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Sammanfattning 
 

Arbetet handlar om jämställdhetsarbete och hur pedagoger bemöter barn. Syftet med 

studien är att beskriva fyra pedagogers resonemang kring genuspedagogik och 

jämställdhetsarbete i en förskola och en skola. Studien undersöker även eventuella 

hinder som motverkar jämställdhetsarbete mellan könen i denna förskola och skola. 

Studien kan beskrivas som induktiv, vi lät vårt insamlade material definiera studiens 

problem. Vi använde oss vidare av kvalitativa metoder, genom intervjuer och 

observationer undersöks pedagogers förhållningssätt till jämställdhet och upplevelser av 

sin arbetssituation. Vi har observerat och intervjuat två pedagoger från en förskola och 

två pedagoger från en skola. Studiens resultat visar att förskolans informanter har hög 

medvetenhet kring jämställdhetsarbete och hur de ser på barn som individer. De kopplar 

projekttema med jämställdhet i olika sammanhang. Även om det är så, finns det andra 

pedagoger som har skilda förväntningar på könen. Skolans informanter arbetar inte med 

jämställdhet på ett så specifikt sätt som förskolans pedagoger. De har bara trygghetsplan 

som hänger ihop med jämställdhet. Deras förhållningssätt innefattar genusperspektiv 

automatiskt genom att ge alla barn samma möjligheter. Resultatet visar också att det 

finns vissa svårigheter i jämställdhetsarbete på förskolan där barnen har olika kulturella 

bakgrunder. Varje individ har sina egna tankar kring genus som påverkar barns och 

elevers förståelser. Detta kan vara anledningen till den långsamma ändringen av 

jämställdhetsarbete. 

 Nyckelord 

 

Jämställdhet, kön, genus, jämlikhet, gender equality och kompensatorisk pedagogik 
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1. INLEDNING 
 

Biologiska skillnader mellan könen kan inte ändras, men sociala skillnader som skapas av 

samhället är möjliga att ändra. Detta är vad Sveriges politiker och skolor har försökt göra i 

flera decennier nu, nämligen att ändra traditionella könsroller och skapa jämställda förskolor 

och skolor. Jämställdhetsarbete ska börja i förskolan och fortsätta hela vägen tills barnen blir 

vuxna, något som i sin tur påverkar nästa generation. Jämställdhetsarbete är ytterligare en 

dimension av värdegrundsarbete. Flickors och pojkars lika rätt och möjligheter är en central 

aspekt av det demokratiska uppdraget i det svenska utbildningssystemet. Läroplanernas mål 

för jämställda förskolor och skolor är en del av ett större mål att förbättra jämställdhetsarbete i 

samhället. Därför betonas jämställdhetsarbete i förskolans läroplan  

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 ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 

och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98/10, s. 7). 

I grundskolans läroplan (2011) finns samma betoning på jämställdhetsarbete i skolan 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 

sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och för-

väntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr 11, s. 8). 

Att motverka traditionella könsmönster och främja kvinnors och mäns lika rätt, är ett av 

pedagogernas viktigaste uppdrag. Jämställdhets delegation konstaterar att både grundskolan 

och gymnasieskolan är ojämställda (SOU 2009:64). Traditionella könsmönster återskapas och 

villkoren för flickor och pojkar är olika i skolan. Trots att jämställdhetsarbete har ökat under 

2000-talet särskilt i förskolan, sker utvecklingen ändå långsamt (Arvidson, 2014). Skolverket 

bedömer att en central orsak till den långsamma förändringen är brist på kunskap, enligt 

Charlotta Edström (2010) finns det fortfarande brist på genuskunskap i förskolor. Båda 

läroplanerna fastslår att pedagogers beteende står i fokus i jämställdhetsarbete och flickor och 

pojkar ska mötas av lika villkor. Därför blev vi intresserade av att undersöka hur pedagoger 

på förskolor och skolor följer läroplaners mål om jämställdhet och värdegrund. Vi vill också 
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som blivande pedagoger få inspiration kring hur vi ska skapa aktiviteter eller undervisning 

som utgår från ett jämställdhetsperspektiv. 

1.1 Syftet 
 

Studiens syfte är att beskriva fyra pedagogers resonemang kring genuspedagogik och 

jämställdhetsarbete i en förskola och en skola, samt att undersöka eventuella hinder som 

motverkar jämställdhet mellan könen. 

1.2 Frågeställningar  
 

 Hur arbetar pedagoger med jämställdhet i förskola och skola? 

 Vilka hinder finns det för att omsätta jämställdhetsarbete i praktiken? 

1.3 Disposition  
 

Uppsatsen består av 5 huvuddelar samt 2 bilagor och referenslista. I efterföljande avsnitt 

redogör vi för tidigare forskning där några begreppsförklaringar ges och sedan ges exempel på 

historiska och teoretiska perspektiv på jämställdhet. Avsnittet innehåller också 

jämställdhetsuppdrag i förskolans läroplan, jämställdhets i praktiken på förskolan, 

jämställdhetsuppdrag i skolans läroplan och jämställdhetsarbete i praktiken på skolan. Det 

tredje kapitlet innefattar val av metod och tillvägagångssätt, urval och avgränsningar. 

Följande avsnitt innefattar analysen av material som vi fick från intervjuer och observationer 

och där försöker vi besvara arbetets frågeställningar. Slutligen, i kapitel 5, diskuteras studiens 

resultat och analys, metod kritik och vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 
 

Här presenteras vad tidigare forskning har sagt om området som vi har valt att undersöka. Vi 

har gått utifrån studiens syfte som lägger vikten på pedagogers synsätt på genuspedagogik, 

läroplaners jämställdhetsuppdrag och hur det omsätts i praktiken. Vi ska lyfta fram centrala 

begrepp som rör jämställdhetsarbete och hur forskarna definierar dem och hur de är viktiga 

för vår studie. Genus, kön, jämställdhet, jämlikhet och kompensatorisk pedagogik är 

begrepp som kommer att behandlas i det här arbetet. Vidare tas upp översiktligt några 

historiska aspekter på jämställdhetsfrågan i tre områden: internationellt i feministiska rörelser, 

nationellt i Sverige och i de svenska läroplanerna. Därefter förklaras utförligt 

jämställdhetsuppdrag i både förskolansläroplan och grundsskolansläroplan, och några 

forskares strategier som kan driva jämställdhetsarbete framåt i förskola och skola. 

 

2.1 Begreppsförklaringar 
 

Wedin (2009) definierar att Genus är ett kulturellt och socialt kön som skapas av samhället 

för att förstärka vad som är kvinnligt och manligt.  Enligt henne är genus inte medfött, det 

görs. Vi växer upp och vi lär oss hur vi ska agera för att bli betraktade som normala kvinnor 

och män och var gränserna mellan könen går. Sara Frödén (2012) framhåller i likhet med 

Wedin att kön skapas i vardagen. Frödén (2012) förklarar att socialt kön är en pågående 

kollektivt görande, människor är beroende av andra för att göra det. Kön avser den biologiska 

skillnaderna mellan kvinnor och män (Wedin, 2009). 

Jämställdhet mellan könen handlar inte om att flickor och pojkar ska bli lika, eller om att 

utjämna olikheter mellan könen genom att påtvinga individer att utföra vissa sysslor. 

Jämställdhet handlar om att alla individer, oavsett kön ska ha samma rättigheter, skyldigheter, 

möjligheter och inflytande (Lif 2008).  

Jan Lif (2008) skriver i ”Genus och jämställdhet” att jämställdhet har två innebörder som man 

först och främst bör skilja på: kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Lif menar att 

kvantitativ jämställdhet betyder att antal kvinnor respektive män som ägnar sig åt specifik 

verksamheten som i politik, utbildningssektor, etc. är lika, medan kvalitativ jämställdhet 

betyder att ge kvinnor och män lika rätt och möjligheter till inflytande över sina egna liv 

oavsett vilket kön de har. Kvantitativ jämställdhet kan vara en bra väg som leder till kvalitativ 

jämställdhet (Lif, 2008). 
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Eva Mark (2007) anser att jämlikhet betyder att alla människor är lika, de har lika värde, lika 

rättigheter och skyldigheter. Tanken är att varje person har vissa rättigheter på grund av att 

han/hon är människa.  

Kompensatorisk pedagogik har sitt ursprung på Island, och lanserades av den danska 

pedagogen Anne Mette Kruse och den handlar om att ge pojkar och flickor möjligheter att 

utveckla alla sina sidor. Flickor och pojkar måste träna egenskaper de förväntas sakna, till 

exempel behöver pojkar öva att visa sina känslor, upptäcka sina mjuka sidor, bli snälla, 

hjälpsamma etc. medan flickor behöver öva att bli modiga och självständiga, våga säga ”nej”, 

leka med svärd, kunna utrycka sig och visa hänsyn etc. (Eidevald, 2011, Lenz Taguchi & 

Eidevald 2011).   

 

2.2 Historiskt och teoretiskt perspektiv 
 

I detta avsnitt ges en översikt över några feministiska i världen rörelser som har påverkat 

jämställdheten generellt. Dock handlar detta arbete om jämställdhetsarbete i en förskola och 

en skola, därför vi inte går djupt i feminism. Här presenteras också hur jämställdhetsbegrepp 

utvecklades i Sverige och sedan hur det infördes i svenska läroplaner. 

Feministiska rörelser i världen 
 

Feminismen strävar enligt Lars Jalmert (2007) efter ett rättvist samhälle där män och kvinnor 

har samma rättigheter och skyldigheter. Deras utgångpunkt är att kvinnor inte har samma rätt 

och friheter som män och syftar till att ändra detta förhållande. De ifrågasätter givna mönster i 

samhället. Jalmert (2007) resonerar att lika värde är grundtanken hos feminismen och i 

strävan för jämställdhet. Gemzöe (2013) förklarar kvinnors långa väg från underordning till 

frihet. Hon lyfter fram fyra rörelser som representerar en historisk utveckling av feminism i 

världen. Hon tar först upp liberalfeminism och marxism/socialistisk feminism som har 

ursprung i två av 1800-och 1900 talets stora ideologier (liberalism och marxism). Sedan tar 

hon upp radikalfeminism och socialradikalfeminism som fick plats efter uppsvinget för 

kvinnorörelsen under 1960-talet. 

Liberalfeminism är den mest kända versionen av feminism. Liberalfeminismens grundtanke 

var att kvinnor ska få möjligheter att ha demokratiska friheter och rättigheter som män. 

Liberalfeminister kämpade för uppfostran och utbildning för kvinnor samt lagliga rättigheter 

och rösträtt. Liberalfeminismens syn på kön är att båda könen i grunden är lika. Både kvinnor 
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och män delar mänsklig natur och allt som finns i den mänskliga naturen har inget kön 

(Gemzöe, 2013). 

Marxism/socialistisk feminism använder delar av Karl Marx teori i sitt syfte. Gemzöe menar 

att Karl Marx inte var feminist, men hans idéer om maktförhållandet mellan könen och 

människan frigörelser från alla former av förtryck var central i socialistisk feminism. 

Socialistisk feminism kämpar för att arbetarkvinnor ska få rösträtt som en del av klassen, män 

som kvinnor måste arbeta och få lika lön eftersom kvinnors ekonomiska beroende av män är 

ett hinder för frigörelser.  Socialistiska feminister anser att kvinnor måste delta i alla områden 

(Gemzöe, 2013). 

Radikalfeminism är enligt Gemzöe (2013) en feministisk rörelse som kämpar för kvinnors 

positioner och rättigheter i den offentliga världen.  Radikalfeminister menar att kvinnor är 

förtryckta genom sitt kön. Det förtrycket kan ses genom mäns kontroll av kvinnor i samhället 

så som sexuella förtryck, misshandel förtryck, etc. Radikalfeminister har en konstruktivistisk 

syn på kön det vill säga att kön är socialt och historiskt skapat, och då menar de att det kan 

undvikas och förändras.  

Socialistisk Radikalfeminism är en teori som kombinerar radikalfeminister och socialistiska 

idéer om hur kvinnor är underordnade och hur de är ekonomiskikt ojämlika. De vill förena 

idéer om patriarkat (radikalfeminist teori) och klass (Marxism teori). De försöker skapa en 

teori som tar hänsyn till klass och samtidigt på kön. 

Kvinnors rättigheter i Sverige 
 

Britt Tellgren (2008) skriver att under 1800-talet var Sverige ett agrarland, där kvinnor var 

underordnade och deras arbetsuppgifter i jordbruk var väl bestämda. Kvinnors arbetskraft var 

nödvändig för att tillgodose familjernas konsumtion. Kvinnor utnyttjades som arbetskraft som 

arbetade både i hemmet och i jordbruksarbete, de hade ingen arvsrätt som män. Under den 

tiden betraktade svenska samhället både gifta och ogifta kvinnor som omyndiga (Tellgren 

2008). Vidare skriver Tellgren (2008) att de borgerliga rörelser som kom under 1850-talet, 

gjorde kvinnofrågan  politisk, vilket ledde till att riksdagen accepterade kvinnors 

utbildningsmöjligheter. 

Eva- Maria Svensson (2008) skriver också att i slutet av 1800-talet började den politiska 

debatten i Sverige domineras av frågor om kvinnors rösträtt och medborgarskap. Kvinnors 

natur antogs vara lämpad för familjelivet, vilket var grunden till att anse män som mer 
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lämpliga till det politiska livet. 1919 infördes allmän rösträtt för kvinnor över 23 år. I början 

av 1920-talet infördes i lagstiftningen jämlikhet mellan kvinnor och män, men det dröjde 60 

år innan jämlikhet började etableras (Svensson, 2008). Den svenska socialpolitiken 

genomförde under 1930- och 1940-talen ett socialt projekt för att förbättra för mödrar och 

barn, genom att göra en kostnadsfri mödra-och barn vård. Vidare infördes en 

moderskapspenning oberoende av inkomstförhållanden och 1948 infördes barnbidrag 

(Svensson 2008). 

Svensson (2008) samt Edström (2010) skriver att termen jämställdhet på svenska bara 

används för relationen mellan kvinnor och män sedan början av 1970-talet. Begreppet 

jämställdhet etablerades under 1960- och 70-talen, och kom att ersätta begreppet jämlikhet.  

Mellan åren 1967-1976 ökade andelen kvinnor i riksdagen från 13 procent till 21 procent. 

1976 lagfästs lika rättigheter mellan kvinnor och män med tanken att 

jämställdhetsperspektivet skulle genomsyra all svensk politik (Svensson, 2008). 

Jämställdhetsfrågor i läroplaner  
 

Ylva Odenbrings (2014) analys visar att det under 1800-talet fanns undervisning och tillsyn 

av de allra yngsta barnen i liten skala då småbarnsskolan riktades till barn från två år och de 

yngsta hade barnkrubban. I början av 1900-talet grundades så kallade barnträdgårdar, med 

tanke att ge barnen en bättre barndom och uppfostran. Edström (2010) hänvisar till Ann-

Christine Vallberg Roths (1998) som analyserar att förskolepedagogiska texter från 1950-talet 

till mitten av 1980-talet präglades av könsneutral- och likhets synsätt. 

Ylva Odenbring (2014) påpekar att de första jämställdhetsfrågorna infördes i 1969 läroplanen 

(Lgr 69), då skolan fick ett uppdrag att motverka traditionella könsroller. Detta speglar vad 

Lif (2008) konstaterat att jämställdhet har två innebörder kvantitativ- och kvalitativ 

jämställdhet, där den kvantitativa leder till den kvalitativa. Med andra ord när det svenska 

samhället har uppnått ungefär jämna antal kvinnor och män på arbetsmarknaden, och antal 

kvinnor i riksdagen ökade mellan 1967-1976, ledd det till att jämställdhets lagar infördes i 

skolor i 1969 och i staten i 1976. Odenbring (2014) resonerar att i början av 1970-talet var 

fokus att undervisningen i skolor skulle vara könsneutral och kursplaner och läromedel skulle 

vara okönade och neutrala. Vidare förklarar Odenbring (2014) den vändning som har skett 

under 1980-talet när fokus i jämställdhetsarbete blev hänsyn till könens olika intressen. 

Eftersom flickor och pojkar föreställs ha olika behov och intresse, förändrades undervisningen 

för att anpassas till flickors behov särskilt i matematik och naturvetenskap. Alltså riktningen 
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var att ändra på flickor och rikta pojkars intresse mot vårdande praktiker. I början av 1990-

talet började undervisningen tar en annan inriktning och fokuserar på intressen variation och 

genusperspektiv. I dagens läroplaner är jämställdhet tydligt framskrivet som en del av skolans 

värdegrund.  

 

2.3 Jämställdhetsuppdrag i förskolans läroplan 
 

Skollagen och läroplaner är styrdokumenten för förskolan. Därför betonar skollagen och 

läroplanen jämställdhetsarbete mellan pojkar och flickor. Förskolan ska vara en social 

mötesplats där alla barn behandlas lika och får samma möjligheter att utveckla sina förmågor. 

I lpfö 98/2010 står det att förskolans verksamhet ska präglas av etiska förhållningssätt som 

ska ta hänsyn till människors lika värde, frihet och jämställdhet mellan könen genom konkreta 

upplevelser. Utifrån detta är det pedagogers förhållningssätt som ska ge barn förståelse om 

demokratisk värdegrund som svensk samhället vilar på. Då spelar pedagoger stor roll i 

jämställdhetsarbete på förskolan eftersom det är de som är förebilder för barnen när det gäller 

att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Verksamheten ska också präglas av 

välbefinnande där alla barn ska känna sig trygga och säkra. Detta betonas av läroplan för 

förskolan samt diskriminerings lag 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling(lpfö 98/10 s. 4). 

Detta visar att förskolan ska vara en miljö där alla barn känner sig trygga och behandlas lika 

oavsett kön eller bakgrund. Barn ska utveckla förståelse för andra människor i världen samt 

visa respekt för skillnader mellan människors uppfattningar och levnadssätt.  Allt detta är 

uppdragen som pedagoger har, att göra förskolan till en social arena som passar alla barn. 

Jämställdhetsarbete ska ske genom vardaglig aktivitet och i samarbete med barn, föräldrar och 

kollegor, det vill säga att alla som deltar i förskolan bör vara involverade i 

jämställdhetsarbetet eftersom det är ett kontinuerligt arbete där föräldrar helst bör stödja det 

som förskolan har börjat. Det som nämns ovan visar hur lpfö 98/2010 lägger stor vikt vid 

jämställdhet mellan kön där pedagoger är viktiga aktörer i jämställdhetsarbete. Hur går arbetet 

till? Svar på frågan ligger i följande avsnitt där vi diskuterar hur jämställdhetsarbete går till 

och tar upp olika strategier för att arbeta med jämställdhet mellan kön på förskola.  
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2.4 Jämställdhet i praktiken på förskola 
 

Eidvald och Lenz Taguchi, (2011) säger att jämställdhet mellan kön måste börja med de 

yngsta barnen på förskolan eftersom det är de som ska forma den kommande generationen. 

Författarna förklarar att det är just förskola som bör börja med jämställdhetsarbete eftersom 

förskolan är redo att formulera barns könsuppfattning med syftet att göra ett rättvist och 

jämlikt samhälle (Eidvald & Lenz Taguchi, 2011). Även om författarna säger så, hänvisar 

Wedin (2009) till en statlig utredning (SOU 2006:75) som uttrycker hur förskolans personal 

”könar” hela verksamheten. Det vill säga att allt på förskola är könskodat såsom barn, 

material, miljö aktiviteter, och delas upp i kvinnligt och manligt. Pojkar och flickor ses olika 

på förskola. Pojkar ses som bråkiga, otåliga och högljudda medan flickor ses som lugna och 

tysta, och följer regler (Wedin 2009). Arvidson (2014) skriver att studierna visar att 

pedagoger på förskolan bemöter barn på olika sätt även om de har genusmedvetenhet i sitt 

förhållningsätt. Pedagoger har stereotypa förställningar och förväntningar som är knutna till 

kön. Hon fortsätter att förklara att genusskapande kan ske när pedagoger talar om pojkar och 

flickor som två olika grupper. Vidare hänvisar Arvidson (2014) att pedagogernas sätt att 

utforma en dag i förskolan har betydelse för barnens genusskapande, och att pedagogerna har 

möjligheter att bredda gränserna för genusskapandet men också att begränsa dessa 

möjligheter. 

Linnea Bodén (2011) menar i ” Könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik. Dominerande 

Föreställningar i förskolans jämställdhets arbete” att förskolans jämställdhetsarbete kan 

beskrivas som motståndsarbete, motstånd mot att pojkar och flickor behandlas olika på 

förskola samt i samhället. Klara Dolk (2011) skriver i ”genuspedagogiskt trubbel från en 

kompensatorisk till en komplicerande och normkritisk genuspedagogik” att trots att vissa 

förskolor inte arbetar med jämställdhetsfrågor, finns det också många förskolor som arbetar 

aktivt med jämställdhet genom kompensatorisk pedagogik. Bodén (2011) Eidevald (2011) och 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) skriver att många förskolor arbetar med jämställdhet 

genom: 

 Könsneutralitet strategi: Eidevald och Lenz Taguchi (2011) skriver att 

könsneutralitets idé syftar att behandla pojkar och flickor lika, ge dem samma 

fortsättningar i olika arenor i samhället. Bodén (2011) menar att fördelen med 

könsneutrala miljöer är att de skapar utrymme där barn väljer fritt vad de vill göra och 

vad de vill leka med. Vidare resonerar Eidevald och Lenz Taguchi(2011) att miljön 
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bör vara könsneutral så långt som möjligt, genom att byta namn från dockvrån till 

hemmet etc., ändra könskodade färger till neutrala färger, etc. Neutralitet när det gäller 

leksaker, material och miljö är viktigt i jämställdhetsarbete eftersom flickor och pojkar 

gör samma aktiviteter.  

 Könsöverskridande strategi handlar om att blanda könskodade och icke könskodade 

leksaker och material med syftet att få barnen att överskrida könsnormerna. (Eidevald 

& Lenz Taguchi 2011). 

 

 Språkbruket strategi är en strategi som Bodén (2011), Eidevald och Lenz Taguchi 

(2011) samt Eidevald (2011) påpekar på att den är viktig för att kunna arbeta med 

jämställdhet mellan könen på förskola. De menar att pedagoger bör ha kontroll över 

språket och hur de använder det, eftersom språket kan användas att påverka 

identiteten. Detta handlar om att förändra hur de talar till/ med flickor och pojkar. De 

måste ha samma röstläge när de pratar med barn. 

 

 Kompensatoriskpedagogik strategi: Bodén (2011) , Eidevald (2011) samt Eidevald 

och Lenz Taguchi(2011) framhåller att kompensatorisk pedagogik har varit användbar 

metod eller strategi för förskolor som arbetar med jämställdhet mellan könen runt om i 

Sverige. Eidevald och Lenz Taguchi(2011) visar exempel på hur pedagoger kan 

praktisera kompensatorisk pedagogik. Författarna säger att pedagoger kan uppmuntra 

pojkar att leka med flickleksaker, vara snälla, hjälpsamma, etc. och flickor leka med 

pojkleksaker, vara starka, modiga, etc. Barn får möjlighet att gå över gränser och 

kunna prova andra perspektiv. 

Kritik mot kompensatorisk pedagogik 
 

Wedin (2009) menar att pedagogen måste vara på sin vakt när han/hon använder 

kompensatorisk pedagogik, för att dela elever i enkönade grupper på ett oreflekterat sätt kan 

det tvärtemot syftet, förstärka könsmönster. Detta betyder inte enligt Wedin (2009) att 

kompensatorisk pedagogik inte ska användas, utan det är ett första steg till att skapa utrymme 

för förändrade könsmönster om det pågår med tydliga mål och begränsad tid. Vidare 

påminner Wedin (2009) om att kompensatoriskt arbete hela tiden måste fokusera på 

individen, eftersom skillnaderna mellan flickorna i flickgrupp kan vara större än skillnaderna 

mellan grupperna flickor och pojkar. Eidevald (2011) diskuterar att kompensatorisk 

pedagogik tenderar att pedagoger arbetar med jämställdhet genom att separera pojkar och 
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flickor, eftersom pojkar och flickor förväntas träna på vad de är dåliga på. Detta kan förhindra 

pedagoger att skapa en verksamhet som inte begränsar barn på grund av kön. Kompensatorisk 

tanke fokuserar på olikheter mellan pojkar och flickor. Pedagoger agerar olika mot flickor och 

pojkar, vilket motsäger läroplansmål som betonar att pedagoger bör bemötta alla barn på 

samma sätt (Eidevald, 2011).  

      

2.5 Jämställdhetsuppdrag i skolans läroplan 
 

Uppdraget i grundskolan utgår från samma grundläggande demokratiska värderingar som 

förskolan, vilket är reglerat enligt läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet: 

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 

och förmedla (lgr11, s.7).  

Människors lika värde, jämställdhet och solidaritet gentemot andra människor handlar enligt 

Odenbring (2014) om att skapa förståelse och få elever att leva sig i andras människors liv. 

Skolan har också ett uppdrag att ge eleverna utrymme att pröva och utveckla sina förmågor 

oberoende av kön. Därför är kunskapen kring frågor som rör ojämställdhet avgörande för 

förändringen.  

 

2.6 Jämställdhet i praktiken på skolan 
 

Könsmönster i sig är inte problematiska, utan beteendemönster som medför olika makt och 

möjligheter för individer är problematiska. Lif (2008) menar att en flicka som sitter tyst är 

inget problem, och att en pojke som väsnas och tar plats är inget problem. Men om en pojke 

väsnas så att verkan blir att en flicka tystnar då finns ett jämställdhetsproblem. I grundskola 

påverkar kön talutrymmets fördelning, då pojkar oftast är de som talar mest och avbryter 

flickor. En annan typ av ojämställdhet som syns i skolan enligt Lif (2008) när pojkar får mest 

uppmärksamhet av lärare, och denna uppmärksamhet är oftare negativ. Pojkar bestraffas 

oftare än flickor för olika regelbrott, medan flickor uppmanas att diskutera sina synsätt på 

problematiken. Detta skapar en uppfattning hos pojkar att regler inte gäller för alla, och att det 

finns ett regelsystem för pojkar och ett för flickor. Många pojkar som bestraffas hårdare än 
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flickor för samma händelser, har en uppfattning att de ordningsregler som finns i skolan gäller 

bara för dem och flickor kommer undan. Jämställdhet är ett kunskapsområde och brist på 

kunskap och medvetenhet leder till en bristande förmåga bland pedagoger att upptäcka 

genusstrukturerna (SOU 2009:64). Läraren kan omedvetet förstärka könsstereotypa 

värderingar, genom de förväntningar som riktas mot flickor respektive pojkar, exempelvis 

genom att tillåta att pojkar dominerar i klassrummet (SOU 2009:64). 

Wedin (2009) beskriver ojämställda miljöer som präglas av att gränserna mellan manliga och 

kvinnliga positioner är tydliga och distinkta. Medan jämställda miljöer präglas av lösa gränser 

mellan manligt och kvinnligt, där könsgränser hindrar inte pojkar och flickor att samarbeta. 

Vidare anger Wedin (2009) ett verktyg för jämställdhetsarbete som kallas för härskartekniker. 

Det är en teori som skapades i slutet av 1970-talet av Berit Ås, professor i socialpsykologi i 

Oslo. Härskartekniker är metoder som används av alla medvetet eller omedvetet för att skapa 

sig negativ makt över andra, och de kan förekomma mellan kvinnor och män, men också 

mellan kvinnor och mellan män i alla åldrar. Wedin (2009) menar att pedagogers och barns 

medvetenhet om härskartekniker ger dem möjligheter att bryta förtryckande situationer och 

underordning som härskartekniker skapar. 

Härskartekniker är:  

 Osynliggörande: Att tysta andra genom att ignorera eller avbryta dem. 

  Undanhållande av information: Att utestänga någon genom att undanhålla väsentlig 

information.  

 Förlöjligande: Att genom ett visst sätt framställa någons argument eller person som 

löjlig och oviktig, 

  Påförande av skuld och skam: Att få en att skämmas för sina handlingar eller 

egenskaper.  

 Dubbelstraffning: Att ställa någon inför ett val, och utsätta honom/henne för 

nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val hon/han gör. 

 Objektifiering: Att kommentera eller diskutera ens utseende i irrelevanta 

sammanhang.  

 Våld och hot mot våld: Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja 

igenom (Wedin, 2009). 

 Splittring: Att en grupps gemenskap motarbetas. 
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Kajsa Tegnér (2007) formulerar motsatser till härskartekniker som pedagogen kan använda 

för att motverka härskartekniker, handlingarna är 

- Att se den andre i motsats till osynliggöra 

- Att informera  i motsats till  undanhållande av information  

- Att ta på allvar i motsats till  förlöjligande  

- Att tala om ansvar och att ta konsekvenser i motsats till  påförande av skuld och skam 

- Att skapa intersubjektivitet i motsats till  objektifiering 

- Att praktisera icke-våld i motsats till  våld och hot mot våld  

 

Det finns inte ett bestämt facit för hur pedagogen bäst arbetar med jämställdhetsfrågor i 

skolan. Odenbring (2014) diskuterar att det finns olika sätt att ta sig fram i jämställdhets 

arbete. Hon pekar på statliga utredningar (SOU 2010:99) som betonar att arbetet med 

jämställdhetsfrågor i verksamheten ska vara kontinuerligt för att kunna ge några resultat. 

Därtill föreslår Wedin (2009) några uppmaningar för att driva jämställdhetsarbete. 

1.Verksamheten könsmedveten  

För att uppnå jämställdhet i skolan ska verksamheten vara könsmedveten, och detta görs i ett 

tvåstegsarbete. Första steget är att se och förstå könsmönster som finns i verksamheten, andra 

steget är att motverka traditionella könsmönster genom att förändra verksamheten. Wedin 

(2009) menar att detta sker dels genom könsmedveten pedagogik, då används pedagogiska 

metoder i undervisningsform som främjar lika villkor för flickor och pojkar. Dels sker det 

genom att bygga in genusperspektiv i undervisningen. På så sätt blir enligt Wedin (2009) 

jämställdhetsarbete delat upp för att underlätta hanteringen av arbetet. De delarna är  

A. Se och synliggör könsnormer, vilket innebär att pedagogen ska ha kunskap om hur 

könsmönster skapas. Detta möjliggör förändringsarbete. Wedin (2009) förkortar 

processen som leder till genusmedvetenhet med uttrycket ”sätta på sig 

genusglasögon”, där pedagogen observerar och kartlägger könsnormer. Sedan 

analyserar och reflekterar pedagogen observationsresultat med hjälp av teori och 

kunskap. 

B. Utforma en könsmedveten pedagogik. Denna del kommer efter att pedagogen har klart 

sett och kartlagt könsmönster i verksamheten. Då börjar pedagogen att arbeta 

genusmedvetet, eller könsmedvetet och använda pedagogiska metoder för att 
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motverka och ändra könsmönster som finns i verksamheten. Detta kan innebära att 

utjämna pojkars och flickors utrymme i klassrummet, eller att stimulera pojkars och 

flickors olika färdigheter, eller att motverka härskartekniker. 

C. För in genusperspektiv. I den delen ska pedagogen problematisera undervisningens 

och verksamhetens innehåll. Detta kan innebära att lyfta fram och presentera 

föreställningar som finns kring kvinnligt och manligt i ämnet, och ifrågasätta dem. På 

så sätt förstår elever att kön spelar roll men könsmönster är inte givna utan 

föränderliga. Wedin (2009) anger ett verktyg för att utveckla undervisnings inslag av 

genusperspektiv som kallas genustrappan. Trappan består av fyra steg som 

representerar jämställdhetsarbete i verksamheten, och verksamheten som ligger i det 

högsta steget har störst genusmedvetenhet.   

2. Genussäkra läromedel och material  

Wedin (2009) diskuterar rollen som läromedel har för att förstärka läroplanens värdegrund 

och jämställdhetsmål. Pedagogen har ett ansvar för att regelbundet granska läromedel och 

material såsom läroböcker, filmer, bilder, dataprogram och skönlitteratur utifrån 

diskrimineringsgrunder som t.ex. kön för att främja likabehandlingen i skolan.  

3. Metod och tillvägagångssätt 
 

I detta avsnitt redogör vi för vilka metoder vi har använt oss av och hur vi gick tillväga att 

samla vårt material. Sedan tar vi upp urval och hur vi avgränsade oss. Jämställdhetsarbete 

anses enligt Kristina Brunila & Charlotta Edström (2013) som ett mångfacetterat begrepp som 

kan förstås på olika sätt då behövs det analyseras och undersöks noggrant. För att förstå 

jämställdhetsarbetet i förskolan och skolan har vi valt att intervjua fyra pedagoger och att 

observera hur de arbetar med jämställdhet. Det är enligt vår uppfattning intressant att 

undersöka om eleverna och barnen oavsett kön får lika behandling och uppmuntran. 

Martyn Denscombe (1998) resonerar att ansikte mot ansikte- intervjuer har högre 

svarsfrekvens än andra typer av intervjuer eller enkäter.  Vi har valt två pedagoger i en 

förskola och två pedagoger i en skola. De pedagoger som valdes ut var en nyanställd och en 

erfaren i såväl förskolan som skolan. Pedagogernas namn anges inte av etiska skäl, utan vi 

valde fingerade namn för att underlätta för läsaren och vår egen analys. Alla intervjuer 

spelades in och vi har använt halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor, som enligt 
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Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) möjliggör för intervjuaren att få en god bild av 

intervjupersonens uppfattning om de undersökta fenomenen. 

Vi har valt att kombinera observationer med intervjuer med tanke att nå bättre resultat eller få 

en bättre bild. Katrine Fangen (2004) belyser att en kombination mellan intervju och 

observation möjliggör för forskaren att fråga om saker som han/hon har sett eller jämföra 

informanters svar med observation. Vi har valt att observera först med syfte att kontrollera hur 

lärarna bemötte eleverna i vanliga situationer och utan att de var medvetna om 

intervjufrågorna. I slutet av varje observation intervjuades pedagogen, för att öka följdfrågor 

och reflektera över vad som har antecknats under observationen om de överensstämmer med 

pedagogers svar. Materialet som samlas utifrån fyra dagars observationer och intervjuer 

bearbetades och analyserades i resultaten för att besvara arbetets frågeställningar.  

Tabell 1 (tabellen visar datum, pedagogers namn, intervjutid och observation tid)   

Datum Pedagogers fingerade 

namn 

Yrke intervjutid  Observationtid 

2014-11-05 Åsa Mellanstadielärare 45 min 3 timmar 

2014-11-07 Sara Förskollärare  30 min 4,5 timmar 

2014-11-10 Eva Förskollärare (Utbildad 

Gymnasielärare) 

30 min 4,5 timmar 

2014-11-11 Lena Lärare 1-7 35 min 4 timmar 

 

Urval  
 

Fyra pedagoger är valda att observeras först och sedan intervjuas, två nyanställda och två 

erfarna. Grundtanken med det är att försöka ta reda på hur jämställdhetskunskap påverkar 

nyanställda pedagogers sätt att bemöta barn av olika kön och behandla svårigheter, och hur 

erfarna pedagoger som kanske inte har fått genusutbildning arbetar med jämställdhet och hur 

de möter hinder. Vi har gjort ett subjektivt urval, något Denscombe (1998) beskriver som ett 

medvetet urval där forskaren har en viss kännedom om företeelser som ska undersökas. Vi 

valde en mångkulturell förskola som ligger i ett geografiskt område med utländskbakgrund 

familjer, och försökte ta reda på jämställdhets hinder och hur pedagoger arbetar med 

jämställdhet. Däremot valde vi att observera och intervjua två pedagoger i en skola som har 

färre elever med utländskt ursprung, för att undersöka eventuella hinder som finns där.  
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Avgränsningar 
 

Anledningen till att vi har valt en förskola och en skola är att vi är en förskollärare och en 

högstadielärare, och i syfte att få en bättre bild av jämställdhetsarbetet ansåg vi att det är mer 

lämpligt om vi undersöker en förskola och en grundskola. I förskolan valde vi två storabarns 

avdelningar (3-5), för att undersöka och se hur barn bemöts och hur arbetar pedagogerna med 

jämställdhet. I skolan varierade vi mellan lågstadiet (årskurs 3) med en nyanställd lärare och 

mellanstadiet (årskurs 4) med en erfaren lärare, för att se hur könsmönster ser ut i sådana 

klasser.  

   

4. Resultat och analys 
 

Utifrån observationer och intervjuers svar fick vi ett brett material som analyseras i två delar: 

först förskolan och sedan skolan. Båda delarna består av tre punkter, som är kategorier som vi 

har skapat utifrån vår studie syfte och frågeställningar: 

 Pedagogers synsätt på jämställdhetsarbete 

 Jämställdhetsarbete i förskolan och skolan 

 Hinder för jämställdhetsarbete  

Analysen av intervjuers svar och observationer kommer alltid förstärkas med pedagogers 

citat, på så sätt lyckas vi att besvara våra frågeställningar. 

  

Förskolepedagogers syn på jämställdhetsarbete 
 

På förskolan intervjuade vi två förskolepedagoger och därefter transkriberades intervjuerna. 

Den nyanställda Sara är nyexaminerad förskollärare och den erfarna förskolläraren Eva är 

egentligen gymnasielärare men hon  har bytt yrke några år sedan. Hon ansåg att det är 

intressant att arbeta med små barn därför vidareutbildade hon sig för att arbeta i förskolan.  Vi 

fann att båda pedagogerna hade fått genusutbildning och att de har samma uppfattning om 

jämställdhetsarbete, dvs de har alltid genusperspektiv i sitt förhållningssätt. Men de definierar 

jämställdhetsarbete på olika sätt:  

Jag tycker jämställdhet utifrån könen är att oavsett normer som råder i samhället alla 

ska få vara var de vill, göra vad de vill, det har ingen betydelse vem du är, flicka eller 

pojke, man eller kvinna.(Eva). 



19 

 

Jag kan definiera jämställdhet som att sätta barnet i centrum, att se barnet själv som 

individen utan tänka på det här barnet är en pojke eller en flicka (Sara). 

 

 

Jämställdhetsarbete i denna förskola 
 

Förskolan verkar arbeta aktivt med jämställdhet, och detta har båda pedagogerna bekräftat 

under intervjun. Sara resonerar att de alltid försöker knyta temaprojekt som förskolan 

bestämmer till barns intresse för jämställdhetsarbete. Under reflektion- och planeringstid 

diskuterar pedagogerna aktuella frågor som jämställdhet.   

Vi kopplar temaprojekt som hela förskolan har ihop med jämställdhet, för att barn får 

utrycka sina känslor, oavsett vilket kön de har. Alla får använda teknik, alla får berätta. 

Flickorna som inte vågar sitta i centrum och säga någonting, vågar att sitta på 

kompisstolen och berätta (Sara). 

Eva följer samma strategi där hon förklarar hur jämställdhet ingår automatiskt i olika projekt  

Vi har haft kompisprojekt bland annat, det är ett väldigt stort projekt som handlar om att 

barnen först ska lära känna varandra.  Vi delar barn i olika grupper så att det inte blir att 

flickor går till flickorna eller pojkar går till pojkarna, vi bryter alla sådana tankar, vi 

försöker para ihop barn i olika åldrar, olika kön; olika kultur och olika aktiviteter.  

Detta stämmer delvis med vad vi har observerat. I samlingen satt alla barn i ringen innan de åt 

frukter. En pedagog satt i ringen med barn, de sjöng några sånger och pedagogen började 

ställa små frågor. Hon påminde barn om hur bra kompisar kan vara. Hon sa att ”en bra kompis 

hjälper andra kompisar, en bra kompis stör inte andra kompisar, en bra kompis lyssnar när 

andra pratar, en bra kompis väntar på sin tur”. Hon började ställa frågorna och alla barn fick 

svara i talrundor. Alla barn väntade och om ett barn ville svara först, motiverar pedagogerna 

att alla ska vänta på sin tur, för att så gör en bra kompis. Den pedagogen bemötte alla barn 

lika oavsett kön.  

En annan pedagog kom med ny information om att efter fruktstunden skulle alla gå ut. Då 

påminde hon barnen att de är bra kompisar och att de ska hjälpa varandra under påklädningen. 

Hon gav ett exempel på hur de kan hjälpa varandra. Hon hämtade sina utekläder och sa till 

barnen att hon inte kunde klä på sig och att hon vill ha hjälp och alla barn oavsett kön gick till 

henne och hjälpte till.  
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Denna dag fortsatte de med ”kompisprojekt”. De hade en kompisstol och varje dag kommer 

ett barn och sätter sig på denna stol. Andra barn kommenterar och säger vad den kompisen 

som sitter på kompisstolen är bra på. 

Den stolen täcktes av en svart och röd färgad duk som ansågs vara könsneutralt material. Alla 

barn vet vem som ska sitta på stolen den dagen. Pedagogen frågade varje barn vad den 

kompisen är bra på och barnen svarade i talrundor. Alla väntar på sin tur. 

Vi kan sammanfatta att under de observationer vi gjorde, försökte pedagogerna på den 

avdelningen behandla alla barn lika under aktiviteter, och de försökte anpassa aktiviteterna till 

alla barn. De knyter kompisprojektet med jämställdhet genom att ge pojkar och flickor samma 

möjligheter. Alla barn har rätt att prata och uttrycka sig i olika aktiviteter.  

Däremot hade några pedagoger jämställdhetstankar i sitt förhållningssätt, men under 

observationer visade de sig vara påverkade av könsmönster. De behandlade inte alla barn lika. 

Barnen satt vid två bord, och på det första bordet målade barn fjärilar. På det andra bordet satt 

tre pojkar och en flicka.  Pedagogen gick till bordet där de tre pojkarna spikade. Hon 

bekräftade pojkar direkt men flickan som också ville spika fick inte det eftersom det bara 

fanns tre spikar. Pedagogen gav flickan ett pussel istället, och sa till henne att hon inte 

behövde spika som pojkar. 

På andra dagens observation, vid kvart över nio, kom en flicka och en pojke lite försenade. 

Båda barnen sprang in i stora rummet med skorna på, och pedagogen som var i närheten sa till 

barnen att de måste ta av skorna innan de gick in. Pojken sa att han inte orkade, flickan sa 

inget. Pedagogen tog pojken och hjälpte till och flickan stannade i rummet. Efter en stund 

kom pedagogen och frågade flickan varför hon inte hade tagit av sig skorna och flickan sa då 

att hon ville ha hjälp. Pedagogen sa till henne att hon måste prova själv. Flickan skickades till 

hallen för att ta av sig själv. 

Detta sammanfattar vi som att vissa pedagoger behandlar barn omedvetet på olika sätt på 

förskolan. De hjälper pojkar även om de inte hade bett om hjälp, och flickor blev ignorerade 

och de tänker att de ska klara sig själva. Vissa pedagoger har också förväntningar på olika 

kön. De kan hindra flickor att prova andra perspektiv och detta skapar könsordning och 

könsmönster i barns tankar.        

 



21 

 

Hinder för jämställdhetsarbete på förskolan 
 

Vi intervjuade pedagogerna med syfte att undersöka vilka hinder eller svårigheter de kan möta 

för att omsätta jämställdhetsarbete i praktiken. Både Sara och Eva anser att hinder som de 

möter i sitt arbete är föräldrars uppfattningar om jämställdhet mellan könen. Barnen kommer 

från olika familjer med olika kulturer, vilket påverkar  jämställdhetsarbetet. 

Vi arbetar på en mångkulturell förskola, vi upplever att barnen är könskodad hemifrån. 

Flickor har rosa kläder på sig, och pojkar har blå eller gröna kläder på sig. Det är svårt 

att ändra den här tanken på en gång, men vi försöker i alla fall. (Sara) 

Eva framhåller med Sara att föräldrar i det området tänker på annat sätt, de förstärker 

könsroller i barns tankar genom att visa dem vad de får eller inte får göra på grund av deras 

kön.  

Jag upplevde ett fall där en förälder såg sin son med dock vagn, han sa att sitt barn inte 

skulle leka med dockvagn för att han är en pojke. Vi kan inte hålla tyst med de 

tankarna, vi säger att barn kan leka med alla leksaker som finns på förskolan, ni får göra 

vad ni vill hemma, men på förskolan jobbar vi så här, vi förklarar till dem varför vi 

jobbar så (Eva). 

Båda pedagogerna anser att det stora hindret de har är föräldrars uppfattningar om 

jämställdhet, på grund av deras bakgrund. Barn kommer med nya idéer som kan påverka 

andra barns förståelser och förskolans jämställdhetsarbete.  

I observationer märkte vi att barnens utekläder som hängde i hallen är könskodade, alla kläder 

är i rosa och i blå färg. På en av de undersökta avdelningar fanns det en rosa flicka, som bara 

har rosa grejer, och hon ville bara leka med rosa leksaker. Hon höll i pedagogens hand när de 

var ute och vägrar att leka för att hon inte ville smutsa ner sig. I denna avdelning fanns det en 

magnetleksak som består av olika bitar med olika färger. Den rosa flickan satte sig ner och 

plockade alla rosa bitar och la dem på sidan, och sedan puttade hon andra färger till en pojke 

som också lekte med den leksaken. Flickan försökte ta två rosa bitarna som pojken hade i 

handen på tvång, en pedagog kom och löste konflikten mellan dem, men flickan insisterade 

att pojken inte får ha rosa bitarna. Pedagogen visade flickan att det också går att bygga med 

blåa färger, flickan vägrade och gick till hörnet satte sig där.   

Under observationer upptäckte vi att barn har könsmönster hemifrån som påverkar 

jämställdhetsarbetet på förskolan.  Pedagoger gör vad de måste göra för att följa läroplanens 

mål, men barnen lär sig vissa könsroller från kamrater, föräldrar etc.  
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Pedagogerna i förskolan föreslog att fortsätta prata med föräldrar kring genusfrågor och 

läroplansmål för att kunna hantera de svåra situationerna.  

Vi behöver arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor hela tiden. Vi kan inte ändra 

föräldrars uppfattning, men vi behöver påminna dem om jämställdhetsarbete i 

utvecklingssamtal och föräldramöte (Sara). 

Eva bekräftar också att samtalet med föräldrar är viktigt för att ge dem förståelse om hur 

förskolan jobbar och varför. 

Vi behöver fortsätta samtala med föräldrar, föräldrasamtal är mycket viktig. Då 

kommer de att förstå varför vi arbetar med jämställdhetsfrågor, vi måste ha bra 

kommunikation med föräldrar (Eva). 

 

Sammanfattning  

Informanterna på förskolan arbetar med jämställdhet genom olika temaprojekt som förskolan 

väljer utifrån barnens intresse. Detta märkte vi under observationer, exempelvis hur de 

kopplade kompisprojekt med jämställdhet. Pedagogerna försökte anpassa flickor och pojkar i 

alla aktiviteter, där alla barn har rätt att prata och utrycka sina tankar. Även om pedagoger 

hade en jämställdhetstanke i sitt förhållningssätt, påverkade några pedagoger könsmönstret  

genom att behandla pojkar och flickor olika. Detta visade sig också under observationer. I 

detta fall såg vi en pedagog som gav ett pussel till en flicka i stället för en hammare att spika 

med som hon ville ha. Det motiverade pedagogen med att flickan inte behövde spika som 

pojkarna gjorde. Vi märkte även att en pedagog hjälpte en pojke att ta av sig skorna, men att 

en flicka inte fick samma hjälp. Här sa pedagogen att flickan måste göra det själv.  

Pedagogerna i förskolan förklarade att de hinder som fanns för jämställdhetsarbetet i 

praktiken var föräldrars uppfattning om genus och jämställdhet. Pedagogerna sa att de barn 

som kommer till förskolan har utländsk bakgrund och är från olika kulturer, vilket gör att 

föräldrarna inte har kunskap om jämställdhet. Pedagogerna menade att det viktigaste är att 

fortsätta samtala med föräldrarna och förklara hur de jobbar och varför de jobbar så. 
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Skolpedagogers syn på jämställdhetsarbete 
 

På skolan intervjuade vi två pedagoger och sedan transkriberade vi allt vad de har sagt. Den 

erfarna pedagogen Åsa har många års erfarenhet men ingen genusutbildning. Den nyanställda 

pedagogen Lena är nyexaminerad lärare och har fått genus- och jämställdhetsperspektiv från 

sin utbildning. Hon definierar jämställdhetsarbete att utmana flickor och pojkar lika mycket: 

För mig betyder det att det ska vara så lika som möjligt, sedan kan det variera beroende 

på elever(Lena).  

Den erfarna pedagogen Åsa har inte haft genus- och jämställdhetsperspektiv under sin 

utbildning, men har sin erfarenhet som förälder till tre barn. Hon definierar jämställdhet som 

att hjälpa alla barn att kunna vara som de är och klara sig i samhället:   

Jämställdhet mellan könen överhuvudtaget betyder inte att alla ska bli likadana utan att kunna 

hjälpa alla för att kunna vara de som de är och klara sig i samhället(Åsa). 

 

Jämställdhetsarbete i denna skola 
 

Skolan arbetar inte specifikt med jämställdhet, utan med trygghet som hänger ihop med 

jämställdhet på något sätt som Åsa försökte förklara. Däremot finns jämställdhetsfrågor i det 

dagliga arbetet och att det alltid lyfts fram att det ska vara jämställt i skolan har både Lena och 

Åsa konstaterat under intervjun. 

Pedagogerna väljer sitt arbetssätt beroende på olika faktorer, exempelvis klassen som de ska 

ha ansvar för, vilka typer av elever och vilka mönster som finns i klassen. I Lenas klass fanns 

olika mönster t.ex. pratiga pojkar och pratiga flickor, duktiga pojkar och elever på olika 

nivåer. Mönstret i denna klass var att en flicka satt med en pojke av en jämställdhetstanke 

förutom tre pojkar som satt i rad tillsammans. Läraren motiverar att hon försöker alltid att 

sätta en pojke bredvid en flicka men i fall det inte fungerar så hittar hon en annan lösning.  

Detta stämmer med vad vi har observerat. Lena står vid dörren på morgonen och hälsar alla 

barn på samma sätt. Hon har samma tonläge i tal med flickor och pojkar och försöker vara så 

jämställd som möjligt. Hon väljer att göra samling där hon öppnar talutrymme för alla elever. 

Elever börjar räcka upp händer för att berätta vad de har för berättelser, och Lena är väldigt 

noga med att hela tiden bolla mellan flickor och pojkar. Det blir alltid en flicka och sedan en 

pojke som berättar. 
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När jag ställer frågor jag låter flickor komma lika fram som pojkar. Jag har tre duktiga 

pojkar som jag försöker undvika att sätta de i centrum, utan jag lyfter även de svaga.          

Under dagen delar Lena ut olika material till elever som de ska arbeta med. Lena går runt och 

kontrollerar alla barn, men mönstret blir att pojkar frågar mest och ber mest om hjälp. Hon 

motiverar att pojkarna är tävlingsbenägna och försöker göra snabbt så mycket som helst. 

Samma mönster återkommer under eget arbete, där alla elever arbetade själv och pojkar var 

de flesta som bad läraren om hjälp. Läraren fick säga till några att de måste försöka arbeta 

själva och inte bara ropa på hjälp. En pojke som satt i rad mellan två andra elever (en pojke 

och en flicka) började prata högt tillsammans med de två andra. Läraren bad pojken att byta 

plats medan de två andra som han pratade med stannade på sina platser, vilket gjorde oss 

fundersamma på anledningen till att han fick byta plats och inte flickan.  

Under högläsning läste läraren en bok som handlade om sjukdom, död och känslor. En flicka 

konstaterade att boken var en sorglig berättelse. En pojke sa med förklenade sätt emot flickan 

och sa att den var en rolig berättelse och log, vilket kan stå för förlöjligande härskarteknik 

som Wedin (2009) pekat på. Läraren agerade när hon kände av vad pojken försökte göra, 

genom att bekräfta flickans åsikt att det var en sorglig berättelse.         

Åsa har fått en pratig klass som hon beskriver det och därför bestämde hon sig för att ha 

stränga ramar och regler för att ha ordning och arbetsro i klassen. Däremot var mönstret i 

denna klass att flickor satt bredvid flickor och pojkar med pojkar förutom 2 par som satt en 

pojke bredvid en flicka. Lärarens motivering var att det fungerar bra på sådant sätt och att hon 

utgår från bästa sätt att fungera och inte bara kön.  Precis som Lena står hon på morgonen och 

hälsar alla barn på samma sätt, men hennes arbetssätt är annorlunda. Hon väljer bort samling 

eller att öppna ett talutrymme för barn. Hennes motivering är att det blir orättvist för några 

barn som inte har lika möjligheter som andra, när de andra berättar vad de fick göra under 

helgen. Åsa börjar dagen direkt med arbete, ställer frågor och drar lott för att välja svararen 

och elever skriver ibland på sina vita tavlor. På så sätt får ingen elev mer utrymme än den 

andre oavsett kön och därför var det svårt att se något mönster i denna klass. Åsas pass 

innehåller olika moment så att det ska passa alla elever, och ger exempel som innehåller båda 

könen. Hon pratar med flickor och pojkar med samma tonläge. 
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Hinder för jämställdhetsarbete i skolans praktik 
 

Lena bekräftar att det finns hinder i jämställdhetsarbete som återkommer i det dagliga arbetet  

När jag har en svår grupp blir det svårt att skapa jämställdhet, för att det som fungerar 

med flickor kanske inte fungerar med pojkar, då har jag ett hinder som jag behöver 

komma ifrån. 

 

Läraren berättar att vad gäller för någon kanske gäller inte för någon annan, i så fall läraren 

tar andra kollegor till hjälp och genom att lyssna på deras förslag formar hon sin egen lösning 

eller tar andras förslag och provar. Utifrån målet att vara rättvis försöker hon överkomma 

jämställdhetsarbete svårigheter. Åsa håller med Lena att jämställdhetssvårigheter alltid finns. 

Hon framhåller att det kan vara svårt att lära pojkar backa sig lite, att hon blir tvungen ibland 

att ta det med till föräldrar för att underlätta denna svårighet. Åsa hänvisar att det finns andra 

slag svårigheter i andra aspekter som är lika viktiga som jämställdhetsarbete men ändå svårare 

att överkomma.  

Sammanfattning   

Informanterna på skolan har ett jämställdhetsperspektiv utifrån en trygghetsplan som bland 

annat styr deras arbetssätt. Sociala relationer mellan elever har också en stor betydelse för hur 

pedagoger arbetar i skolan. Pedagogerna behandlar barn lika och försöker att flickor och 

pojkar får samma talutrymme och möjligheter. Samtidigt händer det att pedagoger snabbt 

hanterar situationer där könsmönster stärks, vilket vi anser sker omedvetet. Detta såg vi 

exempelvis när en pojke blev tillsagd av läraren att byta plats och när några pojkar försökte få 

lärarens uppmärksamhet. Erfarenhet kan spela en viktig roll i att minska omedvetna 

behandlingar. Detta märkte vi när vi observerade en erfaren pedagog där var det svårt att se 

något könsmönster. I denna skola fanns det vanliga hinder som varierade i svårighet, 

exempelvis att lära pojkar lugna ner sig och baka lite och att hitta lämpliga sätt att behandla 

alla lika i olika grupper. Pedagogerna oroar sig även för andra svårigheter som är 

kunskapsmässiga eller som handlar om att skapa trygghet i skolan.  
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5. Sammanfattande diskussion 
 

Kristina Brunila & Charlotta Edström (2013) analyserar att jämställdhetsarbetet i utbildningen 

i Sverige har genomförts kraftigt, men formen och innehållet i jämställdhet har blivit mer 

rutin med tiden. Resultat visade att förskolans pedagoger som intervjuades har genustänkande 

i sina förhållningssätt. De arbetar utifrån projekt som inte ger dem möjlighet att fokusera 

enbart på jämställdhet. Jämställdhetsarbete tar inte framträdande plats i deras förskola; genus 

är en bland andra frågor som de arbetar med. De försöker bara behandla alla barn lika och 

koppla enskilt temaprojekt ihop med jämställdhet. När det gäller olika strategier som forskare 

har pekat på som effektiva för att omsätta jämställdhet i praktiken, observerade vi att på 

förskolan använder pedagoger könsneutral strategi vilket syns tydligt på deras miljö, material 

de använder, leksaker etc.  En pedagog som intervjuades bekräftade att de bytte namn på olika 

utrymmen på förskolan, som t.ex. lägenhet istället för dockvrån, lekrum istället av byggrum. 

Språkbruk är också en strategi som vi upptäckte under observationer. Många pedagoger på 

förskolan använder denna strategi i samtal med alla barn.  De kontrollerar sitt tonläge och 

lyssnar på alla barn på samma sätt och hur de bekräftar dem är mycket intressant. Även om 

det finns några pedagoger som inte gör det, upptäckte vi att majoriteten har detta tankesätt och 

kontrollerar hur de talar till alla barn. Svårigheter som pedagoger bemöter berör olika kulturer 

som finns i området vilket gör att jämställdhetsarbetet går långsamt i deras förskola. Det är 

svårt att lyckas med jämställdhetsarbete när barn får olika uppfattningar om kön från hemmet. 

Detta förstärker könsmönster i förskolan och påverkar andra barns förståelse. Föräldrars 

kulturella bakgrund spelar stor roll i barns genusuppfattning, vilket inte är ovanligt och 

förklaras med begreppet Intersektionalitet. Odenbring (2014) förklarar att några olika faktorer 

spelar roll och samverkar i konstruktionen av genus. Faktorer som till exempel klass, etnicitet, 

ålder, sexualitet och funktionsnedsättning samverkar när människor formar sin identitet. 

Enligt Wedin (2009) används detta uttryck i genusforskning, och att barn, elever och lärare 

också är bärare av kategorier som etnicitet, social bakgrund och ålder. Således får pedagoger 

större förståelse genom att vara medvetna om att könsmönster skapas i samverkan med 

etnicitet, sexualitet och social bakgrund.  

Även om förskolans pedagoger bör motverka traditionella könsmönster är detta det svåraste 

hinder på förskolan eftersom det är svårt att sudda ut de könsmönster som styr föräldrars 

tankar. I förskolan observerade vi en rosa flicka som vägrade leka med andra barn inomhus 
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eller ute, eftersom hon inte vill att någon smutsar henne. Hon håller i pedagogens hand hela 

tiden och behåller avstånd mellan sig och andra barn. Pedagogen motiverade att flickans 

mamma ville att hon måste vara vacker och har sagt till henne att inte smutsa ner sig. Detta 

förklarar Eidevald (2011) att många förskollärare uppger att det är svårt och komplicerat att få 

föräldrar delaktiga i jämställdhetsarbete. Föräldrar motarbetar förskolans mål genom att låta 

sina barn ha könskodade färger på sig, exempelvis har flickor rosa kläder fina skor och pojkar 

har Batman tröjor och Spiderman kläder. Allt detta gör att jämställdhet blir svårt att 

genomföra (Eidevald, 2011). Eva (förskolepedagog) nämnde att hon motiverar till föräldrar 

som inte har genustanke att barn i förskolan får leka fritt utan könsbegränsning medan hemma 

kan föräldrar bestämma vad de vill, detta anser vi problematiskt och motsägelsefullt. Eftersom 

detta innebär att familjen eller föräldrars rätt att uppfostra egna barn motverkar samhällets rätt 

att styra verksamheter i skolor och förskolor via läroplaner istället för att samarbeta hand i 

hand. Sådant hinder kan påverka jämställdhetsarbete negativt och försena det i alla 

mångkulturella förskolor. Pedagogerna diskuterar jämställdhetsstrategier med föräldrarna och 

motiverar att detta är läroplans- och styrdokumentsmål, men det är inte säkert att föräldrarna 

ändrar sitt sätt att tänka. Pedagogerna i förskolan resonerar att de behöver samtala mer med 

föräldrarna i syfte att informera dem mer om läroplans värdegrund och pedagogers 

jämställdhetsarbete, vilket vi anser är värdefullt att prova. Vi anser att föräldrar också behöver 

ha genus- och jämställdhetskunskap för att kunna samarbeta med pedagoger för att främja 

jämställdhetsarbete. Vi kan föreslå att förskolor och skolor planerar ett ytterligare 

föräldramöte som handlar enbart om jämställdhets- och genusfrågor, i syftet att öka föräldrars 

medvetenhet och kunskap om genus och jämställdhet och hur viktig är det för sina barn och 

hela samhället.  

I skolan visade sig under observationer och intervjuer att lärarna har jämställdhetsperspektiv 

bland annat som styr deras arbetssätt. Språkbruk och tonläge kontrollerar de noga, och de var 

mjuka med alla barn och bemötte dem lika. Dessutom kunde vi inte se könsmedvetenhet som 

Wedin (2009) rekommenderar att pedagogerna ska ha, genomsyrande i verksamheten. Annars 

hade vi inte kunna se könsmönster under våra observationer, där pojkar bad om hjälp under 

eget arbete medan de flesta flickor satt tysta och försökte klara sig själva. Vi har sett att 

pedagogen försökte uppmuntra pojkarna att de måste försöka själva istället för att upprepat be 

om hjälp, men det är inte lätt när läraren har andra uppdrag att göra som att hålla ordning i 

klass och hjälpa andra som sitter tyst och inte vågar be om hjälp. Odenbring (2014) hänvisar 

till Hjalmarsson (2009b) studie som resonerats att hälften av lärarna i studien som är 
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verksamma för barn i åldrarna 7-9 år, upplever ökade krav relaterade till områden som 

inflytande, jämställdhet och mångfald. Detta innebär enligt Hjalmarsson (2009b) att lärare fått 

mer mångfacetterade arbetsuppgifter 

Däremot noterade vi vid ett enstaka tillfälle att pedagogen bad pojken att byta plats, vilket lät 

oss att tänka på orsaken som la bakom det, precis som pedagogen i förskolan när hon gav 

flickan pyssel medan hon ville spika. Var anledningen att detta var det lättaste sättet att 

hantera situationen eftersom pedagogen har ett ansvar av att skapa och behålla en bra 

arbetsmiljö eller lugn miljö där barn kan arbeta eller leka? När skollärare byte pojkens plats 

fortsatt flickan och andra pojken att prata, trotts att de inte satt bredvid varandra och avståndet 

mellan de var långt. Visste läraren någonting som vi inte visste om, eller försökte hon sära på 

de tre elever med att flytta den som var i mitten så att avbryta störandet som kanske var på 

väg att ske? Eller var det helt enkelt omedvetet beteende och snabb situationshantering?  

I skolan har vi sett neutrala klassrum eller jämställda miljöer som Wedin (2009) beskriver där 

gränser mellan könen är lösa, där en pojke hade nagellack; en annan hade långt hår och alla 

elever hade rosa blockar och lilla engelskaböcker. Vi räknade detta som ett steg åt att främja 

jämställdhet i skolan.       

Vi vet att besöket på båda förskolan och skolan var kort tillfälle och detta räcker inte för att få 

en bra förståelse av jämställdhetsarbete. Slutsatsen som vi kan dra är att jämställdhetsarbete 

inte kan isoleras från andra arbeten och uppdrag som pedagogen har.  Vi kan konstatera att 

pedagoger är olika som personer precis som elever är olika, och oavsett vad pedagogen har 

för utbildning är det personlighet och erfarenhet som påverkar pedagogers sätt att arbeta 

generellt och specifiket med jämställdhet. Vi har valt att observera och intervjua nyanställda 

och erfarna pedagoger med tanken att se hur viktig är genus- och jämställdhetskunskap för de 

nyanställda. Vi fann att de nyanställda hade med sig kunskapen, men de som inte fick 

genusutbildning och inte heller kompetenskurser hade ändå en genustanke och 

jämställdhetsperspektiv. Båda arbetade med jämställdhetsfrågor men på olika sätt, och 

erfarenhet spelar stor roll i läraryrke och i jämställdhetsarbete. Lärarnas sätt att hantera olika 

situationer mellan elever och hur de ser på elever, och placerar elever i klassrummet eller i 

matsalen beror på lärarnas personliga och professionella erfarenhet. Därför är det viktigt att 

genus- och jämställdhetskunskap blir en del av lärarens personlighet därefter minskas 

omedvetenhet i verksamheter och kunskapen blir ständigt etablerad i lärarens arbetssätt. 
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5.1  Metodkritik 
 

Att observera och intervjua förskolepedagoger under vanliga dagar anslöt målet som vi hade, 

men det kändes inte likadant i skolan. I förskolan var vi med pedagoger under alla aktiviteter 

och observerade under längre tid än skolan. I skolan var vi däremot endast under lektioner, 

eftersom vi ville observera lärarnas sätt att bemöta barn och se deras förhållningssätt.  

Skoleleverna ägnar lång tid åt fritids under raster och efterlektionerna. Detta innebär att 

fritidspedagogerna kan påverka jämställdhetsarbetet lika mycket som lärarna. Eftersom 

eleverna får göra olika aktiviteter utifrån sina intressen, synliggörs könsmönster på ett tydligt 

sätt. Det medför att fritidspedagogerna kan bemöta könsmönster och motverka ojämställdhet. 

Fritidspedagoger och skolpersonal har ett gemensamt ansvar att motverka traditionella 

könsroller och främja jämställdhet i skolan. 

 

5.2 Fortsatt forskning 
 

Under studien intervjuades och observerades bara kvinnliga pedagoger, då tyckte vi att det är 

en intressant fråga att undersöka hur pedagogers kön kan påverka jämställdhetsarbete i 

praktiken särskilt i förskolan där majoriteten är kvinnor. Finns det någon skillnad mellan 

kvinnliga och manliga pedagoger i deras förhållningssätt? hur bemöter de både pojkar och 

flickor i förskola och skola?    
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Bilaga 1 
 

Intervjumall  

Syftet är att se hur pedagoger arbetar med jämställdhet i praktiken på förskola och skola samt 

pedagogers personliga syn om jämställdhet. 

Intervju frågor  

1. Vad heter du?  Hur gammal är du? Hur länge har du jobbat här? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Fick du genuspedagogisk utbildning av något slag? Om ja, vilka erfarenhet fick du från den 

utbildningen? 

4. Hur vill du definiera jämställdhet mellan könen? 

5. Jobbar du eller förskolan/skolan aktivt med jämställdhet mellan könen? Om ja, kan du 

beskriva hur? 

6. Planerar du din aktivitet/din undervisning så att den innefattar ett könsperspektiv? Hur gör 

du då? 

7. Vad betyder det för dig att ge pojkar och flickor samma möjligheter? Hur kan man lyckas 

med detta? 

8.  Finns det några svårigheter med att arbeta för jämställdhet? Om ja, vilka är de? Vad tycker 

du man kan göra för att komma till rätta med eventuella svårigheter? 

9. Finns det något du skulle behöva arbeta mer aktivt med när det 
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Bilaga 2 
 

Sökmatris 

Databas Sökord sökstrategi Antar Författarare 

samt årtal 

Libris Jämställdhet  

 

 

1. Enkel sökning på sök ord 

2. Avgränsning: avhandlingar 

3. Avgränsningar: Svenska  

4. avgränsningar: Fritt online 

5. Avgränsningar: 2010-2013 

6. Val av avhandlingar   

10781 

5381 

317 

178 

54 

  3 

Edström (2010) 

 

Arvdison 

(2014) 

 

Frödén (2012) 

 Genus 1. enkel sökning på sökord 

2. avgränsning: Svenska 

3. Avgränsning: Örebro 

universitet 

5. Avgränsningar: Ämne  

6. Avgränsningar: år 2005-2014 

7. Val av böcker  

14725 

3953 

1204 

143 

     

 65 

 3 

Odenbring 

(2014) 

 

Eidevald 

(2011) 

Lenz Taguchi 

(2011) 

 

  

Eric Gender 

equality 

Enkel sökning på sökord 

Avgränsningar: peer-review 

 

Avgränsningar: Education  

246 117 

115 521 

    

16 887 

 

 

  Avgränsningar: 2013 

Val av artiklar för läsning 

1181 

  1 

Brunila 2013 

 

 


