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Sammanfattning
Syftet med denna studie var att undersöka några pedagogers upplevelser och förväntningar på 

barnen  ur  ett  genusperspektiv,  kunskap  och  medvetenhet  om  genus,  samt  pedagogernas 

förhållningssätt kring genus efter att ha deltagit i en utbildning med genus som inriktning. 

Studier av bland andra och främst  forskarna inom genus och författarna Hirdman (2008), 

Månsson  (2000),  Eidevald  (2009),  Gannerud  (2008)  och  Bodén  et  al.  (2011)  utgjorde 

bakgrundsfakta  och  Kvale  (2007)  visade  på  den  problematik  som  krävde  särskild 

uppmärksamhet vid genomförandet av intervjun. Åtta pedagoger vid en förskola i en mindre 

kommun deltog i intervjun.  Sammanfattningsvis framkom en bild av genus som någonting 

abstrakt men som de flesta hade åsikter om. Upplevelser och förväntningar hos pedagogerna 

var ofta svävande och trevande som inför en oro att  inte vara politiskt korrekt snarare än 

direkta och i arbetet självklara inslag. En gemensam definition av ordet genus kunde inte ges i 

denna  studie,  deltagarna  hade  genomgått  samma utbildning  inom genus  men  hade  tolkat 

informationen på olika sätt. Det framkom en mer eller mindre tydlig bild kring pedagogernas 

medvetenhet kring frågor och agerande av denna art men att de hanterades först på ett bra sätt  

i det fall tid och prioritering fanns på arbetsplatsen. Studien gav dessutom en bild av att vår 

teoretiska kunskap inte fick någon riktig genomslagskraft i det dagliga arbetet. Pedagogerna 

sa sig vara väl medvetna om vad genus var i teorin men kunde inte riktigt genomföra det i  

praktiken. Sammanfattningen blev att det kan anses stå klart att fler utbildningsinsatser kring 

kärnan  eller  självaste  ontologin  om  genus  krävs  för  pedagoger  som  hade  inom  sitt 

ansvarsområde att förmedla bemötanden och förhållningssätt inom genus. Pedagogerna hade 

förskolan som sin arbetsplats, barnen hade förskolan som en start för deras eget lärande, den 

plats där barnen mötte andra vuxna och andra barn, därför var detta viktigt. 

Nyckelord: förskola, genusutbildning, könsroller, pedagoger, utbildning.

Keywords: education, gender education, gender roles, preschool, teachers 
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1 Introduktion 
1.1 Förord 

En del av den svenska läroplanen som beskrivs i citatet nedan kom att representera vad som 

fångade mitt intresse för genus redan i unga år. Året var 2004 och jag hade praktik vid en 

förskola i  min hemstad.  Förskolläraren presenterade då läroplanen för mig och sa att  jag 

skulle läsa igenom några sidor för att sedan kunna ställa frågor. 

Under  första  dagen på  min  praktik  fick  jag  gå  runt  på  förskolan,  den rosa  dockvrån där 

majoriteten var flickor, bilhörnan med biltavlor och blå hyllor. Majoriteten i bilhörnan var 

pojkar och om jag inte missminner mig så var det endast en enda tjej där. Vid sångsamlingen 

satt barnen varannan tjej och varannan kille. Det var då mitt första ifrågasättande kom. Jag 

frågade varför de sitter varannan tjej och varannan kille. Svaret jag fick var att det inte blir 

lika livat då. Tjejerna stimmar inte lika mycket som killarna. Det var då det slog mig. Hur ska 

dessa barn veta vad genus är, eller deras rättigheter att bli lika behandlade som individer och 

inte som kön när deras första steg i det sociala livet präglas av könsindelning? 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 
bidrar  till  att  forma flickors  och  pojkars  uppfattning om vad som är  kvinnligt  och manligt. 
Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 
förskolan  ha  samma  möjligheter  att  pröva  och  utveckla  förmågor  och  intressen  utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Läroplanen för förskolan, [LPfö98] s.4).

De som var födda till pojkar tycktes komma undan med flera hyss och mindre ansträngning i 

snart sagt allt i jämförelse med flickor. Denna observation gjorde mig alltid riktigt arg. Jag 

observerade ideligen att flickor uppfostrades strängare, framförallt när de som uppfostrade 

själva var av kvinnligt  kön.  Jag kunde aldrig riktigt  förstå  orsaken.  Jag upplevde ofta  en 

oskälig  orättvisa.  Om någon av  mina  vänner  av  mitt  eget  kön gjorde  något  stereotypiskt 

pojkaktigt så ställdes ofta, enligt mitt tycke, högre krav på resultatet än om en pojke hade 

utfört samma uppgift. Pojkar som gjorde stereotypiska flickaktiga uppgifter blev ofta retade 

av de andra och hämmades därför många gånger av detta upplevde jag. Begreppet hen som 

nyss myntats inom framförallt media tenderar att ge en ytlig dimension kring arbetet med 

genusproblematik. Vi föds med olika könstillhörighet, det kan vi inte göra mycket åt, men den 

olika behandling som vi utsätts för genom livet kan vi förbättra.

Jag inser självfallet att dessa subjektiva betraktelser är i ett sammanhang där jag råkar vara 

född till kvinna. Naturligtvis generaliserar jag mina observationer. Det är dock oundvikligt 

och inte helt ointressant när betraktelser avser en grupp.  Jag inser att det kan handla om den 

andre, i detta fall det andra könet, som i mina ögon kanske kan ha favörer som jag själv inte 
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kommer i åtnjutande av. Detta enbart av den enkla anledningen att jag är av ett visst kön. 

Kanske handlar det också om en rädsla att gå miste om möjligheter enbart på grund av min 

könstillhörighet. 

Mina funderingar och fynd är självfallet heller inget nytt utan förekommer alltjämt som såväl 

kollegiala samtalsämnen som livliga debatter i media.

Jag vill framföra mitt varmaste tack till universitetslektor Lars Erikson, min handledare, som 

med  sitt  positiva  sätt  och  sitt  engagemang  har  varit  en  förutsättning  för  detta  arbetets 

genomförande. 

Filosofie kandidat och morbror Råger Dahlberg som hjälpt och kommit med förslag och tips 

på  språkliga  problem  vid  nedskriften  av  detta  arbete.   Sambon  Joakim  som  stöttat  och 

framförallt stått ut med och visat hänsyn och överseende de långa perioder då arbetet krävt 

total uppmärksamhet och samtidigt tagit hand om vår dotter Ebba.

1.2 Inledning 

Genusfrågor, genusforskning och genusproblematisering har fångat mitt intresse sedan jag var 

i tonåren.  Det stod alltmera klart för mig att vi människor bemöter varandra olika på grund av 

det kön vi föddes med.  Det var under mina tonår som jag tyckte att idrottsläraren behandlade 

oss tjejer annorlunda. Vi fick inte vara i samma lag som killarna under fotbollsturneringar 

eller värma upp tillsammans före lektioner. Idrottsläraren hävdade att killar var mer tåliga än 

vi tjejer. Jag började reflektera över min barndom och mina tidiga skolår.  

Genusfrågan såsom sådan är levande, aktuell och i en utvecklings- och förändringsprocess. 

Denna process sker dock på ojämlika villkor kan jag skönja. Förskolorna är så vitt jag sett inte 

alltid  rustade  att  ur  ett  genusperspektiv  ta  hand  om de  ofta  starkt  kulturellt  och  socialt 

präglade  individer  som  förekommer  inom  en  förskoleverksamhet.  I  ett  mångkulturellt 

samhälle, som jag anser Sverige är, kan det många gånger vara svårt att prioritera vad som är 

viktigast. Enbart språket kan vara en barriär som sätter käppar i hjulet för integrering av det 

genustänkande som präglar läroplanerna. Kostnadseffektiviteten kan vara en annan käpp, man 

anser  sig  ofta  inte  ha  tid  att  fördjupa,  lära  och  utveckla.  Dessutom  kan  jag  skönja  att 

utbildningsnivåerna inom området är ojämn. Denna frustration som jag känt mynnar nu ut i 

denna  intervjustudie  som  tar  upp  pedagogers  upplevelser,  förväntningar,  synsätt  och 

handlande  i  vardagen  vilka  ställs  mot  den ibland  utopiska  verklighet  som beskrivs  inom 

läroplanen, statliga utredningar och genusforskares fynd. Jag kan dock inse en poäng med att 

hålla en läroplan på en utopisk nivå.
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Genusforskaren Yvonne Hirdman (2008) tar upp begreppet genus som helhet men även ur ett 

pedagogiskt  perspektiv.  Forskaren,  förskolläraren  och  författaren  Annica  Månsson  (2000) 

jämför  intressanta  likheter  mellan  svensk  förskola  och  hem  när  det  gäller  könsmönster. 

Författaren menar att könsmönstren i hemmen och på förskolan kan ses som lika. Dock pekar 

Månsson (2000) på skillnader mellan hemmiljö och förskola. Förskolan har många barn och 

få vuxna och de vuxna har arbetet med barnen som profession som styrs av tider, normer och 

andra regler som troligen inte finns i hemmet (Månsson, 2000).  

Pedagog-  och  genusforskarna  Hillevi  Lenz-Taguchi,  Linnéa  Bodén  och  Kajsa  Ohrlander 

(2011)  beskriver  i  sin  bok  hur  jämställdhetsarbetet  i  förskolan  kan  beskrivas  som  ett 

motståndsarbete. Framförallt Bodén (2011) vill visa att det finns problematiska aspekter även

 i de arbetssätt som just nu upplevs som de rätta. Därför vill författaren lyfta fram hur viktigt 

det är att hela tiden utmana och ifrågasätta det arbete som bedrivs i förskolan. Två områden 

lyfts fram som ofta beskrivs som centrala; en förändrad och mer könsneutral förskolemiljö 

och  ett  förändrat  språkbruk  hos  pedagogerna.  Vilka  föreställningar  om jämställdhet,  men 

också om flickor och pojkar, finns för givet tagna när dessa områden betonas? Vilka är det 

som förväntas göra förskolan jämställd; pedagogerna eller barnen? ( Bodén et al, 2011).

Pedagogerna har förskolan som sin arbetsplats, barnen har förskolan som en start för deras 

eget  lärande,  den plats  där barnen möter  andra vuxna och andra barn.  Genusforskning är 

enligt min bedömning ett vitt område fyllt av tyckande och åsikter om rätt eller fel. Författare 

och forskare med pedagogisk inriktning har därför med fördel valts till denna studie.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka, ur ett genusperspektiv, pedagogernas upplevelser 

och  förväntningar  på  barnen,  kunskap  och  medvetenhet  om  genus,  samt  pedagogernas 

förhållningssätt kring genus efter att ha deltagit i en utbildning med genus som inriktning. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka  upplevelser  och  förväntningar  kan  finnas  hos  pedagogerna  kring  genus  på 

förskolan? 

• På vilket sätt har pedagogerna en medveten syn på sitt agerande ur ett genusperspektiv 

gentemot barnen som vistas på förskolan? 

• Vad innebär begreppet genus för pedagogerna?
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2. Bakgrund

2.1 Vad är genus, enligt tidigare forskning 

Begreppet  genus  används  i  samhällsvetenskaplig  forskning  när  man vill  beskriva  sociala, 

kulturella, historiska föreställningar och normer som har med människors kön att göra. Det 

gäller såväl stora som små saker, alltifrån färgen på våra kläder, vilka leksaker vi ger våra 

barn, till ekonomiska orättvisor och politiska värderingar. 

Hirdman (2008)  förklarar att genus är latin och betyder slag, sort, släkte och kön. Under 1980 

talet kommer ordet till Sverige i betydelsen att avse kön. Ordet könsroll är någonting som 

Hirdman (2008) diskuterar och ställer frågeställningar kring såsom; var det könet eller rollen 

som gjorde människan? Föddes du till ett kön eller fick du en roll, som människa? Författaren 

fortsätter genom påståendet att könet har en stark knytning till vilken roll människan får i 

samhället. Det är en mer eller mindre ofrånkomlig uppdelning mellan könen. 

Sociologen, mansforskaren och professorn Raewyn Connell (2002) vid universitetet i Sidney 

beskriver genus centrala frågeställningar i en av sina böcker. Författaren utgår ifrån att genus 

är  en  nyckeldimension  i  vårt  privatliv,  våra  sociala  relationer  och  vår  kultur.  Denne 

mansforskare tar ett flertal gånger upp att vi tar genus för givet i framförallt vårt vardagsliv. 

Vi ser omedelbart om en person är man eller kvinna, flicka eller pojke och vi placerar redan 

då  in  personerna  i  fack.  Dessa  fack  representerar  vad  som  är  manligt  och  vad  som är 

kvinnligt. Män ska till exempel vara maskulina och agera i grupp och uppmanas i allmänhet 

inte att göra sig attraktiva utan istället framstå som hårda och dominerande, vare sig de vill  

eller inte. Flickor lärs upp att agera mer lugnt och sansat. De ska finnas där om läraren i 

skolan behöver hjälp. Kvinnor ska också ses som attraktiva varelser, de ska bry sig om sitt 

utseende. Detta reflekteras ofta inom media. Detta startar redan i förskolan enligt Connell 

(2002). 

Flickorna får fortfarande lära sig av populärkulturen att de framförallt ska vara åtråvärda, som 

om deras huvuduppgift vore att ligga på sidenkuddar och vänta på drömprinsen, medan de varje  

vecka kollar horoskopet för att se om deras stjärntecken passar ihop när han kommer. (Connell, 

2002, s.13)

Connell  (2002) fortsätter  med att det är lätt  att observera genusordningen men svårare att 

förstå den, men ser framsteg emot för bara 15 år sedan. Samhället idag är mer medvetet om de 

genusmönster som finns. Det finns också mycket omfattande litteratur som visar hur man ska 
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hantera genusfrågor. Problem som kvarstår idag är att människor fortfarande inte ser oss som 

individer, utan främst som kön. Dessa människor är könsbildare, de som fortfarande placerar 

in individer i fack, på grund av sitt kön (Connell, 2002).

Författaren Hirdman (2008)  diskuterar också mycket om den manliga normen, det vill säga 

att  män  förutsätts  att  vara  på  ett  visst  sätt,  att  vissa  ord  får  en  manlig  benämning,  som 

exempelvis  läkare,  chef  och  ordförande.  Författaren  beskriver  benämningarna  såsom 

maskulina  och  de  anses  ur  ett  samhällsperspektiv  ha  en  högre  status  än  exempelvis 

sjuksköterska, städerska och skolfröken, som författaren betecknar dessa som feminina ord. 

Hon fortsätter att även poängtera den så kallade manliga normen såsom någonting obekvämt 

”den manliga normen – det är ett  uttryck jag alltid känt mig obekväm med, eftersom det  

riskerar  att  ge  en  förenklad  bild,  av  något  som  jag  börjar  finna  allt  mer  komplicerat”  

(Hirdman,  2007,  s.  177). Mannen finns  som norm i  betydelsen  normalen,  prototypen för 

exempelvis  läkare,  chef  eller  ordförande.  Mannen finns  dessutom som norm i  betydelsen 

människan enligt samme författare. 

Hirdman (2007) fortsätter sitt resonemang med att integreringen av kvinnor, så som det görs, 

förstärker den manliga normen i samhället genom att kvinnorna kommer in i samhället på 

mäns villkor. Detta sker genom att imitera och anpassa sig till rådande regler i samhället och 

på arbetsplatsen. Dock en process under förändring menar samme författare. Paradoxalt nog 

sker samtidigt med denna förstärkning av en idealtypisk maskulin livsvärld, en begynnande 

differentiering  mellan manliga  och kvinnliga läkare,  mellan  manliga chefer  och kvinnliga 

chefer. Därmed skapas en försvagning av normen. Den självklara bilden att läkare var män 

suddas bort allt mer. Den bild som kan vara svårast att få bort är den bild som finns mellan de 

två  maskuliniteterna  man  och  människa,  ofta  i  betydelsen  förknippade  med  tragiska 

sammanhang, exempelvis mördare, våldtäktsmän och krigsherre. Denna process att få bort de 

negativa orden kommer att ta längre tid enligt Hirdman (2008).

2.2  Tidigare forskning om genus i förskolan 

Pedagogforskaren och sociologen Eva Gannerud (2009) vid Göteborgs universitet arbetar och 

forskar  inom  det  utbildningssociologiska  området,  med  fokus  på  forskning  med 

genusperspektiv.  Hon finner  att köns-  och  genusordningen kan uppträda i  olika  varianter. 

Olika grupper kan ha ordningar som mer eller mindre avviker från huvudmönstret. Ålder,
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 klass, religion, etnicitet, sexuell läggning var exempel på dimensioner som var relevanta för 

de individuella konsekvenserna av könstillhörighet (Gannerud, 2009). 

Den övergripande köns-/genusordningen i  Sverige under tidigt  2000-tal  karaktäriseras  av att 
kvinnor och män väsentligen har samma rättigheter och skyldigheter, vilket i mycket ger samma 
möjligheter.  Kategorin kvinnor har  inte samma makt  och ställning som kategorin män,  men 
enskilda  kvinnor  kan  inneha  maktpositioner  och  ställning  långt  över  genomsnittet  för  män. 
(Gannerud, 2009, s. 23).

Bodén et al (2011) beskriver miljön i den svenska förskolan som en förhållandevis neutral 

plats  för  barnen.  Denna  neutrala,  trygga  och  lugna  miljö  blir  intressant  att  lyfta  fram.  I 

jämställdhetsarbetet  är  det  inte  denna  miljö  som  åsyftas  när  olika  jämställdhetsprojekt 

beskriver att de vill skapa en neutral miljö. Istället handlar det om att skapa en könsneutral 

miljö. Jämställdhet i praktiken görs på olika sätt eftersom det finns mängder av teorier om 

jämställdhet och om flickor och pojkar som motiverar att arbetet bedrivs på vissa sätt, men 

inte  på  andra  sätt.  Beskrivningar  av  olika  arbetssätt  kan  säga  en  hel  del  om  vilka 

föreställningar som finns på en förskola. Dessa föreställningar, menar författarna, finns sällan 

nedskrivna i pedagogernas beskrivning kring sitt jämställdhets- och genusarbete.

”Istället finns teorierna ’inbyggda’ i alla berättelser. Teorierna har alltså ’sipprat ned’ och  

’smittat av sig’ på det praktiska arbetet” (Bodén et al, 2011, s. 36).

Annika Månsson (2000) visar i sin avhandling att genuskonstruktionen vid en förskola skiftar 

beroende på huruvida situationerna är vuxenledda eller ej. Forskaren anser även att förskolan 

ofta får en alltför hemlik atomsfär. Att man som pedagog och kvinna är en del i processen som 

formar  flickor  och  pojkar  och  att  man  även  är  del  av  en  process  där  pedagogens  egen 

subjektivitet  skapas,  omskapas  och  förändras.  Hon ställer  frågan om pedagogerna  vid  en 

förskola är genusmedvetna på ett sådant sätt att de kan redogöra och reflektera över sitt arbete 

i ett genusperspektiv (Månsson, 2000). 

 

Christian Eidevald (2009) beskriver i sin avhandling att förskolans personal bemöter flickor 

och pojkar utifrån stereotypa föreställningar om kön. Genom sin studie har Eidevald (2009) 

kommit fram till att trots att skollagen och läroplaner tydligt anger att alla barn ska få chansen 

att  utveckla sina färdigheter.  Varken flickor  eller  pojkar  ska få  en framträdande roll  eller 

komma i andra hand. Det finns mycket som visar att barn tvärt emot detta växer upp med en 

stark styrning som inte är relaterad till individen utan relaterad till kön (Eidevald, 2009).
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Skiljelinjerna  i  olika  feministiska  perspektiv  avseende synen på  kön och  genus  går  sålunda 
emellan  om kvinnor  och  män  ses  som lika  alternativt  olika,  eller  om kön  ses  som socialt 
konstruerat  med en flytande och föränderlig koppling till  kvinnor och män. I  viss forskning 
används kön som utgångspunkt för att visa diskriminering. I en annan används genusbegreppet 
för att göra en uppdelning mellan genus och biologiskt kön, där genus står för de över tiden 
skiftande förändringar som hänförs till kroppar. I ytterligare annan forskning ses även kön som 
lika  kulturellt  konstruerat  som genus,  där  genus(föreställningar  om vad  som är  manligt  och 
kvinnligt) ses som utgångspunkten för könsuppdelningen. I det senare görs språket viktigt och 
kategoriseringen  ses som en  effekt  av  förväntningar  som knyts  till  orden  flicka  och  pojke 
(Eidevald, 2009, s. 24).

Eidevald  (2009)  fortsätter  att  det  saknas  kunskap  och  medvetenhet  om  hur  de  vuxnas 

bemötande  påverkar  möjligheterna  att  uppnå  de  genusrelaterade  mål  som  finns  i  både 

förskolan och skolans styrdokument (Eidevald, 2009).

Månsson (2000) skriver att det finns många likheter mellan en svensk förskola och ett hem 

vad gäller könsmönster. Könsmönstren i hemmen och på förskolan kan ses som lika. Flickor 

och pojkars lekval sker ofta efter traditionell inriktning på manliga och kvinnliga områden. 

Förskolan är oftast en kvinnovärld där omvårdnad och närhet är betydelsefulla faktorer, precis 

som  vid  hemmiljön.  Författaren  belyser  också  skillnader  mellan  hemmiljö  och  förskola. 

Förskolan har många barn och få vuxna och de vuxna har arbetet med barnen som profession 

och styrs av tider, normer och andra regler som kanske inte finns i hemmet (Månsson, 2000).

Även Månsson (2000) har studerat interaktionen, kontakttagande och respons samt initiativ 

till  kontakt  mellan  pedagoger  och  barn.  Författarens  fokus  vid  undersökningen  är  hur 

pedagogiska möten formar unga barn. Enligt dennes undersökning sker små barns utveckling 

i relation till framför allt känslomässigt närstående personer, i ett samhälleligt och kulturellt 

sammanhang.  Det  psykologiska  och  det  kulturella  är  integrerat  och  båda  delarna  har 

inflytande på utvecklingen (Månsson, 2000).
I vissa sammanhang verkar kön betyda mer för kommunikationen än förmåga att uttrycka sig 
verbalt.  Ett  exempel  på  detta  var  de  s.k.  samlingarna,  som var  en  traditionell  skolliknande 
situation med tydlig vuxenledning. I dessa sammanhang dominerade de äldre barnen och bland 
dem pojkarna. Flickorna tog mindre initiativ än i situationer med lägre grad av vuxenledning,  
medan pojkarna tog initiativ och dominerad (Månsson, 2000, s. 137).

Pojkarnas dominerande sätt är tydlig i helt vuxen ledda situationer på en förskola, beskriver 

Månsson (2000). Den vanligaste förekommande signalformen hos pojkar under författarens 

undersökning är bekräftelse. Önskan om affektiv kontakt förekommer framför allt vid de helt 

vuxenledda situationerna.

Det är pojkarna som tar initiativ till interaktion med de vuxna. Vid samlingarna är det pojkar  
som tar och får mer utrymme. Med utrymme i det här sammanhanget menas både barnens egna 
initiativ  till  deltagande  i  samlingen  och  utrymmet  för  deras  svar  på  frågor  initierade  av 
pedagogerna. (Månsson, 2000, s. 147).
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Månssons  (2000)  forskning  visar  att  det  är  skillnad  mellan  flickornas  och  pojkarnas 

initiativtagande, men att pedagogernas särbehandling är större avseende uppmärksammandet 

av pojkarna och att pedagogerna ger mer utförliga svar till pojkarna.

Forskaren  och  författaren  inom  pedagogik  Bronwyn  Davies  (2003)  presenterar  en  rad 

analyser av fyra- och femåringars beteenden och lekar i förskolor. Forskaren visar att vi gör 

kön  under  hela  livet.  Författaren  visar  hur  indelning  av  barn  i  olika  grupper  sker,  vilka 

grupper  som  syns  vilka  som  inte  tas  notis  om.  Davies  (2003)  kallade  en  grupp  för 

superhjältarna som fanns på varje förskola som han studerade. Superhjältarna var pojkar som 

hade förvärvat  den allomfattande formen av maskulinitet,  de vill  säga sett  utifrån  hur  de 

betedde sig i grupp, de var pojkar som hördes och sågs mest genom sitt beteende. De drog 

omkring i gäng och var ofta aggressiva mot flickor och pojkar som var yngre än de själva.  

Författaren menar att det i allmänhet är dessa pojkar som åsyftas till benämningen pojkar.

Författaren  och  docent  Olof  Franck  (2007)  verksam  vid  institutionen  för  didaktik  och 

pedagogisk  profession  vid  Göteborgs  universitet.  Författaren  har  skrivit  en  antologi  som 

används  främst  vid  lärarutbildningar  och  är  ett  underlag  när  det  kommer  till  aktuella 

perspektiv på genus och kön i  skolan.  I  sin bok beskriver Franck (2007) att  det  finns en 

orättvisa mellan könen och har alltid funnits.  Problemet idag är  att  skolvärlden har blivit 

feminiserad, att för mycket fokus läggs på den orättvist behandlade kvinnan.  Fokus enligt 

Franck (2007) borde ligga på eleverna som individer och inte som kön. När bedömningar 

inom ett skolämne görs så delas deltagarna in i flickor respektive pojkar utifrån vilka som 

presterade bäst. Franck (2007) ansluter sig således till den skara av författare som definierar 

ordet  genus  som enbart  könstillhörighet  och  kan  dock i  detta  avseende  ge  ytterligare  en 

dimension  till  genus  ontologi  och  diskussion,  nämligen  att  förbättringsarbetet  kan  gå  till 

överdrift och enbart bli att handla om kvinnans rätt vilket inte nödvändigtvis behöver ingå i 

problematiken om likabehandling oavsett kön. Kvinnors rätt  till  jämlikhet är självfallet  en 

fråga inom genus område eftersom det är en logisk konsekvens av ett jämlikhet samhälle, men 

kvinnor kan inte bli män. 

Statens  offentliga  utredningar  redovisar  att  forskningen  inom  genusområdet  visar  att 

pedagoger vid förskolor runt om i Sverige särskiljer tydligt flickor och pojkar på förskolan. 

Pojkarna  anses  vara  otåliga  och  busiga  medan  flickorna  ses  som  snälla  och  tysta.  En 

delegation framtagen av staten, som har sin expertis utifrån skolverket föreslår att målen i 

examensordningen för lärare omformulerades från att ”inse betydelsen av könsskillnader i  
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undervisningssituationen  och  vid  presentation  av  ämnesstoffet”,  att  istället  lyda  ”inse 

betydelsen  av  genusordningen  i  undervisningssituationen  och  vid  presentation  av  

ämnesstoffet” (SOU 2004:115).
Det  finns  en  stark  övertygelse  att  om pedagogerna  ser  barnen  som individer  betyder  detta 
automatiskt att de också behandlar barnen rättvist och likvärdigt. Men det är en föreställning 
som inte stämmer. En av de saker som tydligast särskiljer flickor och pojkar på förskolan är  
nämligen de förväntningar som personalen har på respektive kön (SOU 2004:115, s.14).

Utredningen fastslår  vidare  att  de  flesta  pedagogiska  modeller  i  förskolan  utgår  från  den 

enskilda individens utveckling och inte från att kön ska vara en kategorisering som grund för 

barnens aktiviteter. Visionen hos pedagoger borde vara att aktivt synliggöra skillnader i hur de 

behandlar flickor och pojkar. När pedagoger klarar av att bemöta flickor och pojkar lika, först 

då kan man tala om att man behandlade flickor och pojkar lika. För att nå dit krävs, enligt 

SOU (2004), ett aktivt och medvetet sätt, ett synliggörande av olika händelser och aktiviteter 

på förskolan, framförallt ett synliggörande av pedagogens handlingsmönster, såsom medvetna 

och omedvetna föreställningar, förväntningar och bemötandet som pedagogen framställer på 

sin arbetsplats. 

Vad som upplevs som en jämställd förskola beskrivs av Bodén et al. (2011). En jämställd 

förskola upplevs när flickor och pojkar leker tillsammans, med samma material, utan att bli 

begränsad av  de  förväntningar  som finns  på  flickor  och pojkar.  En  förskola  som inte  är 

jämställd, är en förskola där flickor och pojkar leker på olika ställen med olika material. Här 

tar författarna till begreppet könsneutralitet (Bodén et al., 2011).

Könsneutralitet  har  närmast  kommit  att  bli  ett  honnörsord  i  jämställdhetssammanhang. 

Begreppet kan beskrivas som ett motstånd mot att flickor och pojkar tilldelas olika uppgifter i 

livet och också benämns olika. Jämställd blir alltså den förskola som betonar det unika hos 

varje barn och skapar neutrala platser där flickor och pojkar kan mötas enligt Bodén et al. 

(2011).
Arbete med könsneutrala miljöer betonar att kön inte ska ha någon betydelse på förskolan och 
att alla barn ska kunna vara i alla miljöer och använda allt material utan att begränsas av de  
förväntningar som finns på flickor och pojkar. Däremot säger arbetet med könsneutralitet inget 
om att kön faktiskt kan ha och ofta ges stor betydelse i förskolan (Bodén et al, 2011, s. 38).

Bodén et al. (2011) påpekar att beskrivningarna av arbetet med könsneutrala miljöer oftast blir 

normativa d.v.s.  hur pedagogerna tycker  att  det  bör vara,  snarare än deskriptiva,  d.v.s.  en 

beskrivning av hur det ser ut på förskolan just nu. En vanlig föreställning är att pedagoger 

som inte jobbar med jämställdhet och genusfrågor motiverar detta med att de ser individen 

och därför inte gör skillnad på flickor och pojkar. Pedagogerna med detta arbetssätt beskylls 

9



ofta för att vara könsblinda, de är oförmögna att se att flickor och pojkar behandlas olika 

(Bodén et al., 2011).

2.3 Definition av centrala begrepp

Med  pedagoger  avses  i  denna  studie  deltagarna  i  intervjun,  som  alla  var  förskollärare, 

barnskötare  eller  fritidspedagoger,  vid  en  förskola  i  Sverige  som  medverkat  i  en 

genusutbildning.  Av  praktiska  skäl  och  för  att  behålla  anonymitet  benämns  samtliga 

pedagoger i femininum i studien.

2.4 Problemformulering

Många uppsatser och avhandlingar har gjorts i just ämnet genus. Denna studie hävdar dock 

väl sin plats eftersom den ger en bild av pedagogers syn på genus och könsbildning, utifrån 

deras eget perspektiv och den faktiska erfarenhet som de har efter en avslutat utbildning inom 

genus. Studien ska inte ses som att leta efter fel som de eventuellt gör, utan att ta reda på deras 

perspektiv, livsvärld och åsikter genom en hermeneutisk fenomenologisk ansats. 

Förordet till denna studie ger en fingervisning om egna erfarenheter inom området genus och 

tidigare studier som bland annat utgör bakgrunden i detta arbete stärker dessvärre de farhågor 

som föranlett  densamma,  nämligen  att  vi  många  gånger  väljs  utifrån  vår  könstillhörighet 

oavsett talanger, förmågor, styrkor och utbildning. 

För detta förbättringsarbete behövs en medvetenhet och en problemidentifikation. Nämligen 

att identifiera och visa på attityder och beteenden där utbildningen inom genus endast utgör 

kosmetika. Vi vet kanske hur vi bör agera men vi agerar trots detta ofta utifrån vårt kulturella 

arv och på det sätt som vår sociala miljö danat oss. 

Min erfarenhet säger mig att den styrka som vår sociala miljö och vår kulturella bakgrund 

utgör  är  enorm  och  påverkar  oss  djupt.  Vår  omgivning  accepterar  eller  förkastar  våra 

beteenden. Vi accepteras av våra nära och kära genom ett  visst  beteende som går i  arv i 

generationer.  Förändringar  sker  alltjämt  genom  att  även  omvärlden  påverkar  oss,  men 

förändringar är svåra och tar tid. För detta arbete krävs inte minst denna studie utan en uppsjö 

av  studier  inom  området  som  sedermera  kan  användas  i  den  dagliga  verksamheten  på 

exempelvis en förskola. En förutsättning för att detta görs är om vi är många som tycker att 

det är viktigt. Min övertygelse säger mig att det krävs studier för att påvisa hur viktigt arbetet 

är. 

Pedagogerna har förskolan som sin arbetsplats, barnen har förskolan som en start för deras 

eget lärande, den plats där barnen möter andra vuxna och andra barn. Genus är ett komplext 
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område med tankar och idéer grundade utifrån såväl kulturella, religiösa och sociala skillnader 

och det kan ses som en självklarhet att pedagoger vid förskolor och skolor ska få handledning 

och utbildning inom genus. Det kan anses viktigt att barnen i början av sitt lärande får en 

inblick i hur det är att vara människa, inte hur det är att vara man eller kvinna. 

Detta har pedagogerna att ta ansvar över. Denna studie belyser vilket inflytande genus har vid 

en förskola samt medvetenheten hos pedagogerna inom genus i sitt arbete. Trots påståendet 

om att vuxna behandlade flickor och pojkar olika, så kan det finnas en omedvetenhet hos 

personalen  på  svenska  förskolor.  Ofta  förnekar  man inte  att  personal  inom förskolan  gör 

skillnad mellan könen, men det är få som på egen hand kan upptäcka och identifiera beteendet 

hos sig själva.
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3 Metod och genomförande

3.1 Intervjustudie 

Det  var  viktigt  med  en  kvalitativ  studie  för  ändamålet  att  studera  de  intervjuades 

uppfattningar, kunskaper och reflektioner på ett personligt plan som kunde ha relevans för 

deras handlande på ett professionellt vis. Det var även viktigt för denna studies resultat att få 

ta del av personliga tankar och deltagarnas livsvärld, det vill säga pedagogernas individuella 

upplevelser  och  förväntningar  på  barnen.  Forskaren  och  författaren  vid  psykologiska 

institutionen  vid  Århus  Universitet  Steinar  Kvale  (2007)  beskrev  den kvalitativa  studiens 

särskilda uppgift och förmåga att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten, de 

intervjuades livsvärld och/eller uppfattningar om frågorna. Det gick således inte att avgöra 

vad  som  var  det  sanna  svaret  på  en  fråga  utan  endast  skönja  och  på  bästa  sätt  tolka 

pedagogernas  upplevelse,  åsikt,  livsvärld  eller  förväntan  (Kvale,  2007).  Att  just  upptäcka 

såväl kunskapsbrister och styrkor hos enskilda pedagoger var denna studies syfte och mål, 

d.v.s. såväl deskriptiv som analyserande. Att ur ett genusperspektiv ta reda på pedagogernas 

upplevelser  och  förväntningar  på  barnen,  kunskap  och  medvetenhet  om  genus,  samt 

pedagogernas förhållningssätt kring genus efter att ha deltagit i en utbildning med genus som 

inriktning. Kvale  (2007)  angav  att  det  genom  den  kvalitativa  intervjustudien  framkom 

kunskap mellan intervjuarens och intervjupersonens synpunkter. Att den personliga kontakten 

utgjorde  navet  i  en  intervju  med  dess  ständiga  insikter  som  kunde  komma  ur 

intervjupersonernas livsvärld genom själva intervjuförfarandet, således en utveckling under 

själva intervjun. 

Intervjusättet  som i detta fall  omfattade teman och relevanta frågor samt en möjlighet till 

modifiering eller utfyllnad av frågorna under intervjuns gång vad avser frågornas karaktär 

var avgörande för en god bild vid analysen av resultatet (Kvale, 2007). 

3.2 Forskningsetiska överväganden 

Före intervjuerna kontaktades förskolans rektor och tillfrågades om intervjuer och observation 

var  möjlig  och  tillåtelse  för  dess  utförande  begärdes.  Rektorn  gav  sitt  medgivande. 

Pedagogerna  försäkrades  om  att  deltagandet  var  anonymt  och  att  fiktiva  namn  skulle 

användas  vid  redovisningen  av  resultatet  för  att  inte  röja  deras  rätta  identitet. 

Intervjumaterialet  har  bearbetats  på  ett  objektiv  och  sanningsenligt  sätt.  Vid  ordagrann 

återgivning av resultat har citatblock och kursiv stil använts. Något godkännande av någon 

etisk kommitté före detta projekt har inte krävts, däremot har etiska problem bearbetats och
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 populationens anonymitet garanterats genom att arbetsmaterialet kommer att förstöras efter 

att  denna  uppsats  är  godkänd  av  Örebro  Universitet.  Informerat  samtycke  från 

undersökningspersonerna har lämnats, se bilagor. Etiska frågeställningar utifrån Kvale (2007) 

enligt tablå 6.2 har systematiskt bearbetats (Kvale, 2007 s. 113). 

3.3 Urval 

Denna studie ägde rum i en kommun där Länsstyrelsen i en skrivelse uttryckte en vägledande 

definition om begreppet genus. Just denna kommun valdes för att jag hade vetskap om att 

pedagogerna vid förskolor runt om i kommunen tillsammans genomfört en utbildning i genus. 

Jag ville alltså ha pedagoger med en god förståelse om vad genus är. 

Kommunen uttryckte att för att stärka en hållbar utveckling i kommunen var det angeläget att 

skapa en struktur som gav goda förutsättningar för båda könen. Det fanns då flera åtgärder att  

vidta. En sådan var att stimulera flickorna att välja yrken från traditionellt manliga områden 

såsom  teknik  och  naturvetenskap.  Pojkarna  behövde  få  mer  stimulans  för  att  förstå  att 

utbildning och kunskap va viktigt även för dem i ett framtida samhälle.

År 2006 startade projektet ”MOA” i kommunen, efter att ha utbildat en genuspedagog vid 

Umeå Universitet, med en kurs omfattande 30 högskolepoäng genus i didaktiken. Kravet för 

att anses som genuspedagog var enligt kommunen att man genomgått särskild utbildning i en 

av högskolan utgiven kurs kallad ”värdegrund, jämställdhet och genusvetenskap”. Detta var 

en vidareutbildning som främst vände sig till utbildade förskollärare samt lärare. 

Syftet med projektet var att arbetslagen inom förskolan i kommunen ökade sina kunskaper 

inom genus och genusperspektiv och dess konsekvenser i det dagliga arbetet med barnen. I 

projektet  skulle  arbetslagen få  möjlighet  att  bli  medvetna över,  reflektera över  och prova 

förändrade arbetssätt och metoder utifrån de nyvunna kunskaperna. I läroplanen slås det fast 

att  grundläggande  demokratiska  värderingar  ska  genomsyra  skolans  och  förskolans 

verksamhet. Det innebär bland annat att de som arbetar inom skola och förskola ska främja 

jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Kommunen har uppgett  att  de känt till  att många, speciellt  flickorna i kommunen, mådde 

psykiskt dåligt och att det därför är ytterst angeläget och nödvändigt att bryta den trenden. 

Denna utbildning skulle fungera som ett led i detta förbättringsarbete. Genom att starta ett 

arbete med personalen fokuserat på de som arbetar med de små barnen och ta tillvara de nya 

kunskaperna  inom  genus  ville  de  bryta  den  negativa  trenden.  Målsättningarna  var  att 
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arbetslagens samlade  genuskunskap skulle  öka,  att  arbetslagens  medvetenhet  om sitt  eget 

beteende  och  arbetssätt  utifrån  genusperspektiv  skulle  öka.  Fortsatt  att  arbetslagen  skulle 

reflektera och utvärdera sitt arbetssätt och pröva nya vägar för att möta pojkars och flickors 

olika behov, samt och till sist att kunskapen skulle spridas inom och utanför kommunen.

Urvalet  har  skett  genom  att  personal  från  en  och  samma  förskola  såväl  muntligen  som 

brevledes  tillfrågades  om deltagande  att  medverka  i  intervjun.  Personalen  hade  deltagit  i 

utbildningsinsatsen ”MOA”. På aktuell förskola arbetade åtta pedagoger i åldrarna, 26, 31, 35, 

48,  51,  51,  55  och  56.  Pedagogernas  deltagande  har  skett  anonymt,  där  anonymitet 

inledningsvis även utlovats. 

Inget bortfall  skedde under  intervjuerna.  Samtliga av pedagogerna arbetade som ordinarie 

personal vid förskolan.

Förskollärare26 år, förskollärare 31 år, barnskötare 35 år, fritidspedagog 48 år, förskollärare 

51 år, förskollärare 51 år, barnskötare 55 år och barnskötare 56 år.

3.4 Tillvägagångssätt 

I samband med genomförandet av denna intervju togs hänsyn till vad främst Kvale (2007) 

beskriver kring intervjuforskningens sju stadier om tematisering, planering, intervjuutskrift, 

analys, verifiering och rapportering (Kvale, 2007, s. 85).

Ett möte med pedagogerna för att förklara intervjuerna bestämdes och genomfördes. Ett brev 

om  undersökningens  uppläggning,  (se  bilaga  2)  överlämnades  till  pedagogerna.  Den 

bandspelare som skulle  användas under  intervjuerna visades upp för pedagogerna.  Sju av 

deltagarna medverkade under det första besöket vid förskolan, då den åttonde var sjukskriven. 

Den åttonde deltagaren fick endast ett brev, enligt bilaga 2, förmedlat till sig av förskolans 

rektor. Ingen kontakt med den åttonde deltagaren gjordes innan intervjun ägde rum. 

En vecka efter att brevet, (se bilaga 2), överlämnats, genomfördes intervjuerna i enlighet med 

intervjuguiden,  (se  bilaga  1).  Intervjuerna ägde rum under  två  dagar,  samma vecka.  Fyra 

deltagare per  dag.  Deltagarna kom själva överens  om ordningen,  då de förklarade att  det 

handlade om i mån av tid. Allt som hade betydelse vid det metodiska genomförandet skrevs 

ned, detta för att kunna återupprepa d.v.s. replikera de empiriska operationerna, vid ett senare 

tillfälle. 

Varje intervju tog cirka 30-40 minuter, och spelades in på band. 

Dag 1: 4 Fyra deltagare i åldrarna 48, 51, 55 och 56.

Dag 2: Fyra deltagare i åldrarna 26, 31, 35 och 51.
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3.5 Muntlig redovisning/förklaring innan intervjun startade 

Innan varje intervju visade jag hur bandspelaren fungerade, att jag skulle göra ett tecken med 

handen när bandspelaren sattes på och innan jag stängde av den. Jag visade även deltagarna 

ett  tecken  som de  kunde  göra  om de  ville  att  jag  skulle  stänga  av  bandspelaren  under 

intervjun. Detta för att deltagarna skulle känna sig trygga med situationen och att de kunde 

avbryta intervjun när de ville. Jag förklarade ännu en gång att alla intervjuerna som spelades 

in endast kommer att höras utav mig och att materialet inte kommer att användas till något 

annat  syfte  än  denna  studie.  Vidare  förklarades  att  om en  deltagare  avbröt  intervjun  så 

kommer detta redovisas som bortfall i min studie och att jag inte kommer att använda mig av 

intervjun som avbrutits. En paus fick man ta när man ville, för att sedan fortsätta intervjun där 

den innan pausen avslutats. När jag gjort tecknet för att intervjun startat och bandspelaren 

sattes på så sa jag deltagarens yrkestitel, ålder samt start för intervjun, att intervjun när som 

helst kunde avbrytas och deltagaren när som helst kunde avstå från fortsatt medverkande samt 

att bortfall i så fall skulle redovisas.

3.6 Analys och bearbetning av intervjumaterialet 

Denna studies resultat baserades på intervjumaterialet. Förberedelse av intervjumaterialet för 

analys  innebar  att  transformera  från  talspråk  (bandupptagningen)  till  skriftspråk. 

Bandupptagningen  transkriberades  således  och  sammanfördes  i  ett  textdokument.  Varje 

enskild intervju tog mellan 30-40 minuter. De skrevs således ut ordagrant, vilket ledde till 72 

sidor utskriven text. Genom textanalys kategoriserades textmassan att relatera till syfte och 

frågeställningar.  Kategorierna  tematiserades  för  att  ytterligare  stärka  kopplingen  till 

undersökningens syfte och frågeställningar med ändamålet att särskilt fånga respondenternas 

livsvärld  och  andemening.  Textmassan  granskades  och  kondenserades  ytterligare  varefter 

teman  tydliggjordes.  Teman  som  framkom  vid  denna  analys  sammanställdes  sedan  som 

underrubriker  i  resultatet.  Genom bästa  förstånd  och tillämpning  utifrån  en  hermeneutisk 

ansats söka  konsensus och de inre sammanhangen i svaren som de kunde förstås genom på de 

sätt de gavs, samt på ett objektivt sätt och utan att avge omdömen om vad som sades, återge 

dessa  svar.  Således  en  beskrivning  av  intervjun  och  den  intervjuades  livsvärld  utan 

förklaringar. Genom denna ansats kunde så ett inre sammanhang och konsensus skönjas. Dess 

delar redovisas som svaren i resultatet och dess helhet utgör det som väsentligen framkommer 

i bland annat sammanfattning och konklusion i denna studie (Kvale, 2007).
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4  Pedagogernas  upplevelser  och  förväntningar,  deras  syn  och  agerande 

samt innebörden av begreppet genus för pedagogerna.

4.1 Sammanställningen 

Här presenteras resultatet utifrån frågeställningarna och med hjälp av följande rubriker/teman: 

Förskolans pedagoger i relation till genus. Behandling av flickor och pojkar på förskolan.  

Begreppet genus och vad det hade för betydelse för pedagogerna. För att kunna använda citat 

utan  att  bryta  anonymiteten  har  fiktiva  namn  använts.  Resultaten  presenteras  med 

återkoppling till citat ifrån deltagarna. 

4.2 Förskolans pedagoger i relation till genus

Vilka upplevelser har pedagogerna kring genus på förskolan?

Mischa,  Alve  och Kim hade haft  genus  som sitt  huvudämne under  sina  examensarbeten. 

Mischa förklarade att hon under 2000-talet gjorde klar sin utbildning, detta gjorde även Kim 

och Alve. Connie, Alex, Cleo, Love och Robyn utbildade sig under 1980–talet och 1990-talet. 

Pedagogerna  var  överens  om att  genus  hade  tagits  upp under  deras  utbildningar  och vid 

tidigare arbetsplatser, men inte förrän de började arbeta på sin nuvarande arbetsplats hade de 

fått en vidareutbildning i genus. Det var under år 2006 som de fick gå en utbildning/kurs i  

genus, som kommunen bidragit med, förklarade Alve. En förskolelärare vid deras förskola 

fick  läsa  vidare  till  genuspedagog  och  vara  ansvarig  för  utbildningen  för  de  övriga 

pedagogerna vid förskolan,  berättade Cleo.  Det  var  utifrån utbildningen som deras arbete 

kring genus styrdes idag och under utbildningen fick de gå på föreläsningar och göra övningar 

som  var  genusrelaterade,  förklarade  Robyn.  Videofilmning  blev  deras  största  verktyg, 

berättade Cleo.
Vi fick videofilma olika händelser, som hämtning och lämning till exempel, för att sedan kunna 
utvärdera vårt arbetssätt utifrån ett  genusperspektiv. Vi visste ju att  vi blev filmade men jag 
tycker inte att vi lade så stort fokus på det faktiskt, däremot så tycker jag att många lade fokus på 
föräldrarna vid hämtning och lämning istället för att fokusera på barnet eller barnen. Nackdelen 
med filmning är ju att vi var medvetna att vi var just filmade och att vi på så vis kunde ge en  
bättre bild av hur vi agerar som personal, vilket jag inte tycker. (paus) men det kan ju vara en 
nackdel för en undersökning, själva medvetenheten, man är kanske inte sig själv (ser frågande 
ut), tror du inte? (ställer en fråga till intervjuaren). Jag tycker ju absolut att det finns fler fördelar 
än nackdelar, absolut. En stor fördel var ju att vi kunde titta på oss själva hur många gånger vi 
ville, det ville vi väl inte men (skratt), jodå, vi tittade många gånger på samma filmsnutt, både 
tillsammans med vår rektor och vår genuspedagog. När vi tittade på filmerna i grupp hade vi  
många bra diskussioner, tycker jag i alla fall. De diskussionerna har fört oss längst i den här 
genusfrågan, att vi faktiskt blivit så medvetna om genus och om oss själva. Mycket positivt ifrån  
min sida i alla fal. uppgav Cleo.
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I arbetet idag kände sig Kim väl medveten om deras arbetssätt när det gällde genus. Mycket 

på grund av de normer som de tillsammans arbetat fram på förskolan. Kim uttryckte dock att 

det inte alltid var självklart hur man skulle göra i befintliga situationer, det var inte alltid 

självklart vad som är genusriktigt, berättade Kim. 
Jag tycker det är så bra med normerna som vi tillsammans har skrivit, sen ska jag ju inte sticka  
under stolen med att även jag glömmer ibland. Jag kan ju säga till en flicka : ’Vad söt tröja du  
har på dig’  utan att tänka mig för. Men (paus i cirka fem sekunder) äh, jag är ju inte mer än  
människa. Det viktiga tycker jag är att jag själv är medveten om vad jag säger och att jag inte 
gör det till en vana. Förstår du hur jag menar? Alltså barnen går ju inte runt och tänker: ’Oj nu sa 
fröken att jag var söt, det får hon väl inte göra, för det är ju inte genus’. Hänger du med?! Utan  
det är ju jag som pedagog som måste ha den förförståelse när det gäller genus. Det ligger hos 
mig som professionell pedagog och inte hos en femårig flicka, sade Kim.

Kim  förklarade  att  hon  själv  var  väl  medveten  om  genus  och  lade  ner  mycket  av  sin 

planeringstid åt genusmedvetenhet men även att hon kunde glömma och fick lov att rätta sig 

själv. Men detta lät hon aldrig påverka barnen, utan hon arbetade med det och ställde sig 

istället frågan, 
…hur skulle jag kunna säga att jag tycker att flickans tröja är fin/söt på ett annat sätt som inte 
faller sig i genusfrågan? Dessa små frågor och upplevelser är någonting som ofta diskuterades på 
pedagogernas förskola. Både förskolorna för sig och tillsammans med kommunens förskola. Vid 
pedagogernas förskola diskuterade de ofta i fikarummet, sa Cleo. 

Hon fortsatte att förklara att alla inte varit närvarande på grund av skilda rasttider. Det var inte 

ofta  som alla  pedagoger  på  arbetsplatsen fick gemensam tid  för  diskussion.  En gång per 

termin fanns en avsedd kväll  för  genusredovisning,  samt  reflektioner  kring arbetsplatsens 

normer.  Denna  avsedda  tid  var  cirka  tre  timmar  lång  och  24  pedagoger  samt  rektor 

närvarande.  Medvetenheten  kring  genus  fanns  alltid  i  bakhuvudet  på  pedagogerna.  Innan 

utbildningen år  2006 hade de andra tankesätt  och planerade sin verksamhet  utifrån andra 

värderingar. Arbetsplatsen hade idag en bättre sammanhållning, då pedagogerna arbetar mot 

samma mål, utifrån gemensamma normer, berättade Cleo.

Diskussioner som även kom upp i fikarummet var rättvisa och fördomar. Connie förklarade 

att genus inte får riktas in mot enbart könet. Genus handlade om rättvisan bland människor, 

alla ska behandlas lika, alla människor är lika mycket värda och det var pedagogernas uppgift

att  finnas  där  för  barnen  och  se  dem som individer,  inte  som kön.  Individer  med  olika 

förförståelse och olika förmågor att klara av saker och ting. Det var pedagogernas uppgift att 

hitta vägar som passar barnen, inte vara fördomsfulla inför vad de kan och inte kan, att se 

möjligheterna. Alla har olika förmågor att utföra saker, pedagogerna måste ge alla individer 

samma möjligheter i livet. På ett sätt som slår hål på alla fördomar kring könsmönster och 

gamla traditioner, menade Connie.
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Pedagogernas  egna  skrivna  genusnormer  var  fokuset  vid  förskolan,  när  man  såg  till 

genusperspektivet, förklarade Robyn.  Alve, Love, Kim, Connie och Robyn såg normerna 

som riktlinjer för hur det pedagogiska arbetet skulle gå till på förskolan. Medan Mischa, Cleo 

och Alex såg normerna som ett facit för deras pedagogiska arbete, när de först utfört arbetet 

sedan tog till normerna som ett facit till deras utvärdering. Mischa, Cleo och Alex arbetade 

tillsammans i ett arbetslag på förskolan.

Connie  berättade  hur  det  alltid  talades  om  hur  pojkar  respektive  flickor  behandlades  i 

förhållande till varandra, ofta i samband med diskussioner om färger, leksaker och aktiviteter 

och materiella ting. Materiella ting som förskolan, föräldrar, pedagoger eller kommunen inte 

kunde ansvara för, enligt Connie.
Det skulle köpas in nya leksaker till vår förskola nu i april. Framförallt behövdes nya leksaker 
till dockvrån. Det fanns inga dockvagnar i någon annan färg än rosa. Dockkläderna var rosa,  
nappflaskorna till dockorna, allt var i rosa eller lila. Vi gjorde då så att vi de rosa sakerna men ett 
blått bord med stolar till. Tavlorna i rummet satte vi i bilaffischer. Men det jag menar är att det  
inte  blir  lättare  att  försöka  skapa  en  könsneutral  förskola  när  samhället  inte  ingår  i  
genusutvecklingen. Vi som konsumenter måste ju visa att vi inte vill ha rosa till tjejer och blått  
till killar. Nej, flera alternativ när det gäller leksaker till barn, uppgav Connie.

Vår relation till genus är ju en helt annan idag än vad den var för några år sedan tycker i alla fall  
jag. Jag tänker mer på vad jag gör nu än förut. Alltså till exempel när vi ska göra några övningar  
relaterade till läroplanen, så tänker jag alltid (betonar starkt ordet) på att övningen ska vara så 
jämställd som möjligt. Förr kunde jag till och med göra så att jag hade olika övningar till flickor  
och pojkar, det skulle aldrig (betonar starkt ordet) hända idag kan jag säga. Mycket också på 
grund av våra fantastiska normer som vi tillsammans skrivit, vi följer de till punkt och pricka  
(skratt).  Nej, skämt å sido, klart vi också kan göra misstag (gestikulerar citattecken), men vi är  
mycket  mer  medvetna idag om vad  genus är  samt hur vi  ska agera  i  vissa situationer.  Sen 
kommer det ju alltid oförutsägbara situationer, som det bara gäller att agera snabbast möjligt 
under, så då kanske man inte tänker så genusriktigt men men, man är inte mer än människa. 
Överlag så anser jag att vi är väldigt plikttrogna när det kommer till genus och har mycket kött  
på benen när det kommer till genus på förskolan, sade Love. 

Alla  pedagoger  som  intervjuades  hade  under  sin  utbildning  kommit  i  kontakt  med 
frågeställningar  kring  genus  vid  olika  institutioner.  Mitt  intryck  under  intervjun  landade 
många gånger på den osäkerhet som rådde. Många gånger sökte de intervjuade svar hos mig 
som intervjuare  snarare  än  att  ge  ett  svar  om deras  egna  upplevelser.  Frågande  blickar, 
undrande mimik blandades många gånger med ursäktande kommentarer som om det handlade 
om  att  jag  hade  någon  form  av  facit  snarare  än  en  nyfikenhet  om  just  deras  specifika  
upplevelser. 

4.3  Likabehandling av flickor och pojkar på förskolan

Hade pedagogerna en medveten syn på agerandet gentemot flickor och pojkar som vistats på  

förskolan?

Det fanns både skillnader och likheter i pojkars och flickors beteenden enligt Kim. Det var 

vanligt att flickorna tydde sig mer till pedagogerna vid förskolan och sökte mer kontakt än 

pojkarna. Pojkarna lekte gärna utan uppsikt av pedagogerna i smårum som fanns på förskolan 
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medan flickorna ofta befann sig i den stora lekhallen, där det alltid fanns en pedagog samt på 

grund av det stora utrymmet och uppsikten, förklarade Cleo. Flickorna ville gärna ha hjälp 

eller sitta bredvid en pedagog om det skulle pysslas eller vid sångsamlingar, pojkarna gjorde 

gärna pysslet fort och gick därifrån, berättade Alex. Ute leken ansågs vara den med minst bråk 

och ute lekte de flesta barnen med varandra. Mischa ansåg att ute leken var den bästa för att 

då  lekte  pojkar  och  flickor  ihop  och  med  alla  leksaker  tillsammans,  inga  grupperingar 

uppstod. Kim ansåg att  pojkarna var de som tog mest plats  ute och bara lekte med vissa 

leksaker i grupp bestående av endast pojkar. De iakttagelserna hade tagits på förskolan av 

Kim.  

Dessa iakttagelser  betonas på ett  sådant  sätt  att  det  anses negativt  att  ty sig till  de andra 

pedagogerna,  att  man inte är självständig.  Kim uttrycker inte ordagrant  att  det anses som 

någonting negativt och att flickorna framstår som mer beroende av pedagogerna och mindre 

självständiga än pojkarna,  men kroppsspråk och tonläge ger mig den uppfattningen av att 

flickornas kontaktsökande är någonting negativt. Detta är någonting som Bodén et al (2011) 

diskuterar och analyserar hur ord du som pedagog använder dig av har stor betydelse i hur ditt 

pedagogiska arbete tolkas. 

Connie ansåg att förskolan ser genusmönstret i ett tidigt skede och var förberedda på kritiken 

som deras arbetssätt kunde ge.

…föräldrar  kan  tycka  genusbegreppet  blir  överdrivet  och  klyschigt.  När  negativitet  och 
tveksamhet förekommer kan vi argumentera för vår sak och vårt arbetssätt. Detta på grund av 
kursen vi fick. Jag kan däremot inte säga att vi har tid att gå igenom ett problem tillsammans och 
utifrån  problemet  komma  fram  till  en  argumentation,  gemensamt.  På  förskolan  finns 
genusnormer,  som bearbetats fram tillsammans med rektor,  genuspedagog och pedagoger på 
förskolorna i  kommunen.  Samt förskolans mål och styrdokument utifrån LPfö 94 uppsatta i 
personalrummet  på  förskolan  och  även  vid  en  ingång så  att  föräldrar  kan  se.  Detta  för  att 
ständigt påminnas om genus och vårat eget genusarbete, uppgav Connie.

Kan du beskriva olikheter i ditt beteende gentemot flickor och pojkar? 

Robyn tänkte  efter  en  stund men svarade  sedan att  det  var  mer  vanligt  innan kursen  att  

beteendet gentemot flickor och pojkar var olika på ett felaktigt sätt, med felaktigt menade 

Robyn  att  beteendet  då  inte  var  genusriktigt,  man  behandlade  flickor  och  pojkar  på  ett 

orättvist sätt, vilket Robyn och de andra pedagogerna tänkte på idag. Robyn förklarade att då 

det var vanligt att flickorna på förskolan fick ett vänligare bemötande. Personalen gick ofta 

ner på knä när de pratade med flickorna. Det var inte heller ovanligt att man kommenterade 

flickornas  kläder  och  hår.  Pojkarna  möttes  däremot  med  en  klapp  på  huvudet  och 

kommentarer omkring lek och kompisar, förklarade Robyn. Upptäckten av dessa erfarenheter 
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hade gjort att man nu mötte barn på ett medvetet sätt, och inte olika på grund av kön, sa 

Robyn.
…vi har  genom att  filma oss tillsammans med barnen studerat  och kartlagt  hur vi  arbetar  i  
praktiken med att bemöta barnen i barngrupperna. Vi har filmat olika situationer, till exempel  
runt  matbordet,  i  hallen,  vid  hämtning  och  lämning.  Vi  har  sedan  analyserat  situationerna 
tillsammans med en genuspedagog och fått idéer om vad vi skulle kunna förändra eller prova för 
att ge barnen större möjlighet att utvidga sina gränser” sa Love.

…man har blivit mer medveten om hur strukturerna fungerar och retar sig ännu mer idag på hur 
orättvisa  och  ojämlika  yttringar  som  till  exempel  barns  klädmode  som  tvingas  på  dem  i 
samhället.  Söta,  rosa kläder  till  flickorna och tuffa kläder  i  mörka färger till  pojkarna. Man 
tänker idag mer på hur man bemöter barnen, man berömmer barnen mer för vilka de är som 
personer, inte hur de ser ut eller vad de gör. De flesta av oss trodde innan kursen startade att vi  
inte gjorde någon skillnad på pojkar och flickor men upptäckte ganska snart att det var precis 
vad vi gjorde. Det har varit nyttigt att bli medveten om sitt eget förhållningssätt och fundera över 
sitt eget beteende. Till stor del handlar det om att förändra och jobba med sina egna värderingar,  
uppgav Alve.

Under  intervjuerna  framkom återkommande  att  pedagogerna  kopplar  samman genus  med 

könstillhörighet, pojkar och flickor. Ofta glöms individperspektivet bort. Skälet kan bero på 

vilket sätt frågorna ställs men också på grund av att pedagogerna faktiskt arbetar på detta sätt. 

Att de utvärderar pojkar för sig och flickor för sig. Ordet genusriktighet används mycket ofta 

av pedagogerna. Det verkar som pedagogerna sätter likhetstecken mellan könsindelning och 

genusriktighet under intervjuerna. Genusperspektiv är att se individer som just individer och 

inte som någon könstillhörighet, genus är att skapa ett samhälle som är individanpassat och 

inte könsindelat (Månsson, 2000; Hirdman, 2008 & Franck, 2009). 

Samtliga pedagoger menade att de försökte tänka ur ett genusperspektiv när de arbetade med 

barnen  på  förskolan.  Alve  uttryckte  under  intervjun  att  arbetssättet  hade  påverkats  av 

utbildningen/kursen som kommunen genomfört. Alve menade att idag tänkte pedagogerna på 

hur de behandlade pojkar respektive flickor i deras verksamhet. 
Nu har det gått några år och vi fortsätter arbetet med att granska oss själva med bland annat  
videofilmning som verktyg. Vi jobbar med att förändra miljön på förskolan för att på så sätt 
åstadkomma  mer  könsneutrala  lekmiljöer.  Vi  vill  inte  sträva  efter  att  pojkar  leker  typiska 
flicklekar och flickor leker typiska pojklekar, utan vi vill ge flickor och pojkar samma möjlighet  
att utvecklas på sina egna villkor med tillgång till alla de egenskaper och uttryck de har. De ska  
kunna gå en framtid till mötes utan att bli fast i mönster som hindrar dem på grund av deras kön. 
Vi jobbar numera mer medvetet och med genusglasögon på och vi kan bland annat konstatera att 
flickorna och pojkarna blandar sig och leker mer med varandra. Flickorna har blivit stärkta i att  
ta för sig och tar lika stor plats som pojkarna i gruppen, menade Alve.

Ska barnen själva få välja sånger så är det varannan pojke, varannan flicka som får välja. Sen 
märker man att det lätt kan bli så att pojkarna överröstar flickorna, det får man tänka på så att 
man låter både pojkar och flickor komma till tals. För det är ju ofta så att pojkarna tar större plats 
än flickorna i gruppsammanhang. Självklart är det någonting som medvetna om, därför jobbar vi 
ständigt med att se till att alla barn får ta lika mycket plats och komma till tals i princip lika  
mycket. Vi försöker lyfta fram barnen och få de barn som tar stor plats att backa lite. Vi både 
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pratar och förklarar för dem och genomför olika övningar. Övningarna är såna som vi lärt oss 
under genusutbildningen, men det vet ju inte barnen, för dem är det ju självklart lek, sade Cleo. 

Det gäller ju att alltid ha genus i bakhuvudet. Vi är väldigt duktiga på att påminna varandra om 
våra  normer  när  det  gäller  just  genus.  Ofta  på  våra  kvällsmöten  så  tas  det  upp  olika 
genussituationer  som har  uppstått  på  förskolan.  Vi  diskuterar  nästan  dagligen  i  fikarummet 
behandlingen  av  barnen  med  genusglasögon  (Pedagogen  gestikulerade  citattecken  med 
fingrarna). Nästan varje dag får jag påminna mig själv att tänka på hur jag för mig ibland barnen. 
Att jag inte säger söt till en flicka, eller cool till en pojke. Att jag inte placerar ut de jobbiga 
pojkarna vid olika bord vid maten. Att jag ser barnen som individer och inte som kön eller som  
rosa/blå, söt/tuff. Förstår du hur jag menar? Det har varit svårt men jag ser att vi gör nytta. Nu 
leker det både tjejer och killar i bilrummet och vi har rosa gardiner i det rummet också. Jag tror 
att det konkreta är viktigt för barnen, så som färger, leksaker och olika ting som de kan se och ta  
på, berättade Connie.

Hur arbetar du som pedagog för att nå målen gällande genus? 

Cleo berättade att alla pedagoger på förskolan har gemensamma mål som har arbetats fram 

under deras utbildning i genus under år 2006. De målen är deras så kallade normer som finns 

på förskolan. Normerna har enbart en genusvinkling gentemot de mål som finns i LPfö94. 

Cleo förklarade att pedagogerna själva hade tolkat LPfö94s mål och återspeglat dessa ur ett 

genusperspektiv.  På så vis hade de framställt sina egna normer, detta med hjälp ifrån rektor 

samt en genuspedagog. Cleo poängterar även att hon vill se förskolan som en helhet där genus 

är ett  av delmålen.  Erfarenheter ifrån tidigare arbetsplatser är att allt måste fungera på en 

förskola innan man kan sätta fokus på genus. Med allt menade hon främst den sociala delen, 

kommunikation med föräldrar och barn samt övrig personal. Tidigare har hon arbetat vid en 

förskola där olika kulturer möttes, då blev kommunikationen och samspelet mellan individer 

det viktigaste. Cleo menar att genus inte glömdes bort men fick inte huvudfokus på förskolan, 

hon uttrycker att

… vi brydde oss inte i att det var rosa i dockvrån och att det nästan bara var killarna som lekte 
med bilar. Vårt mål var att ha en förskola där alla trivdes och att vi kunde förstå varandra, att vi  
inte trampade någon på tårna gällande kultur och beteende.

Alve berättade att pedagogerna tillsammans med rektor och genuspedagog haft vissa övningar 

på  sin  arbetsplats,  där  de  försökt  stöta  på  genusproblem  medvetet  under  sin  arbetsdag. 

Övningarna  hade  videofilmats,  för  att  sedan  kunna  tittas  på  igen  och  återspegla 

genusproblemen  på  förskolan.  Det  var  gentemot  dessa  genusproblem  som  målen  hade 

framställts, förklarade Alve. Jag försökte under intervjuns gång att ta reda på om pedagogerna 

ansåg att flickor och pojkar hade olika beteenden, på grund av sitt kön när det gäller lek. Det 

framkom att flickor lekte mer två och två, medan pojkar kunde vara flera stycken i leken.

…flickorna leker gärna två och två och vill inte gärna släppa in en tredje flicka i leken. Pojkarna 
kan leka flera stycken tillsammans, då gärna krig och att en är kung och de andra riddare. De 
turas dock sällan om att vara kung, utan det är nästan alltid samma pojke varje gång, sa Alex.
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Mischa ansåg att det uppstår oftare konflikter mellan flickorna på förskolan. Konflikter som 

ofta försökte lösas med skrik och att man hämtade en vuxen, förklarade Mischa. Flickorna 

behövde för det mesta hjälp av en pedagog för att lösa konflikter, flickorna kan inte diskutera 

och låta varandra prata i grupp, berättade Alve. Pojkarna hamnade inte lika ofta i en konflikt 

som  flickorna,  enligt  Kim.  En  konflikt  som  uppstod  mellan  pojkar  handlade  ofta  om 

materiella ting som exempelvis en cykel, trampbil eller en scooter, förklarade Alve. Ofta löste 

pojkarna konflikter själva eller så blev de fysiska mot varandra och kom inte och skvallrade 

som flickorna, utan försökte finna egna vägar för att lösa konflikten. ”Jag säger inte att det  

alltid är bra lösningar”, sa Mischa.
…vi har två pojkar som alltid bråkar om den svarta scootern. De åt inte upp maten, för att hinna  
först ut och hinna ta scootern. Det blev ett problem, vilket vi löste genom att sätta upp regler i  
uteförrådet. Fem minuter var på scootrarna är det som gäller, väljer de då att åka i vår bana på  
gården så är det fyra varv som gäller. Det är nästan bara pojkarna som åker i banan och de klarar 
faktiskt reglerna galant, sade Kim.

Kim ansåg inte att man kan uttrycka att pojkar var på ett visst sätt och flickor på ett annat.  

Däremot så sa hon att man kan göra skildringar i pojkar och flickors beteenden, utifrån de 

individer som fanns på förskolan just nu, samt skildringar som var baserade på erfarenhet. 

Kim påstod att beteenden också ändrades beroende på tidsepok. Barn för 20 år sedan hade 

inte lika beteende som barnen idag. Eftersom samhället ständigt var i förändring var även 

barnen och förskolan i ständig förändring, menade Kim. En stor skillnad som Kim hade lagt 

märke till var att pojkarna lekte mycket krig och använde sig av fula ord och svordomar, i 

större utsträckning än flickorna på förskolan. Pojkarna använde svordomar både i lek och i 

andra sociala sammanhang, såsom sångsamlingar och pyssel stunder. Flickorna använde sig 

inte  lika  mycket  av  svordomar,  däremot  så  hade  flickorna  överlag  blivit  mer  elaka  mot 

varandra, flickor kallade varandra för kärring, missfoster med mera, berättade Kim.

…självklart är det hemskt att barnen använder sig av dessa fula ord, men på ett sätt så tycker jag  
inte att det är konstigt. Tv-tittande har blivit mycket vanligare och där används mycket fula ord  
och  påhopp.  Media  ger  en  skrämmande  bild  av  hur  en  man  respektive  kvinna  ska  se  ut.  
Kvinnorna/tjejerna ska vara smala och sminkade, medan männen/killarna ska vara muskulösa 
och tuffa. Detta ger inte barnen en bra bild av verkligheten, för även om media har en bild om 
hur de vill att det ska vara, så är det ju faktiskt inte så den ser ut. Frågan är hur vi ska kunna  
påverka media och hur de framställer normer hos män och kvinnor? uppgav Kim

Övningarna som de gjorde under utbildningen gav resultat och många var förvånade över hur 

de faktiskt betedde sig på förskolan gentemot barnen, berättade Mischa. 

…det är så svårt att sitta här och komma på alla övningar vi gjorde, men en var i allafall att vi  
skulle filma en morgon på förskolan, hur vi bemöter barnen när de kommer in på förskolan. Och 
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sorgligt nog så kramade jag sex av sju tjejer och inte en enda pojke. Visst är det hemskt? Pojkar 
behöver ju också kramar, sade Connie.

Robyn ansåg att hon själv innan utbildningen i genus inte alls behandlade flickor och pojkar 

olika,  att  hon  var  väldigt  likgiltig  i  sitt  arbete.  Efter  utbildningen  insåg  Robyn  att 

behandlingen av flickor och pojkar var väldigt olika på flera sätt. Robyn hade alltid tidigare 

satt en tjej mellan de busiga pojkarna, vid exempelvis sångsamlingar eller matbordet. Robyn 

hade även alltid gjort rosa namnlappar till flickorna till deras hyllor och blå namnlappar till 

pojkarna, utan att fråga barnen vilken färg de ville ha. Ute i hallen på deras avdelning var 

barnen placerade varannan flicka och varannan pojke. Flickorna hade Robyn ofta i knäet när 

hon pratade med dem och pojkarna stod hon ofta på knä framför när hon talade till dem. 
Kajsa berättade för oss att vi skulle tänka på hur vi agerade mot flickor och pojkar, att vi faktiskt  
har ett helt annat kroppsspråk när vi pratar med flickor än när vi pratar med pojkar. Sorgligt nog 
så var det så, att vi såg mildare ut mot flickorna, hur konstigt det än låter. Mot pojkarna så var vi 
inte lika känsligt, om jag får uttrycka mig så. Det var nästan lite läskigt och kolla på de inspelade 
filmerna, att se sig själv agera gentemot barnen. Det var ju absolut ingen som var elak på något  
vis, men ändå i längden så är det ju inte ett schysst sätt att vara olika mot barn på grund av deras 
kön. Vi fick också lära oss att vi inte skulle säga ordet inte. Alltså till barnen, ordet inte finns 
inte”, berättade Kajsa. ”Vi skulle istället säga saker som ’vad härligt att du kommer idag’, ’vad 
fint tänkt av dig men vi ska göra på ett annat sätt’, om ett barn kommer med ett förslag som inte  
skulle användas just då. ’Vilka starka lungor du har’, om till exempel ett barn skriker. ’Vilka 
otroliga ögon du har som såg det’, om ett barn kommer och skvallrar om någonting. Alltså vi  
skulle alltid börja med en positiv mening och höja upp barnets självkänsla, för att sedan på ett  
milt sätt förklara hur man tänkt göra eller om barnet gjort fel på något vis förklara att man inte  
skulle göra så, utan att säga inte förstås, haha(skratt). (Tystnad) Jaa, det låter säkert jättekonstigt  
när jag ska försöka förklara men det lät så bra och intelligent när Kajsa berättade under sin  
föreläsning, men hon hade ju så bra rekvisita också,  sade Robyn.

Det tycktes framkomma under intervjun att många kände till de fel som många upplevde att 

de gjorde i sin yrkesutövning ur ett genusperspektiv. Man diskuterade dessutom på ett påläst 

sätt om att utbildningen gett tips och idéer om ett bättre förhållningssätt, men desto mindre 

om hur de tillämpade den kunskapen, det vill säga på vilket sätt man utövade kunskapen i 

praktiken. Det visade sig gång efter annan genom svaren att pedagogerna arbetade på ett sätt, 

hade kunskap om ett annat och var på sätt och vis på väg att börja förbättra sitt praktiska 

arbete. Det är påfallande tydligt att de hade en teoretisk kunskap om genusproblematik och en 

annan praktisk erfarenhet som i efterhand ibland korrigerades på möten och under reflektioner 

där tid till eftertanke erbjöds.

4.4 Begreppet genus och vad det hade för betydelse för pedagogerna

Kan du förklara vad du kan om begreppet genus?

Connie ansåg att  genus var  ett  modernt begrepp när det kommer till  vad som är  manligt 

respektive kvinnligt, att kunna kategorisera samhället och urskilja manligt och kvinnligt. Att 

analysera sig själv och sitt arbete som pedagog utifrån olika synvinklar, det var viktigt att  
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kunna förstå begreppet genus utifrån sig som människa och sig som pedagog, det var två 

skilda saker. En pedagog skulle agera professionellt och kunna stå till svar för sitt arbetssätt 

gentemot  samhället,  alltid  kunna  ta  stöd  av  skollag,  läroplan  som normer  som finns  på 

respektive förskola. Pedagogen uttryckte att som människa var man privat och fick ha egna 

åsikter som inte gick efter några normer som en pedagog använde sig av. Pedagogen fortsatte 

som privatperson fick man tycka genus var larvigt eller helt inkorrekt, man hade sina egna 

åsikter om vad som var manligt respektive kvinnligt och fick tycka precis vad man ville. En 

pedagog hade normer och värden att arbeta efter tillsammans med sitt arbetslag och skrivna 

regler i läroplanen. Pedagogerna måste alltid tänka professionellt och vara öppen för nya idéer 

och ny kunskap, såsom genus var när det tillämpades i läroplanen, sa Connie. Kim, Connie 

och  Mischa  hörde  begreppet  genus  under  sent  1990-tal,  det  var  första  gången  de  kom i 

kontakt  med  genus  som  begrepp,  förklarade  de.  Samtliga  deltagare  uttryckte  under 

intervjuerna att begreppet genus handlade om könsindelning och inte om kulturell eller social 

bakgrund.  
…vad  som  är  manligt  respektive  kvinnligt,  bemötandet  av  könet  och  hur  vi  hanterar  och 
framställer könet och könsrollerna, det är genus för just mig,  sa Alex

…genus är det samlade begreppet för vad som egentligen är manligt och kvinnligt. Liksom att 
sätta ord på vad som är flickigt  och vad som är pojkigt. För att sedan kunna ta hål  på det,  
förklarade Kim.

Kom du i kontakt med begreppet genus under din utbildning till pedagog?

Robyn tänkte efter en stund men svarade sedan att under utbildningen inte minns genus som 

begrepp  men  har  minnen  av  övningar  som  gjordes  tillsammans  i  klassen  som  hade 

genusanknytning som denne nu i efterhand kunnat relatera till genus som begrepp. Robyn 

berättade  även  att  samtliga  pedagoger  vid  förskolan  under  året  2006  deltagit  i  en 

vidareutbildning i genus, som verkställdes av förskolechefen. Efter utbildningen har Robyn 

fått en mer konkret bild av vad genus var och vilka resultat det kunde ge i verksamheten.

… i utbildningen fick vi konkreta exempel på hur genus visar sig i verksamheten, alltså att det är 
vi som personal som skapar genus och dessa könsroller som finns. Det fick mig att tänka till  
ordentligt och ja, det är klart att det inte är barnen själva som gör det. Utan de har ju sett oss  
vuxna och nu har jag förstått att det är vi som placerar barnen i olika fack, om jag får uttrycka 
mig så. Så tack vare utbildningen har jag ett helt annat synsätt när jag jobbar. Jag gör inte rosa  
namnlappar till tjejer och blåa till killar. Vi försöker skapa en verksamhet för barn, inte för kön, 
svarade Kim.

Mischa förklarade att människan är könsbildare och att de normer som finns inom genus är 

snarlika över hela Sverige. Normerna förklarades som de undermedvetna grupperingarna som 

görs på förskolor, så som ”Fina Flickor” och ”Tuffa pojkar”, förklarade Mischa. 
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…genus innebar att bilda kön, bemötandet gentemot flickor och pojkar att det är olika det är 
bevisat, förklarade Alve, men hur man är olika och på vilket sätt det ger prägel, det är genus, 
fortsatte Alve under intervjun. 

När en liten flicka kommer med en ny klänning, exempelvis, så sa man, ’åh vilken fin klänning 
du har Märta, så söt du är i den’. Kommer det däremot en pojke med ny tröja sa man istället,  
’men vilken tuff tröja du har på dig Robert, riktigt cool är du i den’, sa Alve.

Kurslitteraturen  var  skriven  av  Kajsa  Wahlström,  berättade  Cleo.  Hon  förklarade  hur 

Wahlström gav en bild  av hur  förskolan ser  ut  i  dagens samhälle  ur  ett  genusperspektiv. 

Wahlström gav olika exempel på övningar som kunde göras i förskolan som involverade både 

vuxna och barn. Inte enbart vuxna som i pedagoger utan även föräldrar, syskon, städpersonal, 

matpersonal  samt  förskolans  rektor  förklarade  Cleo.  Endast  barn  som  var  inskrivna  på 

förskolan deltog  i  övningarna.  Övningarna  gav tydliga resultat,  att  man behandlar  barnen 

olika i olika situationer, berättade Cleo. Betydelsen för vad genus var blev större och mer 

intressant under kursens gång, berättade Alex. Det inlärda mönster som fanns på förskolan 

ville man bryta och lära sig mer om genusperspektivet och vilka hjälpmedel som fanns för att 

kunna följa de normer som kommer till att skapas på förskolan, sa Connie.

Vet du vad Kajsa Wahlström har för teoretisk bakgrund till sina övningar?

Cleo funderade en stund men svarade sedan att hon inte är kände till vilken teori som låg 

bakom övningarna som Wahlström skrev om i boken eller diskuterade under sina

föreläsningar. Kim berättade att hon inte uppfattade att det låg någon teori bakom övningarna 

som Wahlström introducerade under  föreläsningar eller  i  sin bok, som användes som den 

största  källan  till  deras  utbildning under  året  2006.  När  frågan ställdes  till  Alve  såg hon 

förvånad och frågande ut. 

…teori? Alltså jag vet inte riktigt hur du menar men Kajsa förklarade olika brister i samhället,  
framförallt på förskolan när det gäller genus. Hon gav oss exempel på olika iakttagelser som hon 
själv gjort när hon varit ute och arbetat i Sverige. Hur vi pedagoger är på vår arbetsplats, vilka 
fel och brister vi har. Men hon visade det på ett väldigt bra sätt, alltså hur vi skulle gå till väga  
när vi hamnade i en sådan situation där genus speglas. Hm men nää… när du säger teori så vet  
jag inte vad jag ska svara faktiskt… jag är ledsen… men det är säkert så att det är jag som inte 
uppfattade hennes teori så jag kan sätta ord på den,  svarade Alve.

Mischa tänkte efter en stund men svarade sedan att hon konkret inte uppfattat något namn på 

någon teori eller att Wahlström förklarat vad hennes teoretiska bakgrund innebär eller står för. 

Uppfattningen ifrån  Mischas  håll  blev  att  Wahlströms föreläsningar  samt  hennes  bok var 

baserad på egna erfarenheter. Wahlström ansåg att pedagoger hade stort ansvar över att barn 

förblev barn och inte fick en förvrängd uppfattning om samhället på grund av sitt kön, det var 

pedagogers ansvar vid en förskola att se till så att ingen behandlades olika på grund av könet 
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utan  att  alla  barn  behandlades  lika  oavsett  kön eller  bakgrund,  berättade  Mischa.  Connie 

svarade snabbt på frågan att det var människan som skapade kön och inte barnet, det var det 

Wahlström ville förmedla. Wahlströms teori var att inte skapa kön utan att hjälpa barn finna 

sin egen väg att bli individer, detta genom att se problemet som finns i samhället när det  

kommer till genus, förklarade Connie. Love svarade under intervjun att hon inte kunde svara 

på frågan, eftersom hon under förläsningar eller med hjälp av boken inte kunnat komma fram 

till  någon teori  .  Robyn frågade under  intervjun om det  fanns  något  svar  på  den frågan,  

eftersom Robyn själv aldrig uppfattat någon teori eller någon som helst teoretisk bakgrund.
…ja du, Michaela,  jag vet  faktiskt  inte vad jag ska svara,  det  har säkert  sagts under någon 
föreläsning eller när vi suttit och diskuterat vilken som är Kajsas teori, men jag kan inte komma  
på det nu så här på rak arm, tyvärr, svarade Robyn.

Alex förklarade att hon tror att Wahlström inte angav någon konkret teori, utan att hennes bok 

var mer som en berättelse av Wahlströms egna erfarenheter. Alex ansåg att man då kunde se 

det  som Wahlströms egen teori  eftersom Wahlström faktiskt  hade  gjort  övningar  på  flera 

förskolor runt om i Sverige och fått liknande resultat. Wahlströms konklusioner var giltiga och 

kunde därför användas som riktiga fakta, baserat på erfarenheter i stor utsträckning, menade 

Alex.
…under utbildningen fick jag verkligen upp ögonen för genus, jag hade innan en bild av vad  
genus var men jag kan inte säga att jag hade rätt, nu i efterhand. Jag tyckte ju att vi behandlade  
våra barn på förskolan lika, men när vi gjorde övningarna ifrån boken så gjorde vi ju helt fel”,  
svarade Connie med ett skratt. ”Vi har ju aldrig tänkt på att det vi förmedlar och säger till barnen  
är genus. Till exempel när vi säger söt, gullig, fin, duktig till flickor men cool, frän, häftig och  
sportig till pojkar. Det är sådana små ord som har betydelse, som vi innan inte förstått, fortsatte 
Connie. 

Betydelsen genus för Love var ett moderniserat ord för kön eller könsroller. Vilka roller hade 

människorna i samhället och hur förknippades dessa roller utifrån kön. 

…på förskolan hade könsrollerna anpassats så att det uppfattades ur deras perspektiv, eftersom 
arbetet är med barn så diskuteras inte politik och ekonomi lika kraftigt som beteende, normer  
och sociala sammanhang, förklarade Kim.
 

De diskuterade mer hur pedagogerna skulle kunna hjälpa barnen att  ha en egen subjektiv 

uppfattning av samhället som inte präglades av deras eller kompisarnas kön.
…barnen ska alltså inte kunna relatera uppgifter, lekar eller en aktivitet på förskolan till deras 
kön. ’Jag fick gå in i lekhallen nu för att jag är kille, det var bara killarna som fick leka nu’.  
Sådana paralleller ska inte kunna dras av barnen, svarade Kim. 

Connie  berättade  att  genus  ansågs  vara  ett  begrepp  för  att  förstå  hur  ojämställdhet  och 

jämställdhet uppstod. Att utifrån detta kunna ta fram verktygen, att kunna skapa en förskola 
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och  där  ta  fram  genus  som  leder  till  jämställdhet  och  välmående.  Det  förekom  många 

skildringar av ordval och arbetssätt gällande tidsepoker under Connies utbildning. Hur man 

gjorde för att lösa olika situationer som kunnat uppstå, förr och nu.

…förr kunde man säga till  försvar om en flicka kom och berättade att  en pojke slagit  eller  
knuffat henne, ’men han gör så för att han tycker om dig’.  Tankesättet nu i efterhand ur ett 
genusperspektiv var att den lilla flickan gick med tanken att pojken slog henne för att han tyckte 
om henne. Sedan när flickan börjar i högstadiet blir hon kallad ord som hora och slampa. Flickan 
kanske då fortfarande tänker att pojken säger så för att han tycker om henne, för det är ju det hon 
fått höra när hon var liten, det har hon blivit uppväxt med. När flickan sedan blivit kvinna och  
gift tillsammans med en man som börjar slå henne, misshandla henne psykiskt och fysiskt, ska 
hon här då tänka att han gör det för att han tycker om henne, det är rätt det han gör?! Nej, och  
det  är  sådana där  ordval och tillvägagångssätt  som vi måste ta upp och få bort  i  samhället,  
framförallt på förskolan,  sa Connie.

När  det  kommer  till  lösning  av  olika  problem så  hade  genus  haft  en  stor  betydelse  för 

pedagogerna på förskolan, berättade Kim. Ofta när konflikter skulle lösas så tänkte man ur ett 

genusperspektiv, eftersom det ofta handlade om bråk eller kränkningar, att elaka saker sades 

till varandra, uttryckte Love.  
…det  kan  tyckas  att  genus  alltid  funnits  där  men  att  på  senare  år  har  man  satt  ord  och 
kategoriserat problem på förskolan som har en könsrelaterad utgångspunkt. Även om betydelsen 
är stor och att genus har en stor fokus på vårt arbete på förskolan, så har det aldrig så att vi  
försökt att stoppa barnen i deras lek eller i deras utveckling. Endast om utvecklingen påverkar 
eller infekterar  någon av de andra barnens utveckling, i  form av mobbning, utfrysning eller 
andra konflikter, som kan skada något barn. Faktum är att många av pojkarna exempelvis ville 
leka brandmän efter en vistelse hos brandkåren, detta var ingenting som stoppades eller på något  
vis förhindrades, tvärtom, istället försökte vi få med alla barnen i leken, pojkar som flickor. Och 
att det inte blev så att endast pojkarna var stora tuffa brandmän och flickorna lekte katter som 
skulle räddas ur träd. Det hade gått väldigt bra och nästintill alla barnen på förskolan var med 
och lekte tillsammans, enligt Mischa.

Connie förklarade att genus inte får riktas in mot enbart könet. Genus handlade om rättvisan 

bland människor, alla skulle behandlas lika, alla människor var lika mycket värda och det var 

pedagogernas  uppgift  att  finnas  där  för  barnen  och  se  de  som individer,  inte  som  kön. 

Individer  med olika förförståelse och olika förmågor att  klara  av saker och ting.  Det  var 

pedagogernas uppgift att hitta vägar som passade barnen, inte att vara fördomsfulla inför vad 

de kunde eller inte kunde utan att se möjligheterna. Alla hade olika förmågor att utföra saker, 

pedagogerna måste ge alla individer samma möjligheter i livet. På ett sätt som slog hål på alla 

fördomar kring könsmönster och gamla traditioner, menade Connie.

Robyn förklarade under intervjun att genus var viktigt för henne av den anledning att det 

styrkte hennes arbete som pedagog.  Att vara jämställd mot barnen och att ge barnen den bästa 

uppfattning  om samhället  som möjligen  kan,  ansåg hon.  Robyn  ville  att  förskolan  skulle 
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förmedla ett budskap om att barnen på förskolan var precis lika mycket värda och att alla barn 

fick precis samma regler och normer. 
…vi pedagoger har en skyldighet att låta både pojkar och flickor träna samtliga de färdigheter 
som krävs för att kunna utvecklas till en komplett människa. Vår uppgift är att se och medvetet 
bekräfta det positiva i varje barn, sätta fokus på det som blev gjort och inte på det som inte blev  
gjort. Alla som professionellt arbetande pedagog kunna skilja på rätt och fel när det kommer till  
behandlingen av barn, flickor och pojkar, att kunna urskilja när man behandlar flickor och pojkar 
olika, det är genus för mig, ansåg Robyn.

Det framkom således att jämlikhet var en stor del i begreppet genus, att behandla alla lika 

oavsett kön. Återigen är pedagogerna noga med att vara svävande i sina svar och generella. 

Det var svårt att under intervjun fånga konkreta exempel på vad detta korrekta beteende skulle 

vara, snarare så tycktes det vara lättare att uttrycka på vilket sätt som var inkorrekt ur ett 

genusperspektiv.  Vidare framkom dessutom att  det kunde vara helt i  sin ordning att  agera 

utifrån ett privat sätt med privat värderingar kring genus utanför arbetet. Detta påstående talar 

lite för sig självt att ett antal pedagoger ibland upplever genusproblematik och dess lösningar 

och  förhållningssätt  som  klargörs  i  läroplanen  som något  påklistrat  och  tillgjort.  Vidare 

framkom emellanåt  att  förklara  och definiera  genus  var  svårt.  Det  var  som att  be  någon 

förklara ett naturligt fenomen som ljus eller ljud, alla upplevde att de visste vad det handlade 

om men alla hade svårt att definiera och konkretisera könsrollsfenomenet eller den  objektiva 

framställningen kring genus. En intressant iakttagelse under intervjuns hela förlopp är att inte 

en enda pedagog talar om barnen som individer under intervjun. Trots att pedagogerna talade 

om individperspektiv  i  praktiken,  hur  barn  var  individer  och  inte  kön.  De generaliserade 

barnen på ett mycket märkbart sätt skulle jag vilja säga, de talade hela tiden om flickor och 

pojkar som två grupper, inte som en grupp individer. Detta som motsägelsefullt. Generellt sätt 

uppkom flera gånger under intervjuerna olika uttryck ifrån pedagogerna, exempelvis följande; 

När en liten flicka kommer med en ny klänning så säger vi oftast ”Åh vilken fin ny klänning  

du har, vad söt du är i den”. Kommer det istället en pojke med en ny tröja säger pedagogerna 

”Men vilken tuff tröja du har på dig, riktig cooling är du i den”. Detta är inte ett ordagrant 

citat men ungefär så sa alla pedagoger under intervjun.  Detta känns på något sätt repeterat 

och förutbestämt så som jag uppfattar det.
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5 Diskussion och analys 
5.1 Sammanfattning av huvudresultat    

Innebörden av genus för pedagogerna genom denna empiriska studie baserades på intervjun. 

Studier av bland andra och främst  forskarna inom genus och författarna Hirdman (2008), 

Månsson (2000), Eidevald (2009), Gannerud (2008), Lindberg et al. (2007) och Bodén et al. 

(2011) utgjorde utgångspunkt och Kvale (2007) visade på den problematik och de möjligheter 

som krävde särskild uppmärksamhet vid genomförandet av intervjun. 

Upplevelser och förväntningar hos pedagogerna tedde sig ofta svävande och trevande kunde 

jag anse,  som inför  en oro att  inte  vara politiskt  korrekt  snarare  än direkta  och i  arbetet 

självklara inslag.  Arbetet  kring genus i  förskolan kunde behöva bearbetas  och uppdateras 

kontinuerligt i takt med att samhället hela tiden utvecklades och förnyades. 

Det framkom en mer eller mindre tydlig bild kring pedagogernas medvetenhet kring frågor 

och  agerande  av  denna  art  men  att  de  hanterades  först  på  ett  bra  sätt  i  det  fall  tid  och 

prioritering fanns på arbetsplatsen. Fanns inte aktiviteten väl inarbetad på förskolan så hade 

var och ens sociala miljö och var och ens olika kulturella arv en starkare ställning i hur vi 

bemötte varandra trots kunskapen om hur vi borde bemöta varandra ur ett genusperspektiv. 

Studien  gav  dessutom  en  bild  av  att  vår  teoretiska  kunskap  inte  fick  någon  riktig 

genomslagskraft i det dagliga arbetet. Man var väl medveten om vad genus var i teorin men 

kunde inte riktigt genomföra det i praktiken.

Sammanfattningsvis framkom en bild av genus som någonting abstrakt men som de flesta 

hade  åsikter  om.  En gemensam definition  av  ordet  genus  kunde inte  ges  i  denna studie,  

deltagarna hade genomgått samma utbildning i genus men hade tolkat informationen på olika 

sätt, därför hade de också olika åsikter. Komplexiteten inom området verkade öka i samband 

med fokuset vilket kunde anas i allt mindre självklara svar på intervjufrågorna. Ökad kunskap 

inom genus verkade ofta leda till fler frågor om hur de skulle konkretiseras och integreras i 

det praktiska arbetet snarare än tvärtom. 

5.2 Resultatdiskussion 

Under en av intervjuerna nämnde en pedagog att denne ansåg att genus endast handlade om 

könsindelning och inte om kulturell eller social bakgrund. Detta stämmer föga i jämförelse 

med vad som framkommer i bakgrunden. Nämligen, att vi människor ofta haft våra roller 
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ifrån födseln, som i sin tur skapar ojämlikheter i vårt samhälle, mycket på grund av vårt kön.  

Genus och könsroll som begrepp var nära relaterade (Connell, 2002; Davies, 2003; Eidevald, 

2009; Franck, 2007; Hirdman, 2008; Lindberg & Berge, 2007 & Månsson, 2000). 

Kulturell och social bakgrund handlar om socialiseringsprocesser, men där begreppet könsroll 

skapade grupper i samhället där benämningen kön och benämningen roll var huvudgrupperna. 

Rollen  är  alltså  en stor  del  av genus ontologi  och rollen har  en kulturell  och/eller  social 

bakgrund. Egna tankar som framkommer efter denna studie ligger i linje med vad författaren 

Hirdman (2008) undersökt och frågat - vad är viktigast? könet eller rollen?  Vilket kön du 

föds med är en biologisk fråga, som inte kommer diskuteras vidare i denna uppsats. Men jag 

ämnar diskutera vad som tar begreppet genus ifrån könet och rollen.

Min  bestämda  slutsats  blir  att  genus  inte  handlar  om våra  kroppar  och  kön  eller  vilken 

samhällsklass vi föds in i.  Genus handlar om våra tankar och funderingar om vad som är 

manligt respektive kvinnligt och hur dessa tankar speglar sig i vårt samhälle och runt om i 

världen. Vilka tankar som gör att vi gör vissa saker i olika situationer. Frågor som ger svaret  

varför man väljer rosa till flickor och blått till pojkar. Det är genus! En pedagog uttryckte att 

genus var ett modernt begrepp för att urskilja vad som är manligt respektive kvinnligt. Att 

även kunna analysera sig själv som pedagog utifrån olika synvinklar.   Jag anser  att  detta 

handlar mycket om tankar kring hur man kan arbeta som pedagog ur flera olika perspektiv, 

där ett perspektiv kan vara genus. Det är också viktigt att genus kan ha flera förgreningar, det 

kan handla om hur man bemöter barnen i olika situationer. Detta tar även pedagogerna upp 

under intervjuerna. En sådan situation berättade Cleo om under intervjun. Cleo förklarade att 

hon tidigare arbetat på en förskola med stort mångfald och att deras arbetssätt då var att förstå  

och ta hänsyn till flera kulturer. Man arbetade med genus på förskolan men det gick inte att ha 

genus i fokus när den sociala interaktionen inte fungerade mellan pedagoger, barn och deras 

föräldrar. I Cleos situation blev fokus att först kunna kommunicera och samspela tillsammans 

med  barnen  och  också  att  barnen  skulle  kunna  ha  ett  socialt  utbyte  med  varandra. 

Genusproblematiken fick stå åt sidan.

Förgreningar och synvinklar som även Gannerud (2009) belyste i sina texter var att det var 

viktigt att förstå att genus var ett sådant abstrakt ord att man egentligen inte kunde sätta en 

konkret benämning som definition. Detta kan man även se i denna intervjustudie. Många av 

pedagogernas huvuddrag kring genus var desamma, men de uttryckte sig och formulerade 

uttrycket  genus på olika sätt.  Detta  är  något  som absolut  är  en  del  av  genus enligt  egen 

30



erfarenhet. Att kvinnor och män får samma information om någonting men tillskriver det med 

olika mening.

En pedagog förklarade att genus handlade om rättvisan bland människor, inte enbart om kön. 

Att man skulle se till individens behov och inte till könet. Bodén et al. (2011) skrev att en 

vanlig föreställning var att pedagoger som  inte jobbade med jämställdhet motiverade detta 

med att ”de ser individen” och därför inte gjorde skillnad på flickor och pojkar. 

Jag anser precis som Bodén et al.(2011) att detta arbetssätt är en undanflykt för att se att det  

faktiskt finns skillnader mellan flickor och pojkar. Enligt min mening så kan man inte starta 

ett genusarbete utifrån denna synvinkel, först och främst måste man se problemet och vilja 

motverka det. Men det är också dessa pedagoger med detta synsätt som gör att man måste 

fortsätta arbeta med genus. Arbetet med att synliggöra olikheterna som finns mellan flickor 

och pojkar måste alltså fortsätta. 

Men att det inte var några andra än vi människor själva som skapade de olika värderingarna 

och tankarna som förankrades i de olika könen. Människan själv är en könsbildare, blir min 

slutsats, detta även utifrån samhällets lagar och normer. Pedagogerna på förskolan ansåg att 

normerna som fanns gällande genus var snarlika runt om i Sverige. Egen kunskap säger att 

detta är bra, eftersom om man har samma grundförståelse om vad genus är och vad man ska 

göra för att kunna arbeta med förbättringar gällande genus på förskolor så är det lättare att ha 

en gemensam definition. Min åsikt blir då att man bör komma ihåg att alla förskolor inte har 

samma  grundförutsättningar.  Efter  egna  erfarenheter  och  sammanvägt  med  denna  studie 

framträder en bild att genus integreras i arbetet först i mån av tid.  Alla förskolor verkar ha 

kommit olika långt i sitt genusarbete och har olika sociala och kulturella förutsättningar.

När  det  kommer  till  att  diskutera  huruvida  pedagogerna  hade  en  medveten  syn  på  sitt 

agerande gentemot barnen utifrån ett genusperspektiv så tycker jag mig se att pedagogerna 

ibland  sa  emot  sig  själva.  Att  de  först  berättar  hur  pass  mycket  de  lärde  sig  under  sin 

utbildning inom genusområdet,  sen när  de  ska  tala  om flickor  och pojkar  så  får  jag  den 

uppfattningen av att de favoriserar pojkarna, talar positivt om dem och mer negativt och vad 

som flickorna kan bli bättre på. Exempelvis när barnen lekte ute så förklarade en pedagog att 

barnen lekte bäst ute. När sedan exempel gavs så var det endast sett utifrån pojkarna, vad 

pojkarna gjorde bra. Flickorna nämndes, men inte i lika stor utsträckning. När flickorna skulle 

förklaras så blev det mer att de var i behov av stöd ifrån en vuxen, att flickorna tydde sig mer 

till pedagogerna, att de sökte kontakt mer än vad pojkarna gjorde. Detta uppmärksammades 
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av mig under intervjuerna, men upplevdes också på ett sätt som skulle vara underförstått, att  

flickorna förväntades ta mer kontakt, för att det var vanligt. Var den uppfattningen genus? Inte 

enligt mig, utan känslan som infann sig då under intervjuerna var att man i samhället ofta har 

bilden  av  att  pojkarna  var  mer  busiga  och  att  pedagogerna  under  intervjuerna  kände  sig 

manade att ge en mer positiv bild av pojkarna. Att deras pojkar på deras förskola inte alls 

följde den  genusmall som samhället har givit. Detta medförde exempelvis att pedagogernas 

egen genustillhörighet satte ännu större prägel på hos pedagogerna, enligt vad jag anser. Mina 

tankar kring Cleos svar när det gäller varför man väljer att placera barnen varannan flicka och 

varannan  pojke.  Borde  man  istället  placera  barnen  på  ett  sådant  sätt  att  det  blir  bra  för 

gruppen?  Att ha två samlingar istället för en med individanpassade grupper. En där barn som 

har mycket att säga får delta och lära sig att vänta på sin tur samt att lyssna. En annan samling 

där barn som inte ofta har en åsikt får delta och ledas in i samtalet tillsammans med en vuxen 

och andra barn. Interaktionen mellan barn och vuxna är viktig för barn som kanske inte tar så 

stor  plats  (Månsson,  2000).  Eidevald  (2009)  beskrev  att  pojkar  tog  större  plats  i 

gruppsammanhang och hänvisar till tidigare studier. Han fortsatte att poängtera betydelsen av 

att inte tysta ner de som är högljudda och pratiga utan snarare lyfta fram de som inte hörs eller 

syns (Eidevald, 2009).

Bodén et al. (2011) skrev att arbetet med könsneutrala miljöer oftast blir normativa snarare än 

deskriptiva, det tycker jag framkommer tydligt i min studie, då pedagogerna är duktiga på att 

presentera genus och hur det bör vara, de förklarar hur de vet att en dockvrå inte ska vara 

präglad i rosa och att man ska se till att inte endast pojkar leker i bilhörnan. Däremot tycker  

jag inte att pedagogerna ger en klar och tydlig bild av hur förskolan faktiskt ser ut just nu. 

Visst  de  berättar  hur  de  tycker  att  uteleken  är  den  bästa,  då  flickor  och  pojkar  leker 

tillsammans. Är detta då jämt eller under enstaka tillfällen? Kan det vara så att ute finns inte 

en dockvrå eller bilar? Barnen måste väl se till vilka resurser som finns ute? Jag tror inte att  

barnen ser sig själva i kön, utan helt enkelt vad de tycker det är roligt att leka med, även vilka 

de vill leka med. 

Pedagogerna hade en bra uppfattning om vad genus var och innebar men var så medvetna om 

genus och hur det borde vara, att de skapade den bilden själva som sedan inte efterlevdes. 

Mycket  fokus  lades  medvetet  på  hur  barnen skulle  bete  sig,  inte  på  faktum  att  det  är 

pedagogens ansvar att arbeta enligt läroplanen och inte placera barnen i olika fack utifrån kön. 

Att barn faktiskt alltid är barn och inte har en tanke på genusriktighet och hur man ska bete 

sig  (Eidevald,  2009 & Månsson,  2000).  Pedagogerna  förnekade inte  att  deras  arbete  före 
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utbildningen inte var genusriktigt, att man då behandlade flickor och pojkar på ett orättvist 

sätt.  Idag  tänkte  man  mer  på  genus,  berättade  de.  Pedagogerna  arbetar  med  så  kallade 

genusglasögon och att man såg barnen som individer och inte som kön. Frågan som ställs är 

varför man då på förskolan fortfarande placerar barnen varannan flicka varannan pojke vid 

exempelvis sångsamlingar. Något svar på det påståendet finner jag inte i denna studie men 

kan skönja på det sätt som pedagogerna ofta arbetar. De har en teoretisk kunskap som inte  

praktiseras.

En pedagog uttryckte under intervjun att det har varit nyttigt att bli mer medveten om sitt eget  

förhållningssätt och att fundera över sitt eget beteende. Enligt pedagogen handlade det till stor 

del om att förändra och jobba med sina egna värderingar. Det kan anses, när man hör och läser 

detta,  att  det  är  fantastiskt  bra  och  genast  drar  slutsatsen  att  denna  förskola  med  dessa 

värderingar och tankar inte behöver utvärderas. Tvärtom tycker jag, att ha denna syn är bra 

men att se till så att dessa ord följs upp och att pedagogerna faktiskt konkret gör någonting i  

sitt genusarbete är en fråga som jag tänkt på under mitt arbete med denna intervju och som 

även benämndes inom litteraturen (Eidevald, 2009 & Gannerud, 2009). Det fanns ingen som 

helst utvärderingsplan eller uppföljningsarbete efter deras gemensamma utbildning, ingenting 

som jag fick ta del av i vilket fall. 

Månsson (2000) ställde i sin avhandling frågan om pedagogerna vid en förskola kunde vara 

genusmedvetna på ett sådant sätt att de kunde redogöra och reflektera över sitt eget arbete. 

Min uppfattning är att pedagogerna är medvetna om hur de ska arbeta teoretiskt, men när det 

kom till  det  konkreta  och  det  praktiska  så  kunde  inte  några  svar  ges, inte  heller  några 

handlingsplaner.  Som Månsson  (2000)  beskrev  i  sin  avhandling  gav  pedagogerna  vid  en 

förskola en alltför hemlik atmosfär. De tog till  sig pojkarna på ett mer moderligt sätt och 

ansåg att flickorna skulle klara sig själva. Ett exempel på detta visade sig under en vistelse på 

förskolan, då jag närvarade vid en fruktstund och en av flickorna inte vill äta sitt äpple med 

skal. En pedagog sa till henne att det kunde hon visst äta med skal, att skal var bra för magen.  

Samtidigt som en pojke får sitt äpple skalat av en annan pedagog. Detta säger någonting om 

hur svårt det kan vara att inom ett arbetslag hitta ett gemensamt förhållningssätt vad gäller 

bemötande av flickor och pojkar.  Här återigen visas Bodén et  al.  (2011) uttalande om att 

pedagogers  beskrivningar  av  arbetet  kring  könsneutrala  miljöer  blir  normativa  snarare  än 

deskriptiva. De kan alltså förklara hur de tycker att det bör vara men inte ge en beskrivning av 

hur det ser ut på förskolan just nu. De säger emot sig själva. 
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Den  ambivalens  som  uppstår  i  detta  sammanhang  är  att  pedagogerna  befinner  sig  i  en 

bergsspricka mellan två enorma berg, det ena berget som visar hur flickor ska göra typiska 

pojksaker, såsom ha blå kläder och leka med bilar. Och det andra berget som låter förskolan 

och barnen på förskolan agera så som de själva vill, utifrån sig egen utveckling. Frågor som 

jag tycker uppstår är exempelvis om man ska hjälpa flickor att göra fler pojksaker, att de ska 

ha  blå  kläder  eller  leka  med  bilar,  är  det  rätt?  Tänk  om  det  inte  är  det  de  vill?  Hela 

genussituationen kan tvinga pedagogerna att barn måste göra samma saker, de måste göra 

tvärtemot det traditionella könsmönstret så att det blir korrekt i ett genusperspektiv. Som jag 

ser  det  ska  förskolan  vara  individanpassat  och  alla  barn  ska  ha  frihet  att  oavsett 

könstillhörighet ha lika mycket rätt i saker, ting och lek. Rätten till utveckling ska vara lika för 

alla. 

Varje förskola och skola har en likabehandlingsplan, som måste följas. Så det borde inte vara 

något  problem,  eftersom  likabehandlingen  av  barnen  på  en  förskola  står  svart  på  vitt. 

Händelser såsom att barnen ska få blå namnskyltar för att det på något sätt skulle vara mera 

genusriktigt blir helt fel, enligt min mening. Man ska ge barnen möjligheter, men att i förväg 

bestämma  hur  barn  ska  agera  och  göra  i  vissa  situationer  är  inte  genus.  Det  är  väl  

könsbildning om något, men en könsbildning som blir tvärtom emot den tidigare, pojkar ska 

nu ha rosa och tjejer ska ha blått handlar om någonting annat.  Strategierna i dagens förskolor  

tenderar att bli för krystade, enligt min mening. Om en tjej tycker om rosa och vill ha rosa på 

sin namnlapp så är det helt okej.  Det kan anses som god  pedagog för det (Franck, 2007).  Jag 

anser att som pedagog bör en medvetenhet kring könsbildning finnas och att en placering av 

barnen i fack inte sker, utan att de själva får bestämma vad de vill göra, vilket material de vill 

använda sig av och vilka kompisar de vill leka med. Vidare poängterar jag att som pedagog 

bör  alternativ  ges  till  barnen  som  gynnar  alternativ  inlärning  och  tyckande  men  inte 

automatiskt leda in barnen på någonting för att det skulle kunna vara genusriktigt.

5:3 Studiens betydelse inom professionen

Denna studie ger en bild av pedagogers livsvärld, syn och agerande inom området genus och 

könsbildning. Studien bidrar med en liten del i det viktiga förbättringsarbete som sker inom 

förskolorna genom någon form av problemidentifikation. Identifiering och att visa på attityder 

och beteenden tillsammans med fortbildning och daglig integrering på förskolan av kunskaper 

inom genus är en förutsättning för förbättringsarbetet. Som ovan sagts, vi vet många gånger 

34



hur vi bör agera men vi agerar ofta utifrån vårt kulturella arv och på det sätt som vår sociala 

miljö lärt oss. Det kan även finnas en omedvetenhet hos personalen på svenska förskolor. Man 

förnekar inte att personal inom förskolan gör skillnad mellan könen, men det tycks vara få 

som på egen hand kan upptäcka och identifiera beteendet hos sig själva. Studien bidrar på ett 

gott sätt att tydliggöra dessa problem. Denna kunskap kan då användas i det dagliga arbetet 

genom exempelvis speglingar vid dagliga personalmöten och/eller vid personalutbildning.

 

5.4 Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en empirisk, kvalitativ intervjustudie med få deltagare från en 

arbetsplats.  Designen  ansågs  lämplig  då  intentionen  var  att  beskriva  kunskapsläget, 

upplevelserna  och  pedagogernas  livsvärld  inom  ett  visst  område.  Intervjufrågorna  som 

användes valdes efter syfte och frågeställningar. Valet av arbetsplats skedde på grund av att 

uppsatsförfattaren  var  verksam  på  orten,  således  av  bekvämlighetsskäl.  Den  kvalitativa 

ansatsen bedömdes lämplig när syftet var att få ökad kunskap och en djupare förståelse för 

människors upplevelser. Huvuddelen av befintlig forskning inom valt område var litteratur 

inom området  författade  av  forskare  och  debattörer  inom området  genus.  En  avsikt  med 

studien var att använda det senast vetenskapliga underlaget eftersom området ständigt är i 

rörelse, därför användes litteratur från år 2000 och framåt. Tanken var att tolka och analysera 

intervjuns  resultat  objektivt,  samt  att  återge  resultaten  på  ett  sätt  som  gav  en  kvalitativ 

förankring till materialet. Intervjuerna lästes flera gånger samt diskuterades för att tolka och 

analysera relevans till frågeställningar och syfte på bästa vis.

Vidare kan det finnas skäl att anta att deltagare känt viss press att besvara frågor på ett av  

förskolans förväntade sätt, detta kan ha lett till att svaren inte alltid speglat den intervjuades 

vardag  och  arbete.  Inte  heller  den  intervjuades  övertygelse  eller  inställning  i  de  aktuella 

frågorna.  Det kan också finnas en rädsla eller oro hos den intervjuade att uttrycka fel åsikter  

gentemot  sin arbetsgivare  trots  löfte  om  anonymitet  ifrån  uppsatsförfattaren.  Det  är 

intervjuarens ansvar och förmåga att skapa till en förtroendefull och tillåtande atmosfär vid 

intervjutillfället. Det går dock inte att helt förbise ovanstående faktum som påverkansfaktorer 

för såväl denna studies validitet som reliabilitet. Styrkan i studiens validitet och reliabilitet är 

analysmetodens förmåga att få gemensamma yttringar att framträda på ett ibland påtagligt 

tydligt sätt samt den noggrannhet och förståelse som iakttagits och som framgår ur denna 

studies metod del samt ur sammanfattningen av huvudresultatet (Kvale, 2007).

35



Relevansen  som  övergriper  hela  studien  torde  dock  vara  uppfylld,  nämligen  att  flera 

utbildningsinsatser krävs, att genusforskning och uppföljning får en mer genomgripande roll i 

förskolans  agenda  genom  att  vara  en  punkt  i  den  dagliga  verksamheten.  Att  en  ständig 

reflektion och diskussion kan föra ämnet framåt vilket även denna studie tydligt visat.

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Avgörande fynd som påvisats  genom intervjustudien  innebär  att  mer  forskning krävs  vad 

avser  de  allmänna  kunskaperna,  upplevelserna  och  ontologin  kring  genus  område.  Av 

forskningsintervjun framgår att osäkerheten är stor vad avser betydelsen och det praktiska 

genomförandet  av  dessa  frågor.  Någonting  som hade  varit  önskvärt  var  att  studien  hade 

genomförts  på fler  arbetsplatser  inom samma område,  med färre  antal  deltagare vid varje 

arbetsplats. Detta för att få ett mera tillförlitligt resultat som avsåg förhållanden på en liten ort 

i Sverige. Detta var dock inte genomförbart främst av tidsbrist hos uppsatsförfattaren. 

Denna studie visar klart  att  det finns behov av mer kvalitativ forskning kring pedagogers 

upplevelser  om  dess  frågor.   I  pedagogernas  yrkesroll  ingår  att  arbeta  utifrån  ett 

genusperspektiv och uppmärksamma och identifiera de problem som påverkar arbetssätten 

negativt ur detta perspektiv, samt att finna relevanta åtgärder för att motverka avarter, således 

arbetssätt som gör barnen till fångar i sin sociala miljö och sitt kulturella arv istället för fritt  

tänkande individer.  Författaren såg i resultatet ett stort behov av vägledning hos pedagogerna. 

Glädjande var att se det goda intresset hos pedagogerna som deltog i studien. Belysas måste 

också att litteraturen som användes under pedagogernas utbildning inte har någon teoretisk 

bakgrund,  inte  som  uppsatsförfattaren  kan  finna  i  vilket  fall.  Forskningen  borde  därför 

fortsätta inom genusutbildningen och kring vilken praktisk relevans informationen har som 

deltagarna får. Även att undersöka om pedagoger runt om i Sverige delar lika information och 

utbildning inom genusämnet.

5.6 Konklusion/slutsats

Studien visar att det kan anses stå klart att fler utbildningsinsatser kring kärnan eller självaste 

ontologin  om genus  krävs  för  pedagoger  som har  inom sitt  ansvarsområde  att  förmedla 

bemötanden  och  förhållningssätt  inom  genus.  Det  stod  även  klart  att  stora  svårigheter 

avseende  definition  kring  begreppet  genus  fanns  och  att  integrering  i  den  dagliga 

verksamheten krävdes.  Pedagogerna har förskolan som sin arbetsplats, barnen har förskolan 

som en start för deras eget lärande, den plats där barnen möter andra vuxna och andra barn 

därför är detta viktigt. 
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Bilagor
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Bilaga 1 

Intervjuguide
  Bakgrund

- Hur gammal är du?
- Hur länge har du arbetat som pedagog?
- Vilken utbildning har du?
- Hur länge har du arbetat på denna förskola?

Genus som begrepp
- När stötte du på ordet genus för första gången?
- Kan du förklara vad du kan om begreppet genus?
- Har du kommit i kontakt med begreppet genus som pedagog?

Ja- Hur?
Nej- Något liknande begrepp?

- Kom du i kontakt med begreppet genus under din utbildning till pedagog?
Ja- Hur?
Nej- Liknande begrepp?

- Hur medveten anser du att du är när det gäller genus i ditt arbete som pedagog?
- Vilka är dina egna åsikter gällande genus?
- Vilka/Vilket är ditt mål gällande genus i ditt arbete som pedagog?
- Hur når du dessa mål i ditt arbete som pedagog?
- Kan du beskriva olikheter/skildringar i flickor och pojkars beteende, vid din förskola?
- Anser du att fokuset på genus är för stort på din arbetsplats?

Hur märks detta?
- Finns det några speciella regler/normer för dig som pedagog att följa vid din förskola?
- Finns det tid för reflektion/tankar under din arbetstid när det gäller genus?

När, var, hur
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Bilaga 2
Missivbrev

Hej, mitt namn är Michaela Sjöstrand och studerar till Beteendevetare vid Örebro 
Universitet. Just nu läser jag Pedagogik C och ska därför skriva en C-uppsats. Jag 
kontaktar er nu för att jag skulle behöva er hjälp med att genomföra min studie, som är 
baserad på intervjuer med pedagoger. Skulle därför vara er evigt tacksam om 8 
pedagoger vid förskolan Gullvippan kunde ställa upp på en intervju tillsammans med 
mig. 

Syftet med min undersökning är att få pedagogers uppfattning och deras åsikter om 
genus i deras arbete.
Medverkan är självklart frivillig. I min uppsats kommer inte era riktiga namn skrivas, 
utan namn helt oberoende av person. Intervjuerna kommer att spelas in, för att 
underlätta processen. Endast jag, Michaela kommer att lyssna på inspelningarna och 
dem kommer att raderas så fort uppsatsen är slutförd.
Intervjuerna sker enskilt och tar inte lång tid. Jag väljer att skriva 60minuter, men 
kommer troligtvis gå fortare än så.

Jag har talat med er förskolechef Maria Andersson, hon accepterar dessa intervjuer 
under er arbetstid.
När uppsatsen är slutförd kan ni få ett exemplar om så önskas.

Tack på förhand!

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig:
Michaela Sjöstrand, 0735226254
eller via mail: Mich62100hotmail.com

Med vänlig hälsning
Michaela Sjöstrand
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