granskning av tidigare forskning inom det aktuella ämnet. De områden som presenteras är 

vuxna/pedagoger i förskolan, samhällets påverkan samt kompensatorisk pedagogik. 

Avslutningsvis behandlas handböcker kring genusmedvetet arbete i förskolan. 

3.2.1 Vuxna/pedagoger i förskolan 

Att lärare i förskola och skola ofta uppfattar sig […] som att de bemöter flickor och pojkar utifrån 

liknande villkor, trots att studier gång på gång visar motsatsen, menar jag delvis har att göra med den 

kultur och tradition som finns i förskolan och skolan (Eidevald 2009, s 38). 

 

Vad Eidevald (2009) beskriver ovan är vad denna del av tidigare forskning kommer fokusera på. 

Att pedagoger i förskolan har en begynnande medvetenhet kring det egna förhållningssättet 
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gentemot barn och vuxna vad gäller förväntningar på det enskilda könet, utgör inte någon garanti 

för att särbehandling utifrån kön upphör. Ett exempel på detta kan vara då nya intressen och 

upptäckter står för dörren, där det många gånger handlar om att flickorna ska förändras för att 

närma sig det mer pojkiga i att våga ta för sig och bli lite tuffare, det vill säga tackla nya 

upptäckter så som en pojke skulle gått tillväga (SOU 2006:75). På detta sätt riskerar även ett 

genusmedvetet arbetssätt att hamna i en fälla där de olika könen representerar och utgör olika 

hög status, där det manliga oftast värderas högre än det kvinnliga. Att nedvärdera det ”flickiga” 

tenderar att göras både när det utförs av flickor liksom pojkar. En flicka som kommer till 

förskolan i ett rosa plagg kan med ett genusmedvetet arbetssätt uppfattas som ett misslyckande 

av förskolan. De könsmönster som flickor ska lyckas frigöra sig från får inte blandas med det 

allra flickigaste av allt – den rosa färgen. Att som flicka välja något könstraditionellt är mer 

provocerande än att som pojke göra detsamma (SOU 2006:75).  

 

Att utforma verksamheten efter pojkarna beskrivs i flera rapporter som ett vanligt 

fenomen, däribland i Anette Hellmans (2010) avhandling. Hon beskriver att verksamheten 

ibland utformas för att lugna ner barngruppen på ett effektivt sätt. Aktiviteter såsom att 

måla med kladdig färg eller spela instrument, vilka riskerar att bli för expressiva har 

uteslutits ur planeringen. Likaså högläsning vid vilostund har uteslutits för att istället ge 

barnen massage och därigenom få dem lugna (Hellman 2010). Fortsättningsvis menar 

Hellman (2010) att då pedagogerna väljer att omstrukturera verksamheten på det här viset, 

antar de också att detta är vad barngruppen ”behöver” och tycker är intressant. Hellman 

tycker sig se, som hon beskriver, ”att talet om dessa behov är relaterat till en viss grupp 

barn, nämligen pojkarna”(Hellman 2010, s 85). Även Odenbring (2010) beskriver att 

förskolans verksamhet utformas utifrån pojkarna då flickor får agera ”stötdämpare” i 

barngruppen. Att placera en fröken eller en flicka vid eller mellan bråkiga pojkar är en 

vanlig åtgärd för att på så sätt lugna ner hela barngruppen. Genom att placera flickor i en 

sådan position, förstärks synen på den traditionella flickan som mognare och mer 

ansvarsfull (Odenbring 2010).  

 

De förväntningar som pedagogerna har på barnen utifrån dess respektive kön, där bland 

annat pojkar förväntas vara bråkiga och högljudda, är det som utgör de största och 
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tydligaste skillnaderna på flickor och pojkar i förskolans miljö. Att ge pojkarna möjlighet 

att snabbt få på sig ytterkläder, genom att tilldela dem hallplacering närmast ytterdörren är 

ytterligare ett exempel på hur förskolan utformas utifrån kön (SOU 2006:75). Månsson 

(2000) visar på att pedagogers uttalanden om barn, pojkar och flickor, skiljer sig åt. När en 

flicka utför något där gränser testas blir de utmålade som provocerande och just 

gränstestande, medan pojkars eventuella gränstestande i många fler fall blir något positivt, 

något roligt eller tramsigt som kan benämns som bus (Månsson 2000). Förskollärarna i 

Eidevalds (2009) studie anser att flickor och pojkar behöver bli olika bemötta ”utifrån 

hormonella och anatomiska olikheter som förväntas ge olika förmågor, som även innebär 

att de kommer att behöva tränas inför olika roller i framtiden” (Eidevald 2009, s 82). 

Eidevald visar också på att förskollärare arbetar omedvetet på ett aktivt sätt med att göra 

skillnad på flickor och pojkar då de definieras och bemöts stereotypt och betraktas som just 

flickor eller pojkar. Förskollärares förväntningar blir då avgörande för hur de bemöter 

barnen i olika situationer. Det råder däremot en dold och stor variation i hur olika flickor 

och pojkar positionerar sig i olika situationer och sammanhang. Eidevald (2009) skriver 

fortsättningsvis om risken att förskollärare kan bli blinda i sitt sätt att bemöta flickor och 

pojkar. Han menar att ”det som inte stämmer med bilden av dem som olika förklaras som 

undantag eller avvikare, kan bero på att diskurser om flickor och pojkar som olika har fått 

en självklar innebörd” (Eidevald 2009, s 167). På så vis kan förskollärarna uppfatta det 

som att deras bemötande utgår från individens specifika egenskaper och behov och alltså 

inte se att de faktiskt bemöter flickor och pojkar olika (Eidevald 2009).  

 

Anette Hellman (2010) menar att vissa av de normer som dominerar inom förskolan riskerar att 

bli osynliga då de är ”outtalade och samtidigt starkt verkningsfulla bland barn och pedagoger” 

(Hellman 2010, s 49). Detta betyder att de outtalade normerna verkar som en självklarhet, det 

finns ingen som ifrågasätter dem. Fortsättningsvis refererar Hellman (2010) till Thorne och 

skriver att offentliga sammanhang där många personer interagerar och ser vad som sker, kan 

göra att normer som utspelas där riskerar att bli den självklara normen. Om barn ser och möter 

sådana normer kan de bli tillbakahållna i sitt sätt att vara, eftersom normen blir till en 

självklarhet som, tidigare nämnts, sällan ifrågasätts (Hellman 2010). 

 



9 
 

Även Eidevald (2009) väljer att beskriva, då det gäller hur och varför de dominerande diskurser 

om kön fortlever, att pojkar som är dominerande och aktiva i sina positioner ofta får sin vilja 

igenom, ibland på andra barns bekostnad. Detta beskriver Eidevald på följande sätt: 

 

Diskurser om pojkar normaliseras och kan komma att ses som naturlig (sann) kunskap och som det 

enda sättet att bemöta och beskriva pojkar utifrån – trots att både flickor och pojkar för det mesta gör 

samma saker, det vill säga att det både finns flickor och pojkar som kan beskrivas som ”aktiva” 

och/eller ”lugna” (Eidevald 2009, s 166). 

 

Detta bidrar till att gruppen pojkar, trots att det kanske endast innefattar ett fåtal, kan bemötas 

och förväntas agera likadant (Eidevald 2009).  

 

Calla Wiklund, Ingela Petrusson-Nahlin och Hedda Schönbäck (2011) beskriver en aspekt där 

pedagogers språkbruk i förskolan blir en viktig del. De menar att språket är en stark maktbärande 

faktor som upprätthåller barns identitetsskapande i verksamheten. Författarna ser ”identitet som 

något som skapas och omskapas i kommunikationen mellan oss människor” (Wiklund, 

Petrusson-Nahlin & Schönbeck 2011, s 90). Wiklund m.fl. (2011) menar vidare att trots 

läroplanens uppdrag om att arbeta för jämställdhet och likabehandling, finns det tydliga exempel 

på tillfällen där pedagoger gör skillnad på kön genom sitt användande av språk inför barnen. 

Detta generar i sin tur, menar författarna, att pedagogerna genom sitt språkbruk ger barnen olika 

möjlighetsvillkor. Med hjälp av dokumentation kan pedagogen få syn på hur han eller hon säger 

och gör i samspelet mellan pedagog och barn. På så vis kan dokumentation användas för att 

studera situationer flera gånger ur olika perspektiv, vilket då kan hjälpa pedagogen att få syn på 

sitt eget agerande (Wiklund m.fl. 2011). 

Kunskapen om vad som är manligt och kvinnligt är enligt Davies (2003) något som varje barn 

tar till sig och visar genom det uppenbart ytliga så som kläder eller frisyr. Val av leksaker, kläder 

och aktiviteter utgör också några av de faktorer för att en framgångsrik positionering ska ske, där 

vikten inte endast ligger på att positionera sig som flicka eller pojke utan också att distansera sig 

till ”det andra” (Davies 2003).  Det blir alltså viktigare att tydliggöra för omgivningen att inte 

tillhöra det motsatta könet än att faktiskt bevisa tillhörande till det egna könet.   
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3.2.2 Samhällets påverkan 

De i förskolan ofta förekommande könskonstruktioner är en spegling av hur verkligheten utanför 

förskolan ser ut. Barnen själva protesterar sällan mot de normer, den ordning som är ”naturlig” i 

den mening att vuxna och barn lever mitt i det och därför kan ha svårt att förhålla sig kritiska till 

detta. Barn kan sägas efterleva de regler som vuxna sätter upp för dem kring normer och värden, 

men de är även med och skapar nya (SOU 2006:75). Marika Hämeenniemi (2011) beskriver 

vikten av att sätta förskolans dominerande könsnormer i gungning. Hon menar att ”pedagogiska 

processer äger rum även utanför skolan och förskolan, och då i synnerhet inom familjen. Därför 

är det viktigt att även utveckla kunskap om de pedagogiska processer som äger rum i familjen” 

(Hämeenniemi 2011, s 101). Odenbring (2010) menar, i likhet med ovan, att handlingar både 

verbala som kroppsliga är viktiga för människans socialisering och könskonstruktion. Men 

vilken betydelse handlingen får är beroende av i vilket sammanhang handlingen utförs. Enligt 

Davies (2003) begär vuxna av barn att de ska använda språket så som vuxna gör. Inte bara för 

barnets eget bästa utan också för att klargöra att vuxnas sätt att se på omvärlden är det enda rätta. 

Vad Davies (2003) menar är att språket utgör en viktig del i barnens ”överlevnad” i den sociala 

världen. När barnen lär sig den sociala strukturen blir de därmed fast i låsta ordningar även om 

det är ordningar som skulle vilja överskridas, såsom att pojkar och flickor förväntas ha skilda 

intressen. Hämeenniemi (2011) beskriver även hon om språkets och kommunikationens viktiga 

betydelse i den här aspekten. Genom att uppmuntra till normbrytande uttryck, välja 

normbrytande litteratur eller byta kön på personer i till exempel sagor, kan den vuxna i barnets 

närhet bidra till att vidga möjligheterna för barnet att se utanför de dominerande könsnormerna. 

Davies (2003) lyfter fortsättningsvis fram problematiken bakom hur vuxna ser på manligt och 

kvinnligt, då de egenskaper som respektive begrepp innefattar sällan ifrågasätts utan det är de 

negativa sidorna inom begreppen som utgör ifrågasättandet. De negativa sidorna av femininitet 

uttrycks vara bland annat skörhet, fixering vid utseende och familjeliv samt lågmäldhet, i 

motsats till vad som uttrycks vara negativa sidor hos maskuliniteten såsom vägran att hjälpa till, 

okänslighet, häftighet samt våldsamhet (Davies 2003).  

 

3.2.3 Kompensatorisk pedagogik 

Liksom många andra förskolor gick personalen på Tittmyran och Björntomtens förskola i 

Gävleborg, in i ett jämställdhetsprojekt med en övertygelse om att de redan arbetade jämställt i 
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verksamheten. På förskolorna kom en pedagogik kallad kompensatorisk pedagogik att påbörjas, 

där fokus läggs på könsuppdelade grupper för att kunna initiera och uppmuntra till nya intressen 

och på så vis bryta traditionella könsmönster (SOU 2006:75). Att arbeta kompensatoriskt i 

förskolan innebär att träna barn, flickor och pojkar, där det förväntas ligga en saknad av 

egenskaper på grund av en könstillhörighet, detta enligt Eidevald (2009). Genom att dela upp 

grupperna efter kön kunde individuella skillnader inom gruppen (och könen) göras tydligare. Det 

som även förändrades var att utesluta alla leksaker av könstraditionellt slag, vilket innebar att 

leksaker såsom lego, byggklossar, skapandematerial, utklädningskläder, madrasser, kuddar och 

inte minst många lekkamrater var det material som fanns att tillgå i verksamheten. En av 

anledningarna till att personalen valde att förändra miljön i form av leksaker, berodde på att de 

upptäckte att leksakerna var en bidragande faktor till att barnen skildes åt i sin lek. Istället valde 

pedagogerna att använda sig av leksaker som utmanade barnen i sitt sätt att leka och i sin 

utveckling, vilket resulterade i att barnen började leka i större grupper, tillsammans pojkar och 

flickor. Även barnens kreativitet och språk fick en ny och större roll i leken (SOU 2006:75). 

 

Genom att arbeta med enkönade barngrupper kan både flickor och pojkar ges möjligheter att 

upptäcka den otroliga vidd i hur det är att vara flicka respektive pojke. Att se den variation 

beträffande till exempel lekmönster, intressen och färdigheter som finns i hela (könsheterogena) 

barngruppen, riskerar dock att bli skillnader mellan könen istället för en skillnad mellan 

individer och personligheter. Genom att arbeta kompensatoriskt utvidgas synen på hur en flicka 

respektive pojke ”ska” vara (SOU 2006:75). Sara Frödén (2012) menar, till skillnad från ovan 

beskrivet, att arbetet med en kompensatorisk pedagogik kan upplysa barnen om att kön är en 

överordnad kategori som visar att könet är en viktig del i barnens liv. Följden blir då, enligt 

Frödén, att det endast är i dessa två fasta och komplementära kön, flickor och pojkar (kvinna och 

man) som människan kan kategoriseras. Likaså menar även Odenbring (2010) att könsblandande 

grupper riskerar att upprätthålla de gränser som barn skapar för varandra. Pedagogerna i 

Odenbrings (2010) studie uttrycker sig ha en medvetenhet och ambition att motverka de 

traditionella könsmönster som ändå ageras i förskolan. Men genom att placera barn efter en idé 

om att alla ska lära känna varandra och därför blanda dem vid till exempel matbordet och placera 

flickor eller fröknar vid de bråkiga pojkarna visar, enligt Odenbring (2010) på brister i idén.  
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3.2.4 Handböcker i genusmedvetenhet 

Britta Olofsson (2007) hänvisar till Yvonne Hirdmans genussystem, vilket handlar om att det 

finns två principer: isärhållande och hierarki. Dessa principer bestämmer relationen mellan 

flickor och pojkar. Olofsson fortsätter att referera Hirdman som även beskriver ett så kallat 

genuskontrakt, vilket innebär att det råder en tyst överenskommelse mellan könen om vad ett 

flickigt respektive pojkigt uppträdande är. Detta genuskontrakt upprätthåller i sin tur principerna 

om isärhållande och hierarki och ”ser till” att dessa förs vidare till nya generationer. Vidare 

skriver Olofsson (2007) att könsmönstren sitter så djupt rotade i våra personligheter att de blir 

svåra för oss att få syn på och uppfattas därför nästan som osynliga.  

 

Kristina Henkel (2006) beskriver att arbetet med jämställdhet i förskolan handlar om att bredda 

könsrollerna för respektive kön. Hon menar att en vanlig föreställning ofta är att det handlar om 

att ”förbjuda” flickor att leka med dockor och pojkar att leka med bilar. Men istället vill hon 

peka på att det handlar om att bredda synen och att flickor och pojkar ska slippa bli begränsade 

av de stereotypa könsroller som framställs i förskolans verksamhet. En viktig del i att börja med 

jämställdhetsarbete är att först reflektera, som pedagog, över sina egna uppfattningar och 

förväntningar om flickor och pojkar. En annan viktig del är att visa på att det är möjligt att 

förändra och för att kunna göra det brukar man, enligt Henkel (2006), skilja mellan kön och 

genus. Henkel menar att kön ses som något biologiskt konstruerat och genus för det sociala 

könet. Fortsättningsvis skriver hon att ”med genus menas de egenskaper som samhället och vi 

människor som lever i samhället tillskriver olika människor beroende på deras biologiska kön. 

Genus är med andra ord det som anses vara feminint respektive maskulint” (Henkel 2006, s 14). 

Ännu en viktig komponent i ett jämställdhetsarbete är att förstå hur jämställdhet skapas. Henkel 

(2006) beskriver då att ett genusperspektiv i förskolans verksamhet är av stor vikt. Ett sådant 

perspektiv skulle innebära att pedagoger lyfter, reflekterar och granskar de idéer och 

föreställningar om vad flickigt och pojkigt är. 

 

Olofsson (2007) menar att ett avgörande steg i ett förändringsarbete med att motverka 

traditionella könsmönster är att alla inblandade i förskolans verksamhet måste förstå att var och 

en är medskapare och överför förväntningar och uppfattningar till barn. Hon menar vidare att 

läroplanen är mycket tydlig om vad som behöver göras för att ändra på detta. Henkel (2006) 
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skriver även hon utifrån läroplanen att ojämställdhet handlar om att det är de vuxna som har 

förväntningar på och bemöter barn olika beroende på om de är flickor eller pojkar. På så vis 

menar hon att det är de vuxna inom förskolan som måste förändra sitt agerande, samt har ett 

ansvar för motverkandet av traditionella könsmönster. Eidevald (2009) diskuterar, i jämförelse 

med Olofssons och Henkels uttalanden, i sin avhandling om läroplanen kanske borde innehålla 

anvisningar om hur själva arbetet med jämställdhet och motverkande av stereotypa könsroller 

skulle kunna gå till. Han menar att det som nu anges om detta är väldigt öppet formulerat, vilket 

inbjuder till flera olika tolkningar av hur det skulle kunna gå till. Dessutom, skriver Eidevald, att 

det största ansvaret verkar läggas på de vuxna inom förskolan och att en utmaning skulle kunna 

vara att se verksamheten som ett: 

 

möte mellan barn och vuxna [då] kanske även barnen skulle skrivas fram som aktörer, i stället för 

enbart som objekt för verksamheten. På detta sätt kanske barnen skulle tillskrivas mer makt och kraft 

och därmed även ett större ansvar för att vara med och förändra verksamheten (Eidevald 2009, s 165).  

 

De handböcker som behandlas under detta avsnitt ger förslag till att i verksamheten arbeta efter 

en kompensatorisk pedagogik. Henkel (2006) beskriver metoden som ett sätt att ge barnen 

möjligheter att bredda sina förutsättningar till utvecklande och det i form av enkönade flick- och 

pojkgrupper ”för att sedan kunna samspela på lika förutsättningar i en gemensam grupp” 

(Henkel 2006, s 69). Vidare menar hon att poängen med en kompensatorisk pedagogik och 

enkönade grupper är att normen för vad det innebär att vara flicka eller pojke kan utmanas och 

varieras. Även Olofsson (2007) beskriver meningen med ett kompensatoriskt arbetssätt och vill 

också mena att det är ett sätt att stärka flickor och pojkars självständighet. ”Genom att jobba 

målmedvetet mot dessa mål utvidgar man begreppen flicka och pojke och gör båda könen till 

vinnare i ett jämställdhetsarbete” (Olofsson 2007, s 78). Något som Olofsson också vill 

poängtera med att arbeta kompensatoriskt är att som pedagog vara medveten om att man 

betraktar barnen som att de tillhör en viss grupp, en grupp som i sin tur bekräftar könsspecifika 

mönster. Meningen är ju att pedagoger ska komplettera dessa könsmönster genom att till 

exempel arbeta könsriktat. Viktigt att tänka på, enligt Olofsson, är att om man går ner på en 

individnivå kan det visa sig att alla barn inte passar in i dessa grupper med könstypiska 

uppträdanden, utan kan komma att bli aktuellt att arbeta med och utveckla även andra sidor hos 

barnen. Alla barn behöver ju inte automatiskt uppträda könstypiskt bara för att de ”tillhör” det 
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ena eller det andra könet. Därför, menar Olofsson, att det är av största vikt att samtidigt som 

pedagoger arbetar kompensatoriskt också måste komma ihåg att komplettera med handlingar för 

individen (Olofsson 2007).  

 

En aspekt som kan uppfattas som antingen ett hinder eller ett stöd i arbetet med jämställdhet 

inom förskolan är föräldrarna, skriver Olofsson (2007). Hon menar att ett jämställdhetsarbete 

blir olika lyckat beroende på om man får med eller emot sig föräldrarnas åsikter och tyckanden. 

Det som är viktigt att tänka på är att man som pedagog kan kommunicera med föräldrarna, 

oberoende av vilken inställning de har till förskoleverksamhetens arbete. En annan viktig 

komponent är att noga ha tänkt igenom målsättningen med jämställdhetsarbetet samt vara 

målinriktad och ha en förberedelse för kritiska frågor och synpunkter från föräldrar och 

samhället (Olofsson 2007).  

3.3 Sammanfattning 

I ovan behandlad litteratur kan ett par motsägelsefulla resultat kring hur ett arbete för att 

motverka traditionella könsmönster i förskolan urskiljas. Många pedagoger och förskolor tycker 

sig arbeta jämställt medan studier gång på gång visar motsatsen. Både Eidevalds (2009) och 

Månssons (2000) studier, trots nio år dem emellan, visar på att pojkar ofta premieras i förskolans 

verksamhet. Även Hellman (2010) och Odenbring (2010) tycker sig se att förskolan formas och 

anpassas efter hur barngruppen ser ut och då framförallt efter hur pojkarna i gruppen är. Att 

flickor får agera stötdämpare och att vissa aktiviteter uteblir är två av alla de delar som är 

anpassade efter en pojkgrupp. Vi kan också se att det finns olika synsätt på hur det är att arbeta 

kompensatoriskt då individer kan göras synliga eller förtydligas enligt både Eidevald (2009), 

Henkel (2006) och Olofsson (2007), medan Frödén (2012) menar att ett kompensatoriskt 

arbetssätt är ännu ett sätt att visa på ett särskiljande mellan könen, som överstiger all annan 

gruppindelning.  
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4 Metod  

I detta kapitel presenteras vilken metod som använts i studien samt den teori vi inspirerats av. 

Därefter delges de etiska överväganden som tagits i beaktande. Efterföljande avsnitt innehåller 

en beskrivning av urvalet samt en presentation av de utvalda förskolorna och pedagogerna. 

Vidare presenteras hur empirin genomförts och analyserats. Avslutningsvis förs ett resonemang 

kring validitet och reflexivitet. 

Då syftet med studien är att ta del av informanternas egna tankar och upplevelser av att arbeta 

med genusmedvetenhet inom förskolan kan stöd tas i hermeneutiken för att besvara de 

frågeställningar som syftet utmynnat i. Då hermeneutiken utgår från att tolka, förstå och 

förmedla upplevelser av olika fenomen kan vi med inspiration av denna på ett mer 

tillfredställande sätt svara på frågeställningarna. Ingrid Westlund (2009) beskriver 

hermeneutiken som att den 

[…] handlar om att tolka, förstå och förmedla och kan användas för att förmedla upplevelser av olika 

fenomen, till exempel inom skolans värld. Hermeneutiken är lämplig att använda när syftet med 

studien är att få tillgång till informanternas egna upplevelser av fenomen samt när informanterna ska 

ges ett stort utrymme att själva välja vad de vill tala eller skriva om (Westlund 2009, s 62). 

Henny Olsson och Stefan Sörensen (2007) beskriver hermeneutik som en filosofi vilken studerar 

språk, kommunikation samt tolkning och förståelse av texter. Fortsättningsvis skriver de att ett 

hermeneutiskt synsätt inte kan studera tänkande och förståelse avskiljt från varandra, ”utan det är 

alltid en människa med bakgrund och tidigare erfarenheter som tänker och förstår någonting” 

(Olsson & Sörensen 2007, s 100). På så vis blir det centrala i en hermeneutisk förståelse att tolka 

mening, i vårt fall i intervjuer. I förlängningen blir då avsikten med ett hermeneutiskt synsätt att 

få en fördjupad förståelse av ett sammanhang genom att fånga upplevelser och uttryck som 

sedan tolkas med hjälp av frågorna vad, var, hur och varför (Olsson & Sörensen 2007).  

 

För att kunna besvara studiens frågeställning har vi valt att använda metoden intervju då det är 

pedagogernas tankar, motiveringar och personliga arbetssätt som är av intresse att få veta mer 

om och ta del av. Innan undersökningen påbörjades diskuterades vilken metod som skulle 

användas i syfte att ge ett så rikt empiriskt material som möjligt. I relation till syftet, som är att 
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undersöka pedagogers tankar, upplevelser och erfarenheter kring bland annat genusmedvetenhet, 

ansåg vi att intervju som metod var det mest fördelaktiga sättet att besvara syftet med studien.  

4.1 Intervju som metod 

Martyn Denscombe (2009) menar att intervju kan vara bra att använda när forskaren söker insikt 

i människors åsikter, uppfattningar, känslor eller erfarenheter av ett fenomen. Denscombe (2009) 

beskriver vidare fördelar med intervjumetoden där en mer djupgående och detaljerad 

information kan ges av den intervjuade än i till exempel ett frågeformulär. Människor samtalar, 

interagerar, ställer och besvarar frågor i vardagen för att lära känna varandra och för att få 

kunskap om andra människors erfarenheter och känslor i den värld de lever i (Kvale & 

Brinkmann 2009). En intervju där syftet är att ta del av andra människors upplevelser ur den 

egna levda världen menar Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) är en fördelaktig metod 

när forskaren söker informanternas tolkningar och upplevelser av ett visst fenomen. En 

semistrukturerad intervju kan likna ett vanligt samtal men med en skillnad i att samtalet 

fokuserar på ett tema, ett fenomen som forskaren vill att informanten ska dela med sig av sina 

erfarenheter kring (Kvale & Brinkmann 2009). Men författarna påtalar också att en intervju inte 

är ett samtal mellan två likställda parter. Det är forskaren som styr och definierar intervjun där 

målet är att erhålla beskrivningar ur informantens livsvärld, i detta fall om genus- och 

jämställdhetsarbetet i förskolan. För att kunna genomföra en bra semistrukturerad intervju krävs 

ofta ett manus som forskaren kan följa för att på så sätt försäkra sig om att de frågor som ställs 

och de svar som följer tjänar till att svara på det syfte som forskaren har. Vid en semistrukturerad 

intervju går forskaren efter en intervjuguide, men är flexibel när det gäller ordningsföljden på 

intervjufrågorna. Dessutom får den intervjuade utveckla sina tankar och svar mer utförligt än vid 

till exempel en strukturerad intervju (Denscombe 2009).  

Genom att ha formulerat frågor med uppsatsens syfte i åtanke skapades en intervjuguide (se 

bilaga 1) med tre större områden. För att skapa ett gott samtalsklimat ställdes inledningsvis enkla 

och korta frågor, medan mer öppna frågor som syftade till längre och mer utfylliga svar ställdes i 

en senare del av intervjun. Intervjuguiden delades in i kategorierna bakgrund och vad, hur, 

varför samt utvecklingsbete. Detta för att intervjuare lättare kunde se vilka områden som berörts. 

Efter genomförande av en pilotstudie utökades intervjuguiden med ytterligare en bakgrundsfråga 
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vilken kändes relevant att ställa även till kommande informanter då vi genom den kunde få en 

inblick i hur arbetet för ökad genusmedvetenhet initierats.  

4.2 Etiska överväganden  

Inför studien tog vi del av Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet 2003), vilken beskriver fyra grundläggande huvudkrav som ska 

skydda individen inom en forskningsstudie. Det första kravet är informationskravet som syftar 

till att studiens alla inblandade parter ska få information om vad undersökningen handlar om och 

hur den kommer gå till. Vid första kontakten med förskolorna uppgav vi vad vi studerar, syftet 

med undersökningen samt avsikten att få tag i intresserade pedagoger som var villiga att ställa 

upp på intervju för att bidra till insamlandet av empiriskt material. 

 

Det andra kravet som beskrivs är samtyckeskravet, vilket går ut på att de deltagande personerna i 

studien ska ha gett samtycke till intervjumedverkan. Informanterna har även rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan i studien/intervjun. Även detta togs hänsyn till genom att förtydliga 

det för de intervjuade pedagogerna innan intervjun påbörjades. Vi bad även innan om tillåtelse 

att få spela in intervjun med ljudupptagare.  

 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet från de forskningsetiska principerna, och det syftar 

till att inga obehöriga parter ska få tillgång till det insamlade materialet. Det är även vår uppgift 

att se till att inga personuppgifter och namn går att spåra tillbaka till informanterna. I God 

forskningssed beskrivs syftet med konfidentialitet som att forskaren ska vidta åtgärder för att 

skydda informanternas integritet (Vetenskapsrådet 2011). Detta var något som vi informerade 

våra informanter om innan intervjutillfället. I resultatredovisningen används fingerade namn på 

både förskolor och pedagoger, vilket lever upp till kravet om anonymitet som även det tas upp i 

God forskningssed (Vetenskapsrådet 2011). Valet att använda fingerade namn syftar till att 

uppfylla kravet om att det inte ska kunna gå att identifiera förskolor och personer som ingår i det 

empiriska materialet. Syftet med fingerade namn är även att skapa ett naturligt läsflöde i det 

redovisade resultatet.  
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Det sista och fjärde kravet är nyttjandekravet vilket syftar till att det intervjumaterial som skapas 

endast används till studiens syfte och inget annat (Vetenskapsrådet 2003). Detta har tagits 

hänsyn till genom att delge informanterna om att intervjumaterialet endast ska användas till vårt 

uppsatsskrivande och när besked om godkänt arbete inkommit ska materialet förstöras.  

4.3 Urval  

Urvalet av pedagoger och förskolor har gjorts i en medelstor stad i mellersta Sverige. Det 

ursprungliga syftet som utgjordes av att undersöka hur pedagoger i en förskola som uttryckligen 

anser sig vara genusmedveten och arbetar för att motverka traditionella könsmönster, visade sig 

bli problematiskt då det inledande urvalet av förskolor skulle göras. Ett par av de förskolor som 

enligt kommunens hemsida uttryckte sig arbeta med genus, kontaktades men lät meddela att 

informationen på hemsidan var gammal, inte aktuell eller rent av helt felaktig. Efter denna 

”motgång” förändrades syftet och urvalet något för att på så sätt hitta pedagoger i förskolan som 

var intresserade eller är i ett begynnande stadie av ett genus- och jämställdhetsarbete. Urvalet 

skedde då genom sökning efter förskolor som enligt dem själva, mer eller mindre, arbetar med 

genusfrågor och vill ha en genusmedveten verksamhet. Ett beslut togs då för att ta hjälp i 

sökandet efter förskolor som visade intresse för dessa ämnen och vi fick då hjälp av Tobias 

Axelsson, doktorand i genusvetenskap på Örebro universitet. Slutligen valdes att intervjua två 

pedagoger på varje förskola med avsikten att få en djupare kännedom om hur de arbetar med och 

tänker kring ett genusarbete.  

4.3.1 Presentation av förskolor och pedagoger 

Insamlandet av det empiriska materialet till studien har förekommit på tre förskolor i en och 

samma kommun. På varje förskola har två pedagoger intervjuats med syftet att få möjligheten 

till olika slags tankar och upplevelser från samma verksamhet, vilket vi såg som en intressant 

aspekt. Pedagogerna som intervjuats arbetar på förskolor som mer eller mindre reflekterar och 

diskuterar kring att utveckla en ökad genusmedvetenhet i verksamheten. Alla de medverkande 

pedagogerna i studien har examen som förskollärare, dock med olika examensår, allt från 

examen 1974 till examen 2007. Detta utgör också olika lång erfarenhet med att arbeta i förskolan 

då alla arbetat som förskollärare sedan examen. Med ett undantag, då en av pedagogerna är 

nyanställd sen ett par månader tillbaka, har pedagogerna arbetat på samma arbetsplats under lång 
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tid. Ingen av pedagogerna kunde med säkerhet ange att genus eller jämställdhet hade utgjort 

något inslag i deras utbildning till förskollärare mer än möjligtvis under någon diskussion. 

Däremot beskriver samtliga pedagoger att de under sina verksamma år i förskolan gått någon 

form av fortbildning, till exempel föreläsningar, för att på så vis fördjupa sig i ämnet.  

 

Förskolorna har olika lång erfarenhet med att jobba med genusmedvetenhet i verksamheten. 

Förskolan Biet startade i början av 2000-talet ett utvecklingsarbete för att bli mer 

genusmedvetna. Förskolan Skogstomten initierade ett arbete 2006 men då andra projekt, enligt 

dem själva ”kom i vägen”, har arbetet sedan dess funnits med i bakhuvudet i form av tankar och 

idéer där vissa av dem blivit en del av verksamheten medan andra fallit bort. En nysatsning för 

ökad genusmedvetenhet har gjorts sedan cirka ett år tillbaka. Myrans förskola är den förskola 

som arbetat kortast tid inom området och har, enligt dem själva, ett ganska nystartat intresse för 

och medvetenhet om genus, bland annat som en följd av kritiken som den aktuella kommunen 

fått från Skolinspektionen.  

4.4 Genomförande och databearbetning 

För att enklare kunna veta exakt vad som sades och därefter analysera och kategorisera 

intervjuerna, har intervjuerna spelats in med bandupptagning. Vid intervjutillfällena har vi båda 

två valt att medverka som intervjuare. Det sågs som en fördel att båda hört intervjuerna en gång 

innan de transkriberas och analyseras, då båda redan är insatta i vad som sades under intervjun. 

Transkriberingarna kunde därför med fördel delas upp mellan oss, vilket innebar transkribering 

av tre intervjuer var. Transkriberingarna skrevs ut i dokument på datorn och har blivit språkligt 

bearbetade för att kunna ge läsaren ett tydligare sammanhang. Detta genom att bortse från till 

exempel pauser, suckar, upprepningar med mera som inte ansågs tillföra någon mening i citatet. 

Intervjuerna skrevs ut i pappersform för att sedan kunna analyseras och kategoriseras. I analysen 

har vi utgått från ett exempel på metod för kvalitativ analys vilket följer nedan. 

 

I analysprocessen kan vi ta hjälp av Andreas Fejes och Robert Thornbergs (2009) huvudmetoder 

för analys inom kvalitativ metod. En av dessa huvudmetoder är Kategorisering, vilken innebär 

att forskaren kodar, i vårt fall intervjumaterialet, i kategorier. Genom att analysera skillnader och 

likheter i intervjuerna kan forskaren få fram en mer strukturerad textmassa. Vidare skriver Fejes 
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och Thornberg att dataanalys i kvalitativ forskning handlar om att aktivt arbeta med sitt 

datamaterial för att kunna organisera texter och söka efter relevanta mönster. ”Utmaningen i 

kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data. Det handlar om att skilja mellan 

det betydelsefulla och det triviala och att identifiera betydelsefulla mönster” (Fejes & Thornberg 

2009, s 32).   

 

Denscombe (2009) beskriver processen i att analysera kvalitativa data genom fem olika steg, 

vilka är förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data och 

presentation av data. Fortsättningsvis skriver Denscombe (2009) att utförandet i processen inte 

nödvändigtvis följer dessa fem steg i en logisk ordning, utan författaren måste snarare gå fram 

och tillbaka mellan stegen för att kunna tolka, koda och verifiera textens innehåll. Denscombe 

(2009) väljer att kalla den här analysprocessen för ”dataanalysspiral”, vilket även kan liknas vid 

den hermeneutiska cirkeln som Magdalene Thomassen (2007) skriver om. Hon menar att det 

handlar om att gå mellan del och helhet för att därigenom utveckla en förståelse av det material 

som studeras, en så kallad förståelseprocess (Thomassen 2007).  

 

Olsson och Sörensen (2007) refererar till Gadamer som hävdar att den hermeneutiska 

forskningsprocessen inte handlar om att sätta sig in i någon annans tankar, det handlar istället om 

att få en förståelse för vad dessa tankar handlar om. För att tillägna sig förståelsen måste den 

växa fram ur relationer mellan delar och helhet, vilket sker i en process som kallas den 

hermeneutiska spiralen och utgår från vikten av att se helheten. Om detta tillämpas vid analys av 

kvalitativa intervjuer läser forskaren först igenom hela intervjun för att skaffa sig en helhetsbild 

av materialet. Sedan delas materialet in i specifika teman och kategorier för att försöka utveckla 

meningen i dessa. Fortsättningsvis ser forskaren till dessa delar och försöker se hur de passar in i 

helheten. På så vis utvecklas förståelsen av textens mening genom en spiralliknande rörelse. 

Tolkningen av texten avslutas när forskaren avser att han eller hon kommit fram till ett passande 

och rimligt mönster i sina teman (Olsson & Sörensen 2007).  

 

Metoden som är beskriven ovan ligger till grund för analysen av det empiriska materialet som 

samlats in. Då intervjuer genomförts och analyserats har den textmassa som uppstod efter 

transkriberingarna analyserats med inspiration av den hermeneutiska cirkelns analysprocess. Det 
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har skett genom att gå mellan del och helhet för att skapa en förståelse av analysen. Avsikten har 

varit att analysera svar och åsikter utifrån intervjufrågorna för att sedan kunna kategorisera och 

”tematisera” de utsagor som uppstått. Detta för att finna likheter och/eller skillnader i hur 

pedagogerna säger sig arbeta för ökad genusmedvetenhet. Analysen har gått till på så vis att 

transkriberingarna studerats och lästs igenom för att på så vis kunna söka efter relevanta mönster 

och kategorier. Materialet har granskats vid flertal tillfällen för att säkerställa att för studiens 

syfte relevant information inte förbisetts. Fortsättningsvis bearbetades textmassan till olika 

kategorier genom att strukturera och organisera. Dessa kategorier står i sin tur för resultatets 

olika delar vilka presenteras i kapitel fem. 

4.5 Validitet och reflexivitet  

Både Denscombe (2009) samt Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att validitet handlar om att 

som forskare samla data som är lämpad till det syfte forskaren har men även att det insamlade 

datamaterialet ska vara sant och pålitligt. Denscombe (2009) menar att intervju som metod utgör 

en god grund till validitet i datan då informationen går att kontrollera med informanten direkt. 

Han fortsätter dock betona att en social inramning är omöjlig att kopiera då tiden förändrar saker 

och ting, vilket i sin tur minskar möjligheten för att kunna samla ihop liknande sammansättning 

av människor i motsvarande social miljö. Kvale och Brinkmann (2009) menar i likhet med 

Denscombe att risken finns att informanterna kan komma att förändra sina svar mellan olika 

forskare och tidpunkter. Vi är medvetna om att studien är nästintill omöjlig att kopiera då den 

sociala miljö och den sinnesstämning som informanterna befann sig i under intervjun inte kan 

återges i minsta detalj. Dock kan förtydligas att denna studie inte syftar till att vara 

generaliserbar på andra verksamheter än just de som ingår i denna studie. Men genom att relatera 

resultatet från denna studie med den tidigare forskningen som gjorts kan dock resultatet sättas i 

ett större sammanhang. De tre förskolor och sex pedagoger som ingår i denna studie utgör endast 

en bråkdel av alla de förskolor som finns i kommunen och på grund av detta har vi valt att göra 

studien så genomskinlig som möjligt.  

 

Denscombe (2009) beskriver att vårt sätt att förstå den sociala världen omkring oss tolkas utifrån 

egna erfarenheter och även nedärvda normer och värderingar. Han menar vidare att reflexivitet 

är ett förhållande mellan forskare och den sociala världen där fullständig objektivitet inte kan 
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uppnås. Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren bör reflektera över vilka egna 

erfarenheter som kan bidra till studiens resultat. En medvetenhet finns om att vi är färgade av 

social omgivning och tidigare erfarenheter vilket utgör en risk för att uppsatsens innehåll inte 

helt kan vara objektivt tolkat då båda har erfarenheter av den värld som studerats. Men i de 

intervjuer som genomförts har vi som intervjuare förhållit oss relativt passiva för att på så sätt 

låta pedagogen tala fritt och inte lägga någon värdering i de svar som uppstått. Detta även för att 

ge pedagogen utrymme att delge sina erfarenheter och upplevelser utan att bli för styrd av 

intervjuaren.
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5 Resultatredovisning 

Nedan redovisas de kategorier som framkommit efter analys av det empiriska materialet. 

Kategorierna är genusmedvetenhet – att förändras som pedagog, metoder för ökad 

genusmedvetenhet och vikten av att få med föräldrarna ”på tåget” samt ett tidskrävande arbete. 

I kategorin metoder för ökad genusmedvetenhet har tre metoder framkommit efter analys. 

Metoderna är få syn på hur man gör och miljö och material som metod samt könsuppdelade 

grupper som metod.  

5.1 Genusmedvetenhet – att förändras som pedagog 

Pedagogerna menar att en genusmedveten pedagogik innebär att det är de själva i egenskap av 

pedagoger, som måste förändras och utvecklas i sin kunskap, det är inte hos barnet som 

förändringen ska ligga. Lovisa som arbetar på Myrans förskola anser att hennes 

genusmedvetenhet genererar i att hon är nyfiken på och vill lära sig mer om och arbeta kring 

ämnet. Däremot tror hon inte att man kan bli fullärd i att vara genusmedveten eftersom det finns 

så många olika aspekter på hela begreppet och arbetssättet. Anne från förskolan Skogstomten 

anser att genusarbetet är ytterst viktigt och menar på att det är ju det som formar, eller begränsar 

framtidens barn. Och det är framförallt begränsningarna som man måste jobba bort, eftersom det 

är förväntningarna på vad en flicka eller pojke kan göra som just begränsar barnen. Anne vill 

också peka på att det inte handlar om att byta roller utan om att bredda möjligheterna att kunna 

utveckla varje pojke och flicka till en kraftfull individ istället för att dämpa 

utvecklingsmöjligheterna hos individen. 

 

Klara från förskolan Biet delger sin syn på hur ett arbete med genusmedvetenhet bör börja.  

Och det som jag menar är att man ska jobba med sig själv som vuxen, som pedagog, överallt. Vi fick 

en fråga tidigt […] ”Vad gör ni för någonting?” Vi jobbar med oss själva. De ville ha övningar med 

barnen och naturligtvis kan man ha övningar med barnen som i ett genustänk där de kan upptäcka 

saker och diskutera […] men det är ju inte där jobbet ligger. Jobbet ligger hos oss vuxna. Helt och 

hållet! (Klara, förskolan Biet). 

Kristina från samma förskola för ett liknande resonemang och betonar ytterligare vikten av 

pedagogens medvetenhet: 
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Vi ser ju främst att det är frågan om vår medvetenhet, det är frågan om att vi måste förändra oss och 

vara uppmärksamma på vårt sätt att vara. Och inte så mycket vad barnen gör, utan det är hur vi 

bemöter barnen i deras varande och liv. Så det är väl grunden i det hela (Kristina, förskolan Biet). 

 

Vad som framstår i ovanstående citat är att pedagogerna nämner deras egen medvetenhet som en 

viktig del i ett arbete med genusmedvetenhet. Andra pedagoger menar att det också handlar om 

att i arbetslaget börja diskutera sina egna föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt, 

men även att undersöka hur miljön ser ut och vad den, tillsammans med pedagoger, erbjuder 

barnen i verksamheten.  

Vi sitter ju varje torsdag där vi går igenom uppgifter för varje vecka, det kan handla om en till två 

veckor som man tittar efter någonting, och sen på torsdagar går alla igenom vad man har sett och sen 

så ska det ju komma till en förändring, hur går vi vidare med det här? Att det hela tiden är vår miljö 

som ska förändras och inte barnen, det är det som är det viktiga (Anne, förskolan Skogstomten). 

 

Anders från förskolan Skogstomten menar även han att arbetet med en genusmedvetenhet måste 

innehålla fördjupning i form av till exempel läsande av böcker samt diskussioner kring ämnet 

inom personalgruppen där pedagogerna tar upp olika punkter vid varje veckomöte som 

återkommande diskuteras kring.  

 

Det framkommer i ovanstående citat att uppföljningsarbetet kombinerat med diskussion inom 

arbetslaget även är en viktig komponent i arbetet med en genusmedvetenhet. Det handlar om att 

komma fram till hur man kommer till en förändring. Och detta sker genom att följa upp arbetet 

och lyfta relevanta frågor som hela tiden ska finnas med. Av analysen framgår 

sammanfattningsvis att det är viktigt för pedagogerna att reflektera över sin egen 

genusmedvetenhet, vilket innebär att det är hos pedagogen som utveckling och förändring ska 

ske och inte hos barnet.  

5.2 Metoder för ökad genusmedvetenhet 

I bearbetningen av det empiriska materialet har olika metoder uppkommit för arbete med att 

motverka traditionella könsmönster i förskolan. Dessa metoder är att få syn på hur man gör och 

miljö och material som metod samt könsuppdelade grupper som metod.  
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5.2.1 Att få syn på hur man gör 

Pedagogerna har under perioder observerat varandra inom arbetslaget, med eller utan 

filmkamera, i sina rutiner för att få en inblick i hur eller om de gör skillnad i sitt bemötande av 

flickor och pojkar.  

Vi valde vissa situationer där vi filmade varandra och tittade på och reflekterade över för att övertyga 

oss om att, gör vi verkligen så här utav sånt som vi har hört? Vi tittade på när barn kommer in, hur 

man bemöter dem på morgonen […] Genustänket handlar i första hand om att titta hur är jag, hur 

tycker jag, hur pratar jag och vad säger jag med mina ord och min kropp? (Klara, förskolan Biet). 

 

Att filma varandra är en osviklig metod när man vill få syn på vad man gör, hur man gör, hur 

man säger och så vidare.  

Det blev ju en väldig sån där aha-upplevelse att få se sig själv i hur man pratar och gör (Kristina, 

förskolan Biet).  

 

Vad som framkommer ur pedagogernas citat är att en förändring måste börja hos pedagogen på 

det sättet att man gör sig själv och sina kollegor uppmärksammade på området och lär sig mer 

om genusfrågor. Detta är något som även Lovisa på Myrans förskola beskriver, nämligen att 

observerandet och filmandet av varandra som pedagoger har skett i syfte att få insyn i hur det 

talas med barnen. Pedagogerna har ställt sig frågan ”Finns det någon skillnad i sättet att prata 

beroende på om det är en flicka eller pojke?” Arbetslaget har sedan fått tagit del av filmen för att 

analysera hur de agerat och vad som kan göras annorlunda till nästa gång. Fortsättningsvis säger 

Lovisa att hon personligen lägger en positiv vikt vid det här arbetssättet då hon menar att hon 

själv lär sig av att hennes kollegor studerar henne och kommer med konstruktiv kritik.  

 

Vi får även genom Anders på förskolan Skogstomten beskrivet hur de i verksamheten under en 

period använde sig av verktyget observation. Syftet med observationen var att inom arbetslaget 

studera varandra i sitt bemötande av barnen på morgonen för att på så vis få syn på om det fanns 

någon skillnad i hur pedagogerna bemötte och hälsade på barnen. Anders fortsätter berätta om 

hur han fick syn på hur han själv gjorde skillnad, trots att han trodde att han inte gjorde någon 

olikhet i sitt bemötande. Men skillnaden visade sig vara att han, efter att han sagt ”hej” till 
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barnen, stod kvar och väntade sig av flickorna att de skulle ge honom ögonkontakt, medan han 

nöjde sig med att pojkarna oftast inte gjorde det. Anne som jobbar på samma förskola som 

Anders, berättar även hon om hur arbetslaget använde sig av att observera varandra för att leta 

efter om de traditionella könsmönstren syns. De analyserar och observerar sig själva i sina möten 

med barnen och letar var de gör skillnad, om det finns skillnader.  

Vi har tittat på våra samlingar, mötet på morgonen, matsituationen, korridoren… (Anne, förskolan 

Skogstomten).  

 

Fortsättningsvis berättar Anne om hur pedagogerna gör när de upptäcker att de ”går i fällor”. De 

använder sig av ett eget uttryck och säger ”blurp!” när de hör att en kollega sagt något som var 

mindre genomtänkt.  

Jag säger att vi ”blurpar”. Det är mitt ord som jag använder mig av när man kanske alltid benämner 

djur med ”han”, vilket ju är vanligt. Eller att man kanske säger ”Åh vad fin du är idag!” eller något 

sånt där med klädsel […] och så säger jag ”blurp!” och då vet kollegan om att nu har man blurpat […] 

eller också säger man själv ”blurp” när man har gjort någonting, för då är man ju medveten om det 

och kan förhoppningsvis göra annorlunda nästa gång det sker (Anne, förskolan Skogstomten). 

 

På detta sätt hjälper kollegorna, på förskolan Skogstomten, varandra för att förbättras i sitt 

bemötande, förhållningsätt och i sin genusmedvetenhet. Vi ser i ovanstående analys att 

pedagogerna på förskolorna uttrycker att ett arbete med att observera varandra inom 

arbetslaget är en fördelaktig metod som syftar till att få syn på när eller om de gör skillnad i 

sitt agerande. Fortsättningsvis ser vi i Annes citat ett exempel på att det även finns 

personliga och individuella strategier att ta till för att uppmärksamma sig själv och kollegor 

om brister i sitt agerande.  

 

5.2.2 Miljö och material som metod 

Något som verkar prägla pedagogerna är intresset för att söka och lyfta fram könsneutrala 

leksaker. Könsneutrala leksaker som kan locka alla barn till lek har från pedagogerna varit ett 

centralt område att arbeta med. De har liknande utgångspunkt vad gäller att inte utesluta 

”könstraditionella” leksaker utan istället utöka förskolans arsenal med ytterligare material, gärna 

könsneutralt. Men vad sådana leksaker egentligen är varierar beroende på vem av pedagogerna 
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som beskriver det. En pedagog menar på att bygg- och konstruktionsmaterial samt pussel är 

könsneutrala leksaker, medan en annan pedagog menar att det knappt går att finna några 

könsneutrala leksaker överhuvudtaget. Samma pedagog upplever även lego som något 

könstraditionellt för pojkar. Andra pedagoger påpekar att det inte nödvändigtvis behöver finnas 

könsneutrala leksaker utan det handlar mer om hur materialet används, presenteras och 

undersöks. 

Till exempel har jag gjort en dokumentation om den här tjejen som liksom kollar hur bilarna låter 

beroende på hur de ser ut eller hur stora däcken är, och så… man måste ju bara se tror jag, hur barn 

använder sig av materialet, eller öppna upp för den möjligheten i alla fall (Lovisa, Myrans förskola).  

Eller som Klara säger: 

Gå in och titta vad gör de med bilarna, ja inte leker de att de kör bil hela tiden, utan det är ett redskap 

för massa andra lekar eller den bara kanske följer med. Eller bilen, helt plötsligt är han ute på utflykt 

med sina bilar. Alltså, det är inte så himla enkelspårigt utan de är ganska så vida i sitt, det här, tänket, 

så att säga (Klara, förskolan Biet). 

Klara beskriver även:  

Alltså man kan ju, där kan man också jobba med de här traditionella, dockorna och leksakerna och 

allting. Att man kan ge dem nya dimensioner av de, det var verkligen någonting som vi lärde oss, som 

vi har försökt jobba med här. För att, då ifrågasätta det här stereotypa som en leksak får (Klara, 

förskolan Biet).  

Även om pedagogernas syn på vad könsneutrala leksaker är skiljer sig åt, kan vi här se att det 

centrala i de ovanstående citaten är att pedagogerna är öppna för att presentera leksaker så att de 

används till andra syften än vad de ursprungligen var syftade till. Vi kan dessutom urskilja att 

pedagogerna menar på att barnen ofta inte alls leker särskilt stereotypt med leksakerna, utan att 

de faktiskt använder så kallade traditionella och stereotypa leksaker till andra slags lekar som 

utmanar leksakens ”användningsområde”.  

 

Fortsättningsvis ser vi beskrivningar om att det inte bara är sättet att utforska och sättet att leka 

med material som pedagogerna lyfter, utan även vikten av att utöka mängden och variationen av 

material. En av pedagogerna upplevde att pojkarna i förskolan ockuperade byggrummet och 



28 
 

därför utökade de rummet med ”det här lite finare materialet så att tjejerna också blir 

intresserade” (Lena, Myrans förskola). De tillsatte också bland legot djur och lite enklare 

ritningar i syfte att alla barn skulle bli mer intresserade. Hon uttrycker det på följande sätt:  

Därför har vi tagit in lite mer […] att vi försöker få in ett annat material i byggen och kanske också 

mer prinsessor, alltså få in det här finare materialet så att tjejer också blir intresserade. Killar använder 

också det naturligtvis men de är mer intresserade av att bygga än vad tjejerna är. Då försöker man få 

in det här mer fina materialet, det här som är lite finlir så att också prinsessor, som tjejer leker med 

kommer in (Lena, Myrans förskola). 

Och hand i hand med detta uttrycker många av pedagogerna vikten av hur utformandet av miljön 

i verksamheten ser ut, och hur rummen är möblerade eller uppbyggda. Genom att byta namn på 

förskolans olika rum, som till exempel dockvrå eller rithörna och istället kalla dem för hemvrå 

och ateljé, är ett exempel på hur pedagogerna vill vidga användningsområdet och öka intresset 

för att leka eller använda sig av rummet för alla barn.  

 

Ännu ett redskap för att arbeta genusmedvetet med barnen är att använda sig av litteratur för att 

diskutera och få barnen att själva reflektera över hur det går eller inte går att göra som flicka 

eller pojke. En pedagog beskriver att de i arbetslaget, varje gång de går till biblioteket för att 

låna böcker, väljer böcker av olika kvalitet, handlingar och huvudpersoner. Pedagogerna 

försöker välja böcker som tar sig utanför normen (det vanliga) och istället få med böcker som 

handlar om till exempel modiga flickor eller pojkar som är känslofulla. Många av pedagogerna 

nämner även en liten men möjligtvis verkningsfull strategi för ökad medvetenhet där de byter ut 

det ofta förekommande ordet ”han” i sångtexter och benämningar av leksaksdjur eller liknande. 

Anders från förskolan Skogstomten uttrycker en förhoppning om att ”nåt litet frö sår man sådär” 

genom att byta ut ”han” till antingen ”hon” eller ”den”. Även andra pedagoger använder sig av 

denna strategi för att på något sätt även utmana att mannen är normen i språket.  

5.2.3 Könsuppdelade grupper som metod 

Många av pedagogerna nämner att de ibland arbetar med könsuppdelade grupper, men bara en 

av pedagogerna benämner detta med begreppet kompensatoriskt arbetssätt. Begreppet används 

bland annat när det handlar om att barn saknar kunskapen om ett visst handlande, till exempel 

uttrycker Anne följande: 
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Exempelvis så har det handlat om att kunna bygga med klossarna här, som vi har märkt att vissa 

flickor inte har förmågan till, inte kunskapen till helt enkelt, hur man skulle kunna arbeta med det 

materialet (Anne, förskolan Skogstomten). 

 

Här menar pedagogen att vissa flickor inte vet hur man kan arbeta eller leka med byggklossar, 

för att de helt enkelt inte blivit erbjudna chansen att prova på, och att man därför kan arbeta med 

dessa flickor på ett kompensatoriskt sätt för att låta dem öva på detta. Anne beskriver senare 

under intervjun att de även använder en kompensatorisk pedagogik när nya material ska 

introduceras i verksamheten. Ett exempel är att ”bannlysa” pojkarna från att leka med legot 

under en kort tid för att flickorna ska kunna bli bekanta med materialet och till exempel bli 

utmanade i att skapa stora, höga byggnader av lego utan att behöva konkurrera med pojkarna. 

Klara på förskolan Biet beskriver ett moment som filmades i syfte att utveckla verksamheten, 

där barnen till lunch delades upp och sattes vid antingen ett pojkbord eller ett flickbord, hon 

beskriver vidare att de flesta förväntade sig att pojkbordet skulle bli stökigt, pratigt och allmänt 

busigt, men: 

…det hände absolut ingenting, för det fanns ingen som styrde runt med dem, det var ingen som tog 

upp gaffeln, det var ingen som skicka runt skålarna, det var ingen som organiserade dem. Men sen 

kom de ju igång och då fick man ju liksom höra deras röster vid bordet. Det var jätteintressant så vi 

gör fortfarande ibland att det blir flickbord och pojkbord. Medvetet sådär, utan att vi säger det, att nu 

är det pojkbord (Klara, förskolan Biet). 

 

Pedagogerna på Biet uttrycker inte ordagrant att de arbetar kompensatoriskt men de säger sig 

däremot arbeta med könsuppdelade grupper för att kunna se alla barn som individer. Att alltid 

arbeta med könsuppdelade grupper är inte ett alternativ men att göra det ibland och i vissa 

sammanhang är intressant för nästan alla av de intervjuade pedagogerna. Till skillnad från vad 

Klara säger, uttrycker Lena på Myrans förskola, ett annorlunda ”resultat” efter ett försök att se 

hur olika gruppkonstellationer fungerade tillsammans. Genom att dela upp barnen i en 

pojkgrupp, en flickgrupp och en grupp blandat flickor och pojkar experimenterade de 

tillsammans med barnen om vatten. I pojkgruppen var barnen uttrycksfulla och slängde ur sig 

den ena idén efter den andra, i flickgruppen upplevdes barnen mer tystlåtna och försiktiga medan 

blandgruppen upplevdes bete sig mer som pojkgruppen. En pedagog nämner även att det ibland 

kan vara mer komplext att arbeta med pojkarna än med flickorna. Det är lättare uppmuntra 
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flickor till mod och att våga ta för sig, till skillnad från att arbeta med att pojkarna ska våga ta för 

sig när det gäller den omvårdande sidan eller att finnas där som en hjälpfröken. En av 

pedagogerna uttrycker dock en oro, efter ett studiebesök på en förskola som arbetar 

kompensatoriskt och har gjort det sedan en tid tillbaka, över att deras verksamhet kanske var i 

framkant vad gäller genusmedvetenhet. Däremot upplevde pedagogen att barnen ur andra 

aspekter kunde uppfattas som ”handlingsförlamade” och väldigt styrda av personalen, såsom i 

till exempel arbetet med barns inflytande. Detta kan tolkas som att pedagogen vill höja ett 

varningens finger mot att snöa in sig på endast en del i förskolans verksamhet. Men vi kan ändå i 

vår analys se att pedagogerna i mångt och mycket ställer sig positiva till och använder sig av 

könsuppdelade grupper om än på olika sätt och med olika resultat. 

5.3 Vikten att få med föräldrarna ”på tåget” 

Något som kunde urskiljas i intervjuerna, var att föräldrarna sågs som en ”knivig” del i arbetet 

med genus- och jämställdhetsfrågor. Antingen får man dem med sig eller emot sig. Pedagogerna 

beskriver det som att en viktig del i genusarbetet är att få med föräldrarna ”på tåget”. Anne på 

förskolan Skogstomten berättar om ett år då pedagogerna ibland fick ”brottas” med föräldrar, 

och då framförallt mammor. Mammorna stod och väntade i hallen med sitt barn och tyckte inte 

att pedagogerna uppmärksammade deras son eller dotter förrän de gav någon kommentar om hur 

barnet var klädd den dagen, vilket mammorna förväntade sig att pedagogerna skulle göra. 

De tyckte inte att vi såg deras barn, vi bekräftade inte deras barn fast vi sa ”Vad kul att du är här!” 

eller ”Jag ser att du är jätteglad över din klänning, tycker du om den?” Men det var inte en tillräcklig 

bekräftelse för de här mammorna. Och då blir det stora krockar alltså! (Anne, förskolan 

Skogstomten). 

Pedagogerna upplever att föräldrar till pojkar ofta blir skrämda när det kommer att handla om 

genus, och menar att föräldrarna ofta missförstår själva poängen och den egentliga meningen 

med ett genusarbete. Anne fortsätter att berätta: 

Vi har också haft stora krockar med pappor som har tyckt att ”Nu får ni fan ge er! Nu får du hålla käft 

med ditt genussnack, Anne! Det här går över gränsen, min pojke ska inte bli en tjej!” Alltså de tror att 

vi ska byta roller på så vis, man har inte riktigt förstått. Jag tror att vi har ett medvetet sätt att tala till 

barnen men det gäller ju också att få med sig fler på tåget (Anne, förskolan Skogstomten). 
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Klara på förskolan Biet berättar även hon om uppfattningen av att vissa föräldrar, främst 

föräldrar till pojkar, verkar känna en oro inför genusarbetet då de tror att det handlar om att deras 

söner ska bli en så kallad ”flickpojke”.  

Det är det känsligaste […] för det hör man ju och det är ju vad pappor och mammor är mest oroliga 

över. Att deras pojkar ska bli flickpojkar. Pojkflicka eller flickpojke, det är väldigt stor skillnad […] 

Är man liksom pojkflicka, då klarar man sig här i livet. Men är man en flickpojke då är det farligt. Då 

blir man homosexuell eller ja, det går inte bra för dem (Klara, förskolan Biet).   

 

Klara fortsätter att tala om hur viktigt hon tror det är att stötta föräldrarna och göra dem 

uppmärksamma i frågor om genus. Att ge dem tips på litteratur att läsa och berätta om idéer och 

tankar utifrån hur pedagogerna tänker och gör skulle nog kunna hjälpa dem i att få bort rädslan 

för att deras pojkar ska ”bli” flickor, tror Klara. Även Lena på Myrans förskola menar att 

föräldrarna är väldigt viktiga att få med i arbetet med genus och jämställdhet och göra dem 

medvetna om vad det handlar om. Hon menar att det inte tjänar någonting till om pedagogerna 

jobbar ”ihjäl sig” med sådana frågor om föräldrarna där hemma säger och visar någonting annat. 

Lena fortsätter dock med att säga att hon ändå fått uppfattningen av att vissa föräldrar är 

medvetna om vad genus och jämställdhet handlar om, och föräldrarna är måna om att 

pedagogerna ska se barnen för vad de är och inte hindra deras utveckling genom stereotypa 

förväntningar. 

 

Pedagogerna nämner föräldrarna som en mer eller mindre besvärlig del i arbetet, då det, som i 

citaten framkommer, uppstår ”krockar” i och med olika kunskap och tyckanden hos båda parter. 

Men även om uppfattningen finns om en besvärande känsla hos några av pedagogerna inför att 

få med föräldrarna ”på tåget”, beskriver andra pedagoger om hur viktigt det faktiskt är att 

föräldrarna också är involverade i arbetet. Anders från förskolan Skogstomten menar på att det 

är i förskolan som pedagoger har allra störst chans att påverka barnen och på så vis också hur 

samhället ska se ut i framtiden. Dock, menar han, har förskolan inte lika stor chans att påverka 

barnen som föräldrar har, vilket genererar i ett viktigt samarbete mellan förskola och föräldrar.  

Det är något som man verkligen ska lägga kraft och energi på att jobba stenhårt med, att försöka få 

med föräldrar (Anders, förskolan Skogstomten).  



32 
 

Anders fortsätter med: 

Att de också får känna att det här är väldigt viktigt […] ska det bli bra är det viktigt att man har alla 

med sig. Annars kan vi göra hur mycket som helst och så hjälper det inte riktigt ändå […] Det gäller 

bara att engagemanget hos föräldrarna… det kan man ju inte liksom lägga på dem. De måste ju känna 

själva att det här är viktigt. Och jag tror att ju mer de ser att vi tycker att det är viktigt, att de känner att 

deras barn har del av det, borde det ju gagna sig att de själva också skulle känna att det här är något 

som vi vill satsa på (Anders, förskolan Skogstomten). 

Vad ovanstående analys visar är att pedagogerna anser att föräldrarna utgör en viktig komponent 

i arbetet med genus och jämställdhet. Det råder dock meningsskiljaktigheter om hur pass 

förstående föräldrarna är inför ett genus- och jämställdhetsarbete. Fortsättningsvis ser vi exempel 

på vikten av att man inför barnen tänker på hur man pratar om och benämner barnens föräldrar.  

Alltså orden, vad jag säger för någonting, går jag i den här enkla fällan och säger ”Vad har mamma 

lagat för mat?” eller ”Lagar pappa cykeln?” Alltså, ni vet den här, för det är ju faktiskt inte så ens en 

gång heller. Men det är sånt som är jättesvårt, hur man uttrycker, för du sätter ju en stämpel då (Klara, 

förskolan Biet). 

Som pedagogerna nämnt, har föräldrarna störst inverkan/påverkan på barnen och på så vis blir 

pedagogernas uppgift att ”tala om” föräldrarna en viktig del att tänka på i genusarbetet. Det 

centrala i att få med föräldrarna i arbetet är att göra föräldrarna införstådda med pedagogernas 

syfte med genus- och jämställdhetsarbetet. Detta genom att till exempel ge dem tips på litteratur 

och förtydliga att det inte handlar om att ”byta kön” på flickor och pojkar.  

5.4 Ett tidskrävande arbete 

Något som pedagogerna säger är en bidragande aspekt i det bristfälliga genusarbetet är frågan 

om tid. De menar att det krävs resurstid om man genuint ska kunna arbeta med genusfrågor.  

Men det handlar ju också om resurs, att man liksom inte räcker till (Lena, Myrans förskola).  

 

Bara här på Myrans förskola så är vi 22 pedagoger och det blir väldigt svårt att samsas kring en sak att 

fokusera på. Och tyvärr ser ju verkligheten ut så att vi måste fokusera på en sak för vår tid är 

begränsad (Lovisa, Myrans förskola).  
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Att pedagogerna anser att tiden är knapphändig och inte tillräcklig genererar uppfattningsvis i att 

de upplever en stress över arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor. Pedagogerna på Myrans 

förskola talar om stressfaktorn som en försvårande del i genusarbetet. 

Jag tror mycket handlar om stressfaktorn. Det är jättelätt att prata om genus eller vilket ämne som 

helst i läroplanen och verka smart kring det när man sitter i lugn och ro […] men blir man stressad så 

är det liksom som att allting faller bort. Mycket handlar om att ge stressfria miljöer så man har tid att 

reflektera även i situationen, istället för att man bara går på vana. För om jag håller på att lära mig 

något nytt och blir stressad så faller jag tillbaka på det jag kan (Lovisa, Myrans förskola). 

 

Även Lena, från samma förskola talar, som ovan visat, om att stress kan försvåra arbetet. Vid 

frågan om de på förskolan diskuterat huruvida de skulle vilja filma varandra i observationssyfte, 

svarar Lena att det skulle vara intressant och en viktig del. Speciellt, menar hon, i fasta 

situationer såsom i hallen, samlingen eller i matsituationen, där man som pedagog kan bli mer 

utsatt för stress och därför ”gå i fällor”. Lena menar att detta kan generera i att man faller tillbaka 

i gamla mönster och omedvetet bemöter barn stereotypt. Andra pedagoger menar däremot att ett 

genus- och jämställdhetsarbete måste få ta tid på sig att sjunka in. Ett genusarbete är ingen 

process man kan skynda på.  

 

Men vårt genusarbete är fortfarande väldigt mycket diskussioner och lärande för vår egen del. Vi har 

kommit överens om att inte ha bråttom utan det är bättre att vi låter det sjunka in så det sätter sig 

bättre (Anders, förskolan Skogstomten).  

 

Även pedagogen Klara på förskolan Biet påpekar vikten av att arbeta med genus- och 

jämställdhetsfrågor i lugn och ro genom att fördjupa sig i ett område i taget, det får helt enkelt ta 

sin tid, säger hon. Men Klara påpekar också att de på förskolan innan kunskapen blivit genuin, 

ibland kunde uppleva en oro över misslyckanden, då framförallt barnen som började närma sig 

sexårsåldern uttryckte sig med ord och uttalanden som ”killarna är bäst” eller ”det där är en 

tjejfärg/killfärg”. Klara fortsätter dock betona att detta bara är ett sätt för barnen att utforska 

omvärlden på. 

I ovanstående del av analysen kan urskiljas att det från pedagogernas sida råder olika 

uppfattningar om hur mycket tid som bör läggas på ett genus- och jämställdhetsarbete. Vi kan se 
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att pedagogerna upplever arbetet som något inte helt oproblematiskt där stress, resurs- och 

tidsbrist påverkar hur stor satsning pedagogerna vill göra.  

5.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många likheter i de intervjuade pedagogernas 

utsagor, men det finns även olika sätt att tänka och reflektera kring genus- och jämställdhet. 

Analysen visar att pedagogerna anser att genusfrågan är en viktig del inom förskolan och att den 

borde genomsyra hela verksamheten. Det centrala som samtliga pedagoger talar om är vikten av 

att själv förändras som pedagog och därigenom utveckla en genusmedvetenhet. Pedagogerna 

lägger vikten vid att ändra sitt språk, bemötande och förväntningar mot barnen. De lyfter även 

vikten av att arbetslaget tillsammans utvärderar och reflekterar över det egna agerandet för att på 

så sätt utvecklas tillsammans. Fortsättningsvis beskriver pedagogerna hur det på olika sätt kan 

arbetas med material, att det kan utökas, begränsas eller bara användas på ett oväntat sätt.  De tre 

förskolorna har, som tidigare nämnts, under olika lång tid arbetat aktivt med ett genusmedvetet 

förhållningssätt men de har alla initierat arbetet på liknande sätt. Det har gått till genom att 

studera litteratur, gå på föreläsningar och sätta sig in i hur ett genusmedvetet arbete kan gå till. 

Däremot finns olika åsikter om hur mycket tid som ska läggas på arbetet. Vissa pedagoger 

hävdar att arbetet måste få ta tid, samtidigt som andra menar att det är just tidsbrist som sätter 

”käppar i hjulet”, det finns helt enkelt ingen tid att storsatsa på genusfrågan. Vi kan också se att 

pedagogerna lyfter föräldrarna som en viktig aspekt för ett lyckat genusarbete vilket de uttrycker 

kan vara problematiskt till en början. Trots olika åsikter funderar pedagogerna mycket kring 

ämnet och har ett intresse i att utvecklas, både som pedagoger och privatpersoner. 
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6 Diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan säger sig arbeta 

genusmedvetet i verksamheten med till exempel språk, bemötande av barn samt synen på hur en 

genusmedveten pedagog bör vara. Detta har gjorts med särskild fokus på förskolor med ett 

intresse för genusmedvetet förhållningssätt för att därav få insikt i hur ett genusmedvetet arbete 

kan se ut. Empiriskt baseras uppsatsen på analyserat material från intervjuer. Analysen av dessa 

intervjuer resulterade i ett antal kategorier som presenterats i uppsatsens resultatdel. Resultatet 

kommer under detta avsnitt diskuteras i relation till studiens syfte och även tidigare forskning. 

Först kommer en diskussion föras kring det empiriska resultatet i relation till tidigare forskning 

och handböcker. Sedan följer en diskussion kring val av metod och vilka fördelar respektive 

nackdelar vi funnit med det tillvägagångssättet.  

 

6.1 Vad innebär det för pedagogerna att arbeta genusmedvetet? 

Eidevald (2009), Davies (2003), Månsson (2000) och Odenbring (2010) skriver alla om att både 

kön och genus skapas i sociala diskurser och praktiker. Därför blir det viktigt att som pedagog 

tänka på hur man bemöter flickor och pojkar och vilka värderingar/förväntningar som råder i 

förskolans verksamhet eftersom det är dessa värderingar som skapar och färgar de sociala 

praktikerna som i sin tur producerar kön och genus. 

 

Uppfattningen som framstått ur pedagogernas utsagor tyder på att ett genusmedvetet 

förhållningssätt tar sin utgångspunkt i pedagogens egen medvetenhet samt vilja att förändras och 

utvecklas, vilket även är något som beskrivits av Henkel (2006). Vår analys visar att det även 

krävs att arbetslaget tillsammans utvärderar, reflekterar och diskuterar för att nå en fortsatt 

utveckling av genusmedvetenhet. Resultatet visar även på individuella strategier, till exempel att 

använda begreppet ”blurp” för att uppmärksamma varandra inom arbetslaget, vilket kan tillföra 

ny kunskap och idéer för en ökad genusmedvetenhet i förskolan. Eidevald (2009) menar dock att 

pedagogers begynnande medvetenhet om det egna förhållningssättet inte utgör någon garanti för 

att ett genusmedvetet arbetssätt ska framstå, och därför upphör inte särbehandling av kön 

automatiskt. Vi anser däremot att det är ett steg som krävs i riktning mot att skapa en 

genusmedveten verksamhet och om pedagogen inte har en genuin vilja att utvecklas och lära sig 

mer inom området, kan arbetet riskera att falla platt till marken. SOU 2006:75 menar att det som 
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krävs, och som ofta fattas för ett framgångsrikt genusarbete, är kunskap inom området. 

Pedagogerna i studiens utvalda förskolor har, enligt vår uppfattning, medvetet och aktivt börjat 

skapa sig en kunskap inom genus- och jämställdhetsfrågor för att på så vis börja reflektera och 

utvärdera kring frågor om hur ett sådant arbete skulle kunna gå till.  

 

Genom de handböcker som refereras i kapitel 3.2.4 kan vi finna likheter med det pedagogerna i 

studien uttrycker, nämligen att en viktig del i ett arbete med genus- och jämställdhet faktiskt är 

att som pedagog börja med att reflektera över sina egna uppfattningar och förväntningar om 

flickor och pojkar. Henkel (2006) påtalar vikten om att det främst handlar om att som pedagog 

bredda synen för att flickor och pojkar ska slippa bli begränsade av de stereotypa könsroller som 

framställs. Vi anser att en annan viktig del också blir att, i kombination med reflekterande över 

sina egna uppfattningar, visa på att det finns en möjlighet att förändra och utmana de normer 

som verkar inom förskolan. Efter att ha tagit del av våra informanters beskrivningar ser vi det 

som att det finns god potential för ett framåtsyftande arbete med genus- och jämställdhet. Detta 

då pedagogerna skaffat sig grundläggande kunskap inom ett genusarbete, dock menar 

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) att en begynnande medvetenhet inte 

utgör någon garanti för att traditionella könsmönster motverkas. Informanternas uttalanden visar 

att förskolorna har olika lång erfarenhet inom genusarbetet. Trots det uttrycker samtliga 

pedagoger beskrivningar som visar på att det finns en medvetenhet och förståelse om de olika 

delarna i ett arbete med genus- och jämställdhet. Henkel (2006) fortsätter att beskriva en annan 

viktig komponent i detta arbete som är att förstå hur jämställdhet skapas. Detta ser vi i analysen 

att pedagogerna medvetet arbetar kring då samtliga berättar hur de lyfter, reflekterar och 

granskar frågor inom arbetslaget, och likaså att det förs en diskussion kring pedagogernas egna 

idéer och föreställningar om vad flickigt och pojkigt är. Dessutom använder sig vissa pedagoger 

också av att filma varandra i verksamheten för ökad medvetenhet om det egna beteendet. För att 

stärka vår uppfattning av pedagogernas medvetenhet kring detta, kan en koppling göras med vad 

Olofsson (2007) skriver, om att alla inblandade i förskolans verksamhet måste förstå att var och 

en är medskapare och bidrar till att överföra de normer och förväntningar som råder. Detta 

tycker vi att de intervjuade pedagogerna, om än på olika nivåer, är medvetna om. Dock måste 

betonas att det blir viktigt att tänka på att när du som pedagog inhämtat kunskap i ett område inte 

automatiskt är fullärd eller felfri. Vi ser i tidigare forskning att pedagoger som tror sig arbeta 
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jämställt inte alltid gör det, utan snarare har drabbats av könsblindhet och därmed inte ser att de 

faktiskt gör skillnad mellan kön. Utan att generalisera kan vår studie ses i linje med vad tidigare 

forskningsresultat visar, då det som framträder i resultatet är vanligt förekommande i svensk 

förskola. 

 

6.2 Hur arbetar pedagogerna för att uppnå målet om att motverka 

traditionella könsmönster? 

Som tidigare visat i resultatet finns många metoder hos de intervjuade pedagogerna för att arbeta 

mer genusmedvetet i verksamheten och därigenom uppnå målet om att motverka traditionella 

könsmönster. Trots dessa metoder visar tidigare forskning, som till exempel Eidevald (2009) och 

Månsson (2000), liksom den kritik kommunen nyligen fått från Skolinspektionen (2011) att även 

förskolor som tror sig arbeta jämställt inte i tillfredställande grad åstadkommer målet om 

jämställdhet som finns i läroplanen. De pedagoger som medverkat i denna studie beskriver 

flertal metoder för att uppnå de mål om jämställdhet som är formulerat i Lpfö98/2010, däribland 

könsuppdelade grupper, pedagogernas egen medvetenhet kring bemötande och språk samt vilka 

material som finns i verksamheten och hur miljön utformas.  

 

De handböcker som nämnts i denna studie kan återkopplas till hur pedagogerna arbetar i 

verksamheten för en ökad genusmedvetenhet. Ett par av de intervjuade pedagogerna beskriver 

att de arbetar eller provat att arbeta med könsuppdelade grupper, vilket både Henkel (2006) och 

Olofsson (2007) beskriver vara ett av många sätt att påbörja ett genusmedvetet arbetssätt. 

Eidevald (2009) menar att könsuppdelade gruppers uppgift är att träna de olika könen i det där 

det förväntas saknas en egenskap, dock väljer Frödén (2012) att kritisera fenomenet och påtala 

att detta tydliggör för barnen att de endast kan delas upp i två ”slutna” grupper. Förskolan 

Skogstomten tycker sig se fördelar med könsuppdelade grupper när det handlar om att presentera 

nytt material i barngruppen. Till exempel då pojkarna (i det nämnda fallet) blir bannlysta från det 

nya materialet under några veckors tid för att flickorna ska ha tid på sig att utforska utan att 

behöva konkurrera med pojkarna. En annan av de intervjuade pedagogerna berättar till skillnad 

från ovanstående exempel om ett ”experiment” med barnen och beskriver att den könsblandande 

gruppen gav mest tillfredställande resultat. Olofsson (2007) lyfter en kompletterande tanke om 

att alla barn kanske inte passar in i att delas upp i grupper efter kön, då barnen inte automatiskt 
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och självklart uppträder könstypiskt bara för att det ”tillhör” det ena eller andra könet. Olofsson 

(2007) menar vidare att ett kompensatoriskt arbetssätt måste kompletteras med handlingar som 

fokuserar på det individuella barnet. Vad Olofsson beskriver, anser vi vara en viktig del att tänka 

på när det gäller att arbeta kompensatoriskt eller med könsuppdelade grupper. Vi ställer oss 

därmed frågande till ifall individer syns tydligare endast i könsuppdelade grupper (även om de 

inte uppträder könsstereotypt) eller om individer görs mer synliga även vid mindre 

blandgrupper? Frödéns (2012) resonemang är då också intressant ur denna aspekt då 

uppdelningen pojkar/flickor kan tyckas bli en uppdelning som är överordnad all annan sorts 

uppdelning av barngrupper. 

6.3 Har några, och i så fall vilka förändringar skett i verksamheten – vad 

gäller miljö, leksaker, pedagogiskt förhållningssätt och språk? 

Samtliga förskolor och pedagoger beskriver att det har skett förändringar i verksamheten, 

framför allt vad gäller pedagogernas eget språk och hur de bemöter barnen på morgonen. Att 

byta ut fraser där barnens utseende eller kläder kommenteras på ett positivt sätt, till att istället 

bemöta barnen med en hälsning om att det är roligt att just det barnet är i verksamheten beskrivs 

som ett sätt att arbeta med sitt eget bemötande. Men även förändringar bland leksaker, miljö 

samt benämningar på förskolans olika rum utgör en del av ett genusmedvetet arbete i förskolan. 

Till exempel berättar Lena från Myrans förskola om att introducera mer så kallat ”flickigt” 

material i rummet med bygg- och konstruktionsmaterial, där vi ställer oss något tveksamma till 

hennes sätt att tänka. Vid en första uppfattning kan man tycka att Lena drar väldigt grova 

slutsatser kring vad flickor respektive pojkar tycker om att leka med och intresserar sig för, och 

att hon redan från början sätter en stämpel på vad som räknas som flickigt eller pojkigt. Men 

som hon vid ett senare tillfälle i intervjun talar om, så handlar det nog kanske mest om att 

presentera material som man märkt att barnen faktiskt är intresserade av, och då i det här fallet 

prinsess-lego för flickorna. Detta för att locka både pojkar och flickor att använda sig av samma 

miljö och leka med samma material. Däremot känns det som en viktig del att tänka på hur man 

som pedagog uttrycker sig, nämligen att inte begränsa sig genom att tänka att prinsess-legot bara 

är införskaffat för flickornas intresses skull. Med tanke på vad Hellman (2010) beskriver kan det 

diskuteras om huruvida det här sättet att tänka, visar på hur pedagoger faktiskt väljer att 

omstrukturera verksamheten efter vad de antar att barngruppen behöver och är intresserade av. 
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Fortsättningsvis kan detta även kopplas till vad Henkel (2006) skriver, nämligen att 

ojämställdhet upprätthålls genom att de är de vuxna som skapar och för vidare förväntningar och 

föreställningar på barnen. På så vis kan Lenas sätt att tänka bidra till att dessa förväntningar och 

föreställningar fortsätter att bevaras som accepterade normer och det blir då av yttersta vikt att 

fundera kring sitt eget agerande som vuxen inom förskolans verksamhet.  

6.4 Hinder för ett framgångsrikt genusarbete 

Informanterna i vår studie hänvisar ofta till tidsaspekten vad gäller svårigheter i genusarbetet. De 

menar att om ett arbete med dessa frågor ska bli genuint och lyckat krävs resurstid, då det endast 

fokuseras på just frågor gällande ett genus- och jämställdhetsarbete. Delegationen för 

jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) låter däremot meddela att en förskola som säger att de 

inte har tid att aktivt arbeta med genusmedvetenhet aldrig borde kunna skylla på tidsbrist eller 

resursbrist. Delegationen skriver fortsättningsvis att det möjligen kan kosta att skaffa sig 

kunskapen om hur ett jämställdhetsarbete ska gå till men när kunskapen väl finns kommer det 

inte kosta mer att arbeta jämställt än vad det kostar att jobba ”vanligt”. Samtliga av de 

intervjuade pedagogerna säger sig ha gått någon form av utbildning, bland annat i form av 

föreläsningar och studiebesök, så kunskapen borde hos dessa pedagoger finnas där och vi 

upplever i mångt och mycket att de, ändock i olika grad, har en medvetenhet om sitt eget 

agerande mot barnen.  

 

Båda pedagogerna från Myrans förskola, anser vi, upplever att stressfaktorn är en försvårande 

del i arbetet med genus- och jämställdhet. Vid kontakten innan intervjun förklarar pedagogerna 

sig själva och förskolan som ”nya” på området. Intresset att utveckla genusfrågor har uppkommit 

efter Skolinspektionens (2011) kritik mot kommunens bristfälliga arbete med genus. Vi ställer 

oss då frågande till om en koppling kanske kan göras till att deras upplevelser av stress kan vara 

en anledning till att de är precis i början av ett genus- och jämställdhetsarbete och därmed saknar 

en större kunskap inom området? En saknad av kunskap som då i sin tur leder till att de upplever 

genusarbetet som något stort, svårt och ”knivigt” problemområde att ta sig an. Däremot måste 

ändå arbetet med en genusmedvetenhet ta sin utgångspunkt ur något, och en framåtsyftande 

metod för att nå dit kan vara att filma varandra vilket pedagogerna ställer sig positiva till.  
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Ett par av pedagogerna uttalar sig om vikten av att ha med sig föräldrarna för ett lyckat genus- 

och jämställdhetsarbete, vilket även Olofsson (2007) menar är en central del för att komma 

framåt i arbetet. Pedagogerna menar till exempel att om inte föräldrarna är införstådda med vilka 

ambitioner förskolan har med sitt arbete riskerar pedagogerna att ”arbeta ihjäl sig”. Föräldrarna 

har enligt pedagogerna en mycket större påverkningspotential på barnens liv, likaså när det 

gäller normer och värden. Enligt Davies (2003) anger vuxna, genom handling och språk, för 

barn vilket sätt att se på omvärlden som är det enda rätta. Davies (2003) och Odenbring (2010) 

beskriver att barns sociala skapande i förskolan är en viktig del i barnets könskonstruktion. Trots 

att pedagogerna finns i barnens närhet under stor del av vardagen så kan det från pedagogernas 

håll vara svårt att ha samma starka påverkan på barnen som föräldrarna har. Några av 

pedagogerna uttryckte att de från ett par föräldrar upplevt en viss rädsla för att barnen skulle 

förändras för mycket. Davies (2003) beskriver att vuxna oftast bara ifrågasätter de negativa 

sidorna med att tillhöra ett kön där till exempel skörhet och våldsamhet är två av dem. Att 

pedagogerna då beskriver att föräldrar vänder sig till dem med en rädsla för att till exempel 

sönerna ska förvandlas till flickor eller bli en flickpojke (som då ses som något sämre än 

pojkflicka) är föga överraskande. Föräldrarna som pedagogerna beskriver kan då upplevas vara 

kritiska till de negativa sidorna hos könen, kanske i det nämnda fallet främst det kvinnliga könet. 

Men genom att ha en noga genomtänkt målsättning med arbetet och därför vara redo för kritiska 

frågor från föräldrar och samhället kan, enligt Olofsson (2007), underlätta en bra kommunikation 

med föräldrarna. Att ha kunskap och ett genuint intresse samt att då kunna ge svar på de frågor 

och funderingar som kan komma från föräldrar eller närstående är något vi ser är nödvändigt för 

ett lyckat genus- och jämställdhetsarbete.  

6.5 Metoddiskussion 

Eftersom vår studie syftar till att undersöka hur pedagoger säger sig arbeta för en mer 

genusmedveten förskola valde vi att intervjua sex pedagoger på tre olika förskolor och på så sätt 

försöka få ett så rikt resultat som möjligt. Vi har genom intervjuer tagit del av pedagogernas 

egna upplevelser och genuina intresse för ett genus- och jämställdhetsarbete. Denscombe (2009) 

beskriver att det är med fördel intervju kan användas som metod när forskaren är ute efter 

människors åsikter, uppfattningar, känslor kring eller erfarenheter av ett fenomen. Genom 

semistrukturerade intervjuer hade pedagogerna möjlighet att ge mycket rik information om hur 
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deras personliga intresse och tankar kring genus och jämställdhet i förskolan kan eller bör se ut. 

Däremot är vi medvetna om att det även finns nackdelar med intervjumetoden, till exempel då 

transkriberingsprocessen kan vara tidskrävande. Fortsättningsvis kan en nackdel vara att 

informanten blir hämmad i sina svar på grund av bandupptagning och något som Denscombe 

(2009) beskriver är att ”intervjuareffekten” riskerar att uppstå, vilket betyder att informantens 

handling inte alltid stämmer överens med det han eller hon säger. Vårt syfte har dock varit att ta 

del av just hur pedagogerna säger att de arbetar för ökad genusmedvetenhet i förskolan, därför 

anser vi att intervjuareffekten inte riskerade att påverka vårt resultat. Ett medvetet val gjordes 

om att båda uppsatsförfattarna skulle medverka vid samtliga intervjuer, detta för att vi ansåg det 

finnas stora fördelar med att vi båda hört intervjuerna innan de skulle transkriberas och 

kategoriseras. Hade vi valt att dela på intervjuerna hade vi möjligtvis hunnit göra fler intervjuer, 

men det hade då också varit nödvändigt att söka fler förskolor som öppet säger sig arbeta (mer 

eller mindre) genusmedvetet.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en intervju inte är ett samtal mellan två lika parter. 

Detta blir viktigt att ta hänsyn till då vi som undersökare styr intervjun genom den intervjuguide 

som tidigare skapats. Genom att endast använda intervju som metod vet vi bara hur pedagogen 

själv säger sig arbeta eller tänka kring genusmedvetenhet. Hade vi istället valt att göra 

fältforskning, vilket ofta innebär både observation och intervju inom samma område, hade vi 

möjligtvis kunnat få ett mer fullödigt empiriskt material kring förskolans verksamhet inom 

området för genus- och jämställdhetsarbete. Dock fann vi viss tvekan i om den korta tid vi hade 

för att utföra vår studie skulle räcka till för att få ett gott etnografiskt resultat. 

 

Då vi inspirerats av den hermeneutiska analysprocessen och gått mellan del och helhet i analysen 

av det empiriska materialet, tycker vi att vi ej gått miste om relevant datainformation. På så vis 

kan vi se att den hermeneutiska analysprocessen bidragit till en ökad tillförlitlighet i studien. 
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7 Avslutande tankar och förslag till vidare forskning 

För att utveckla den undersökning som gjorts i uppsatsen skulle den kunna kompletteras med 

observationer för att på så sätt grunda pedagogernas utsagor i det som verkligen utspelar sig i 

verksamheten. På så vis kan en bredare uppfattning kring genusarbetet utvecklas då 

undersökaren både får ta del av hur pedagogerna säger sig arbeta och hur de faktiskt gör. Under 

uppsatsskrivandet har vi som författare fått idéer om andra kompletterande strategier för en ökad 

genusmedvetenhet. En sådan strategi skulle kunna vara att fördelaktigt kombinera ett 

genusarbete med utomhuspedagogik, där vi anser att miljön erbjuder en könsneutral omgivning. 

Fortsättningsvis kan vi se ett behov av att i kommande forskning göra undersökningar som 

behandlar hur man som pedagog inom förskolan kan arbeta mot att uppfylla läroplanens mål om 

jämställdhet. Ett förslag till fortsatt forskning kan även vara att fokusera på hur barn i förskolan 

förhåller sig till de dominerande könsnormer som råder i verksamheten. Något vi också tror kan 

vara intressant att studera och vidareutveckla är den kompensatoriska pedagogiken, då vi kan se 

att den riskerar att förstärka könsskillnader i högre grad än vad den synliggör individer.  

 

Avslutningsvis hoppas vi att uppsatsen kan ge tips och idéer till hur pedagoger i förskolan kan 

initiera en medvetenhet kring ett genus- och jämställdhetsarbete.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 Hur länge har du arbetet på den här förskolan? 

 

Vad har du för utbildning? 

 När tog du examen? 

 Var genus något som ingick i din utbildning? 

 Har du gått någon fortbildning inom genus eller jämställdhet?  

 

Hur ser sammansättningen av arbetslaget ut? 

 

Hur ser bakgrunden ut till ert intresse för att påbörja ett arbete med genus och jämställdhet i 

verksamheten? 

 

Vad, hur, varför? 

Hur definierar du begreppet genus? 

 Vad innebär begreppet för dig? 

 

Anser du att du är genusmedveten? 

 På vilket sätt/varför inte? 

 

Anser du att genusarbetet är viktigt? 

 Om ja – varför är det viktigt? 

 Om nej – varför inte? 

 

Tror du att barn är medvetna om kön eller genus? 

 Om ja – på vilket sätt visar det sig? 

 Om nej – på vilket sätt visar det sig inte? 

 

Hur arbetar ni på den här förskolan med genusmedvetenhet? 

 Vad gör ni för att motverka traditionella könsmönster? 



 
 

 Vad gör ni för att främja jämställdhet? 

 

Kan du ge exempel på en situation från verksamheten där genus och/eller jämställdhet 

synliggörs? 

 

Utvecklingsarbete 

Vilka konkreta förändringar tror du kan göras i verksamheten för att motverka traditionella 

könsmönster vad gäller: 

 Pedagogiskt arbetsätt, förhållningssätt och språk? 

 Innehållet t.ex. aktiviteter, miljö och leksaker? 

 

På vilket sätt tycker du att er förskola skulle kunna utveckla genusarbetet? 

 Arbetet med jämställdhet? 

 Arbetet med att motverka traditionella könsmönster? 

 

På vilket sätt reflekterar ni i arbetslaget över hur ni kan utveckla genusarbetet i verksamheten 

för att hålla det uppdaterat? 

 

Har du något du skulle vilja tillägga? 

 


