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Abstrakt 
 
Syftet med studien är att undersöka hur genuspedagogisk verksamhet bedrivits inom 

förskolan tidigare och om arbetet fortgår samt utvecklas. Studien har sin bakgrund i ett 

jämställdhetsprojekt inom förskolan och utgår från intervjuer och observationer inom 

sex förskolor i Mellansverige. Studiens syfte är att undersöka om arbetet med 

genuspedagogik har fortskridit inom förskolan, hur arbetet ser ut i dag, i vilken 

utsträckning en arbetar med genuspedagogik samt vilken kunskap som finns inom 

verksamheten. Det som framträder är att majoriteten av de förskolor som undersöks i 

studien inte arbetar med genuspedagogisk verksamhet trots att kravet för detta finns i 

läroplanen för förskolan. Det framgår också att kunskapen om genuspedagogik inte är 

utbredd hos personalen på de förskolor som undersöks i studien och att det finns få 

resurser insatta i arbetet om genus. Studien visar också att de som arbetar med 

genuspedagogiskt arbete utför arbetet ingående och aktivt. Deras arbete utvecklas 

fortlöpande och tas upp vid planering av verksamheten samt täcker alla områden inom 

verksamheten med ett genusperspektiv. 

 

Nyckelord: Genus, genuspedagogik, genusperspektiv, traditionella könsmönster, 

traditionella könsroller, förskola  
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Inledning 
I dagens läroplaner står det att undervisning ska ske utifrån ett genusperspektiv, från 

förskolan genom hela grundskolan (Lpfö98, Lgr11). Perspektivet ska genomsyra vårt 

förhållningssätt som pedagoger, hur vi bemöter våra elever samt hur vi planerar vår 

undervisning. Jag finner att det är av intresse hur utbrett genuspedagogik samt 

genusperspektiv är i dag. Hur arbetar en med dessa delar i dag? Det finns många 

aspekter att ta hänsyn till när en ska arbeta ur ett genusperspektiv samt med 

genuspedagogik som i många fall kan upplevas svårt. Det ställer krav på omedvetna 

förväntningar pedagogen har utifrån könet på eleven. Eftersom det handlar om 

omedvetna förväntningar är det ett invant mönster och kan då vara svårt att bryta. 

 

Att undersöka genuspedagogiken inom förskolan är intressant eftersom 

genuspedagogiken framförallt blomstrade upp inom förskolans organisation, då 

inspirerad av Hjallipedagogiken från Island (Ólafsdóttir, 1996). Förskolan är den första 

organisationen i ett led genom grundskolan och den grund som läggs där följer barnen 

genom ledet. Då grunden för vidare skolår läggs i förskolan är det av intresse att 

undersöka genuspedagogiken och genusperspektivet där.  

Disposition 

I den inledande delen av studien redogörs för förskoleorganisationen samt det 

genuspedagogiska arbetet1. Därefter redovisas tidigare forskning kring det aktuella 

ämnet samt ett jämställdhetsprojekt uppstartat av Gens på två förskolor vid namn 

Tittmyran och Björntomten (Svaleryd 1996-1999). Tre statliga utredningar som berör 

ämnet redovisas. Denna del avslutas sedan med problemformuleringar, avgränsningar, 

studiens syfte samt de frågeställningar studien utgår ifrån. 

 

I den andra delen av studien behandlas metod, val av metod, de metoder som 

förekommer, urval av deltagande samt etiska aspekter. 

 

I den tredje och fjärde delen presenteras resultatet av studien samt diskussion och analys 

av resultatet. Detta följs av en metoddiskussion slutsats och diskussion. 

I sista delarna presenteras litteraturförteckning samt bilagor.  

                                                 
1 Enligt:Eidevald 2009, Forsberg 2002, Gens 2007, Granberg 1998, Henkel 2006, Johansson 2001, 
Månsson 2000, Odelfors 1996, Walkerdine 1989 
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Genomgående används medvetet könsneutrala hänvisningar till personer i studien. 

Förskoleorganisationen 

Förskolan är en institution i Sverige som har kommit att betyda mer i dagens samhälle 

än den har gjort tidigare, framförallt för att fler kvinnor arbetar och färre stannar 

hemma. I dagens Sverige är förskolan en viktig del av samhället och i barns uppfostran. 

Eftersom förskolan har kommit att bli en stor del av vårt samhälle och därmed i barns 

uppfostran och eftersom en enligt studier, bland annat av Henkel (2006), kan se att 

inlärning hos barn fungerar bättre desto yngre barnen är och i ett framgångsrikt 

genusarbete kan det därför vara av vikt att arbeta med genus och jämställdhet inom 

förskolans ramar.  

 

Vallberg Roth (2002) beskriver hur skolan och läroplanens utveckling har sett ut från 

införandet av skolan i Sverige fram till 2000-talet. Hen förklarar hur delar som genus 

och jämställdhet har blivit mer betydande genom tiderna och varför de har blivit det 

(a.a.).  

 

Enligt Henkel (2006) så kan en se redan när barnen är små se att vuxna kommunicerar 

med dem på olika sätt och har olika förväntningar beroende på om den vuxna antar att 

barnet är en flicka eller pojke. Det gäller också kroppsspråk och kroppskontakt. Henkel 

tar även upp förskolorna Tittmyran och Björntomten där hen nämner att pojkar kunde få 

höra sitt namn i negativa termer mellan 37-75 gånger på en timme. Hen menar därför att 

det är viktigt att starta ett genusarbete i förskolan (a.a.). 

 

Eidevalds studie (2009) visar att förskolor inte lever upp till de mål som finns i 

styrdokumenten, där en kan utläsa att alla ska ges samma rättigheter och skyldigheter 

och där könet inte får vara avgörande för vilka positioner som erbjuds (a.a.). 

 

Johansson (2001) menar att det finns likheter mellan kommuner när det gäller arbetet 

inom förskolor och hänvisar till de lagstiftningar vi har, som ska styra hur det dagliga 

arbetet med barn ska organiseras och de ska integreras i det dagliga arbetet (a.a.s.92). 

 

Bronwyn (2003) påpekar det sociala och dess roll för hur könsroller konstrueras. Hen 

talar om symboler så som kläder och leksaker och dess inverkan på könsroller. Hen 
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menar att enligt socialisationsteorin så är vuxna helt avgörande för barns skapande av 

kön (a.a.). 

 

Nordberg (2005) redogör för vad som anses pojkigt och flickigt inom förskolan och vad 

som händer när pojkar och flickor beter sig på ett sätt som strider mot de traditionella 

könsmönster som finns i samhället, bland annat att personalen bestraffar dessa 

överskridanden samt tillbakaför detta beteende (a.a.). 

 

Svaleryd (2003) talar om både det biologiska könet, det sociala könet och det kulturella 

könet när hen talar om genus inom forskning. Hen talar också om vikten av att bemöta 

barn som individer och inte som kön. Hen talar även om de vuxnas roll i detta, 

förväntningar och föreställningar som vi vuxna har på barn (a.a.). Detta är även något 

som Wahlström (2003) framhäver, ett fokus på barnet som individ kan motverka såväl 

trakasserier som att barnen hamnar i pojk- och flickfack (a.a.). 

 

Conell (2003) talar om sociala relationer och strukturer när en pratar om forskning inom 

genus och jämställdhet. Hen betonar att nyckeln ligger i att släppa fokus på skillnader 

och i stället sätta fokus på relationerna eftersom genus framförallt handlar om de sociala 

relationerna (a.a.). 

Läroplan för förskolan 

I förskolans läroplan finns flera avsnitt som utgör grund för ett genuspedagogiskt arbete. 

Dessa delar finns främst i avsnitt om förskolans värdegrund och uppdrag. 

 

I grundläggande värden inom ramen för förskolans uppdrag nämns i avsnitt 1, 

Förskolans värdegrund och uppdrag (Lpfö98), kan en läsa att en viktig uppgift för 

förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna samt de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Alla som 

verkar inom förskola ska främja aktningen för varje människas egenvärde. Det står om 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. Att härda dessa 

grundläggande värden kräver att värderingar ska tydliggöras i den dagliga verksamheten 

enligt läroplanen för förskolan. 

 



 
 

4 
 

I avsnittet Förståelse och medmänsklighet, i Förskolans värdegrund och uppdrag 

(Lpfö98), står det att inga barn i förskolan ska utsättas för diskriminering på grund av 

deras kön, deras etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning hos någon anhörig till eleven. Verksamheten ska syfta till barnens egen 

förmåga till empati och omtanke om att andra utvecklas, samma gäller öppenhet och 

respekt för skillnader i människors uppfattningar och de sätt andra människor lever på. 

 

I avsnittet Saklighet och allsidighet, i Förskolans värdegrund och uppdrag (Lpfö98), 

står det att de vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar samt de krav och förväntningar 

de vuxna ställer på dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning om vad som 

är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska, inom förskolan, ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan att detta ska begränsas av stereotypa könsroller. 

 

I avsnittet mål och riktlinjer, kan en läsa under normer och värden att målet för 

förskolan är att förskolan ska sträva efter att varje enskilt barn utvecklar en förståelse 

för att människor har lika värde, detta oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning (Lpfö98). 

Barnens rättigheter 

Barnens rättigheter sammanfattas i FN:s konvention om barnens rättigheter som varje 

land som skrivit under ska följa, Sverige är en av dessa konventionsstater.  

 

I artikel 2: icke diskriminering, kan en läsa att i konventionsstaterna skall en respektera 

och tillförsäkra varje barn inom sin jurisdiktion (FN:s Konvention om barnens 

rättigheter, artikel 2). De rättigheter som anges i konventionen ska tillförsäkras utan 

åtskillnad av något slag. Detta oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares 

ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska 

eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt (a.a.). 

 

I artikel 29: utbildning, syfte, kan en läsa att konventionsstaterna ska utveckla barnets 

fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag, fysik och psykisk förmåga. 

Konventionsstaterna ska också lära barnen att utveckla respekt för de mänskliga 
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rättigheterna och de grundläggande friheterna samt för de principer som uppställts i 

förenta nationernas stadga. Barnen ska förberedas för ett ansvarsfullt liv, i ett fritt 

samhälle, i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap 

mellan alla folk, etniska och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar 

(FN:s Konvention om barnens rättigheter, artikel 29). 

Det genuspedagogiska arbetet 

Förskolan ska verka för jämlikhet mellan olika samhällsgrupper och jämställdhet mellan 

könen. Ett genuspedagogiskt arbete ska finnas i alla delar av skolorganisationen, i alla 

klasser och alla åldrar, enligt läroplaner samt rättigheter hos barn (Lpfö 98, FN:s 

Konvention om barnens rättigheter). 

 

Henkel (2006) menar att arbeta genuspedagogiskt innebär att en måste bredda 

könsroller för flickor, pojkar, kvinnor och män. Vi måste då arbeta med våra egna 

omedvetna förväntningar om flickor, kvinnor, pojkar och män, dessa är ofta omedvetna 

(a.a.).  

 

Gens (2007) talar om svårigheter att föra ett genuspedagogiskt arbete om vi har ett 

tankesätt som präglar och förstärker skillnader mellan könen, Gens menar att tankarna 

om det motsatta könet består, att flickor och pojkar är olika och därför behöver olika 

(a.a.).  

 

Johansson (2001) talar om könsmaktsordningar som hen menar byggs upp av ramar 

som finns för omsorg av barn och att dessa hittills styrts och operationaliserats genom 

barnomsorgsstruktur, vilket skulle innebära att förskolan arbetar med att förstärka de 

traditionella könsrollerna (a.a.). 

 

Enligt många handlar ett genuspedagogiskt arbete om att pedagogerna/personalen måste 

lära sig vad ett genuspedagogiskt arbete innebär och att de måste börja arbeta med deras 

omedvetna uppdelning av könen. Forsberg (2002) nämner detta när hen menar att de 

roller barnen tar på sig är en produkt av lärarnas beteende, deras förväntningar samt de 

sätt de förhåller sig på inför barnen (a.a.). Granberg (1998) tar också upp detta i sitt 

resonemang. Barn gör som vi vuxna gör och att detta präglar barnens konstanta 

inlärning, då barnen lär i alla situationer (a.a.). 
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Skillnader i bemötande 

I den litteratur som jag tagit del av kan en utläsa stora skillnader som vuxna gör 

beroende på barnens kön och även de skillnader som görs när de vuxna talar om och till 

barnen.  

 

Gens (2007) såg ett tydligt mönster av att pojkarna oftare än flickor leker i grupp och att 

detta sker med deras egna regler kring leken. De bildar hierarkier inom grupperna, detta 

sker nästintill helt utan vuxen övervakning och detta menar hen sker i alltför stor 

utsträckning. Däremot flickorna är nästintill alltid kring de vuxna och att de leker som 

individer snarare än i grupp. De leker efter de vuxnas regler och får väldigt mycket 

uppmärksamhet från pedagogerna. När en konfronterar pedagogerna med denna 

information så får en ofta höra att det är för att pojkar är så till naturen, dock görs inte 

samma referering till flickorna (a.a.). 

 

Eidevald (2009) och Månsson (2000) beskriver förskollärarnas inställning under 

intervjusituationer. De beskriver då barnen som två olika kön med olika behov och ”sätt 

att vara på”. Flickorna beskrevs som smarta och mer självständiga, pojkarna som 

robusta och mer behövande än flickor (Eidevald 2009, Månsson 2000). Detta talar dock 

emot det Gens (2007) menar, att pojkarna ofta vistades utan vuxet sällskap och därför 

inte var behövande i den meningen (a.a.).  

 

Odelfors (1996) ansåg, precis som Gens, att pojkar får ett större utrymme inom alla 

områden, egna initiativ, deltagande i lek och även i språk, än vad hen kunde se att 

flickorna fick (a.a.). 

 

Walkerdine (1989) vittnar också om en stor skillnad i sättet en refererar till flickor och 

pojkar. Flickorna framställs som medgörliga och då i meningen att de är lydiga och 

passiva, de gör inte så mycket väsen av sig. Pojkarna anses vara mer krävande eftersom 

de är mer aktiva. De beskrivs också som mer självständiga än vad flickorna är och mer 

nyfikna på saker (a.a.). 
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Tidigare forskning om genuspedagogik 

Vallberg Roth (2002) har behandlat de yngre barnens läroplanshistoria ur ett 

könsdidaktiskt perspektiv. Hen nämner att skillnader mellan pojkar och flickor sågs 

omedelbart med införandet av skolan i Sverige. Pojkar och flickor satt på olika sidor av 

klassrummet. Hen anser att orsaken till detta förmodligen var ett medeltida arv, att det 

sannolikt var en princip som hämtades från ordningen i kyrkorummet. Lilla katekesen2 

och hustavlan3 förmedlade en patriarkal syn (a.a.). 

 

Vallberg Roth (2002) nämner att läroplanen för småskolan betonade inledningsvis 

kristendomsundervisning, läsning och räkning. Småskolan användes också som en 

fostran av fattiga barn till gudsfruktan. Denna, det goda hemmets och hembygdens 

läroplan sträcker sig från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Vallberg Roth 

(2002) kommenterar att nyckelbegrepp är då uppfostran snarare än undervisning, barnen 

ska ledas ej skolas och deras fostran ska inte vara skolmässig utan moderlig. Hen menar 

att flickan omtalas i återkommande termer av, den själfulla lilla husmodern och pojken 

beskrivs som den kraftfulle byggaren. Under 1930-talet blev barnavårdsnämnden 

tillsynsmyndighet för eftermiddagshemmen. I dessa småbarnsinstitutioner och 

barnträdgårdarna fostrades då gossar och flickor under samma tak. Samprestationer och 

gemensamma sysselsättningar blev då en naturlig del av verksamheten (a.a.).  

 

Från 1980-talet kom även mer skolorienterade ämnesblock. Social omvärldsorientering, 

invandrarfrågor och naturvetenskapliga system kom att betonas mer i innehållet i skolan 

medan husliga sysslor reduceras och förändras. Efter kriget öppnades också 

arbetsmarknaden för kvinnor i och med en högkonjunktur och en växande offentlig 

sektor. Mannens föräldraskap utvecklades. Här börjar de traditionella könsgränserna att 

problematiseras och vidgas. Här kom även de första förskolepedagogiska texterna som 

uppmanade att pojkar och flickor skulle uppfostras lika (Vallberg Roth (2002).  

 

                                                 
2 En med sikte på kyrkans undervisning gjord sammanställning av kristendomens centrala trosinnehåll. 
Från 1500-talet blev den benämning på den bok som utgjorde grundläggande läromedel. Detta kom från 
Luthers Lilla katekes (som utgavs med titeln Enchiridion, ”handbok”, 1529). 
3 Det avsnitt i Luthers Lilla katekes som med ideologisk bakgrund i läran om de tre stånden (läro- eller 
andliga ståndet, politiska ståndet och hushållsståndet) reglerar husfolkets inbördes förpliktelser mot 
varandra. Husfadern bär såväl det materiella som det andliga ansvaret för sitt husfolk och kan näpsa det 
med husagans hjälp. 
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Problemet var att få till en helhet och kontinuitet i de yngre barnens läroplansinnehåll. I 

slutet av 1990-talet kom nya läroplaner och utformning av ett sammanhållet 

utbildningssystem. Utbildningsdepartement och Skolverk blev då huvudmän också för 

förskola och fritidshem. Barnet börjar ses som en reell kompetent medborgare med 

demokratiska rättigheter och inflytande över innehåll och arbetssätt betonas. Det är 

barnets eget perspektiv som efterfrågas till skillnad från vuxnas barnperspektiv. 

Vallberg Roth (2002) menar att från 1800 till 2000 går det att utläsa en glidning: från 

kön som en naturfråga, via kön som en attityd och könsrollsfråga till kön som en 

mångdimensionell positioneringsfråga, global mänsklig rättighetsfråga och lärandefråga 

med såväl biologiska som sociokulturella förtecken. Förutsättningarna för 

genuspedagogik inom förskolan har med tiden växt och blivit en del av läroplanen 

(a.a.).  

 

Hirdman (1998, 2001) är en svensk historiker som har bedrivit genusforskning och 

lanserade begreppet genus i Sverige. Hen har lagt fokus på genus som ett begrepp och 

genus som en del av samhället i dag. Hirdman utforskar hur människor ser på genus i 

allmänhet och undersöker alternativ för andra synsätt kring genus. Hirdman menar att 

genus som begrepp ska förstås och användas, att genom själva begreppet ska en kunna 

se hur människor formas till man och kvinna och hur de själva formar sig till det utifrån 

kön och könsskillnader (a.a.).  

 

Genom begreppet genus menar också Hirdman (2001) att en även ska kunna se hur 

formeringar kring kön och roller bildar samhälleliga avlagringar, som ingår i kulturens, 

politikens, ekonomins ”väggar” som bärande kolonner. Att sättet att se på kön och de 

roller som det medför genomsyrar samhället samt har lagt sig som en grund i synen på 

kvinnor och män och deras roller (a.a.). 

  

Hirdman (2001) använder genus som ett begrepp med ansvarstagande och ifrågasätter 

därmed vad som har någon betydelse i realiteten; vad som egentligen spelar mest roll 

för människors uppträdanden och handlanden; är det ”könet” eller är det ”rollen”? Hen 

påpekar skillnader i hur kvinnor och män som bryter normen upplevs. Kvinnor som 

bryter normen får ofta visst beröm, såsom att; ”Hon kan sina grejer hon!” Eller beskrivs 

kvinnan som att hon klarar alla uppgifter, även männens och att det kommer med stora 

komplimanger för en kvinna. Om män i stället ska göra en kvinnas jobb så får det ske 
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under vissa former, så att det tydligt framgår att det inte handlar om bestraffning, om 

hån eller om förnedring. Genom sitt resultat i hur kvinnor och män bryter normen 

använder hen termen, genusordningen, som refererar till den sociala ordningen, vilken 

kräver stabilitet för annars; ”rasar hela rasket” (a.a.).  

 

Henkel (2006), som är statsvetare med genusinriktning har specialiserat sig på 

jämställdhet inom förskola och skola, hen talar mycket om att bredda könsrollerna. Hen 

menar att arbetet med jämställdhet inom förskolan handlar om att bredda traditionella 

könsrollerna. För att kunna göra det måste vi arbeta med våra egna förväntningar och 

föreställningar om flickor, kvinnor, pojkar och män. Henkel betonar att pedagogen har 

en stor roll och ett stort ansvar inför ett genuspedagogiskt arbete. Henkel menar att 

pedagogernas kön inte är av vikt, endast det arbetet som de bedriver och med det arbetet 

breddar könsroller i både ord och handling (a.a.).  

 

Henkel (2006) påpekar de förväntningarna vi som vuxna har på barn och hur det 

påverkar sättet vi bemöter dem på. Redan när barnen är små så börjar vuxna att 

kommunicera med dem på olika sätt beroende på vilket kön barnet har och vi förväntar 

oss olika saker. Bland annat skiljer sig kroppsspråk och kroppskontakt åt beroende på 

om vi antar att barnet är en flicka eller en pojke (a.a.).  

 

Henkel (2006) har i sitt arbete framställt en metod i tre steg för att kunna uppnå en 

jämställd förskola: 

Tre steg för en jämställd förskola: 

 Positiv bekräftelse av barnen som individer och deras individuella 

handlingar. 

 Synliggöra omedvetna förändringar som rör jämställdhet mellan könen. 

 Förändra våra förväntningar på barnen utifrån deras kön och bredda 

könsrollerna. 

Henkels tre steg baseras på en studie som utförts via observationer på ett systematiskt 

sätt, det vill säga att samma situation observeras vid flera olika tillfällen (a.a.). 

 

Månsson (2000) har också i sin forskning nämnt pedagogens roll när det gäller 

bemötande av olika kön. Hens slutsats av sin forskning är att hen såg att pojkar får mer 



 
 

10 
 

tid och uppmärksamhet, de uppfostras till att bli individualister medan hen anser att 

flickor fostras att bli kollektivister (a.a.). 

 

Johansson (2001) har gjort ett arbete om barnomsorgen och genusarbetet som sker inom 

ramarna för förskolan. Johansson menar att en könsmaktsordning byggs upp av de 

strukturella ramar som finns för barnomsorgen. Johansson talar om lagstiftning, såsom 

socialtjänstlag, föräldrapenning och barnomsorg som centrala delar i de strukturella 

ramarna. Hen anser att dessa delar i lagstiftningen strider mot att Sveriges riksdag i flera 

dokument och lagar angett att ett politiskt mål är att skapa jämlikhet mellan kvinnor och 

män (a.a.).  

 

Johansson (2001) kritiserar barnomsorgsstrukturen och menar att den står för tydliga 

strukturer gällande egenskapstänkande, gruppdynamik och maktordningstänkande. 

Johansson menar att vikten av att starta redan i förskola med ett genuspedagogiskt 

arbete är stort och att det är under förskolan som många stora skillnader görs. Hen 

menar att det också kan innebära att förskolan är så fokuserad på inlärning och därför 

kan det ske en förändring i sättet vi lär in barnens roller som baseras på förväntningar 

som vi har på barnet beroende på vilket kön vi antar att de har (a.a.). 

 

Gustafsson (2011), Eidevald (2009), Månsson (2000), Odelfors (1996), Forsberg (2002), 

Walkerdine (1989), Wahlström (2003), Nelson & Nilsson (2002), Nordberg (2005) och 

Bronwyn (2003) har alla utfört arbeten som fokuserar på de faktiska skillnader som de 

kan se i arbetet på förskolor gällande barnens kön. Gustafsson (2011) vill påpeka att det 

finns tre begrepp som är av stor vikt i arbetet inom förskolan och dessa är: utveckling, 

behov och rättigheter. Hen menar att dessa begrepp måste kunna samordnas med ett 

arbete inom genus för att kunna åstadkomma ett hållbart resultat (a.a.). 

 

Eidevald (2009) berättar att under hens intervjuer med förskollärare så beskrevs flickor 

gärna som självständiga och smarta, med en positiv innebörd. Pojkar beskrevs som 

behövande och robusta, med en negativ innebörd, detta resultat delas även med 

Månsson (2000) och bevittningen i hens material.  

 

Odelfors (1996) har i sitt arbete sett liknande skillnader som Gustafsson och Månsson. 

Även Odelfors påpekar att hen anser att pojkar får ett större utrymme än flickor, de får 
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också ta fler egna initiativ till deltagande i olika delar av verksamheten samt att de får 

mer talutrymme än flickorna får. Odelfors menar att flickor ofta tystas ner för att det är 

en pojke som ska säga något, det blir ett avbrott i samtal med flickorna (a.a.).  

 

Forsberg (2002) betonar i sitt arbete barnens mimik inför vuxna människorna, i detta 

fall pedagogerna. Hen menar att de ”roller” som barnen tar på sig är helt beroende av 

hur lärarna/pedagogerna beter sig. Vad lärarna/pedagogerna förväntar sig av barnen och 

hur de förhåller sig till barnen (a.a.). Forsberg (a.a.) påpekar pedagogerna som orsaken 

till barnens iklädande av ”roller”, denna tänkbara förklaring delas av Walkerdine 

(1989). Walkerdine menar att vad pedagogerna förväntar sig av barnen leder till olika 

uppfattningar kring barnen som baseras på deras kön. En uppfattning enligt Walkerdine 

är att flickor är lydiga och passiva medan pojkar är aktiva, självständiga men också 

utforskande (a.a.).  

 

Eidevald (2009) tar upp en nackdel i sitt arbete kring genusarbete som enligt hen består 

av motstånd, främst från barnens föräldrar. Föräldrarna visar en rädsla över att arbete 

ska ”gå för långt”. Rädslan tycks vara störst hos de föräldrar som har söner och består 

av en oro att sönerna ska göras för ”feminina” (a.a.). Detta delas även av Nordberg 

(2005) som skriver att ”flickpojkar” upplevs som ett större hot mot den heterosexuella 

ordningen än vad ”pojkflickor” gör. Hen menar att det finns en oro för att pojkars 

intresse för det flickaktiga eller feminint kodade skulle göra dem homosexuella (a.a.). 

Hela Eidevalds studie (2009) leder till slutsatsen att förskolor inte lever upp till de mål 

som finns i styrdokumenten (a.a.). 

 

Gannerud och Rönnerman (2006) har i sitt arbete betonat vikten av hur en ska kunna 

inleda ett genuspedagogiskt arbete och vad det är som är viktigt i ett sådant arbete. De 

nämner ord som inspirera, respektera, tillåta och medagera och menar att dessa ord är av 

central betydelse för ett genuspedagogiskt arbete. De framhåller även betydelse av 

lyhördhet inför barnen och deras behov som en del av ett framgångsrikt 

genuspedagogiskt arbete. De ser att en av de stora uppgifterna är att motverka 

ensidighet i leken. De anser även att samtal ska utgöra en stor del av verksamheten. Den 

anser också att verksamheten ska arbeta utifrån ett ”här och nu” perspektiv. De tar upp 

problem med fri/individuell lek, och att den verkar framstå som mindre styrd, men att 

det i verkligheten ter sig så att barnen anammar de ”roller” de blivit givna i större 
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utsträckning och att den typen av lek också orsakar att pedagogerna inte kan befinna sig 

i ett här och nu perspektiv och vara med i barnens lek utan får ägna sig åt överblick, 

dämpning och konfliktlösning i stället (a.a.). 

 

Granberg (1998), som är specialinriktad på pedagogiskt arbete med små barn i ålder ett 

till tre år, påpekar barnens inlärning och att den är konstant och därför påverkar barnen 

från födseln. Granberg menar att ett ännu viktigare moment i barnens inlärning är att 

den bygger mycket på de vuxna människor som finns kring barnet och deras roll. Hen 

menar då att barn gör som vuxna gör, därför menar hen att pedagogen spelar en stor roll 

när det gäller att förändra ett invant mönster, om ett sådant skulle finnas (a.a.).  

 

När Granberg (1998) nämner det som ingår i ett genuspedagogiskt arbete hänvisar hen 

till vad som står i förskoleplanen, som är ett styrdokument som pedagoger ska arbeta 

efter. Hen tar upp att bestämmelserna i förskoleplanen och påpekar att pedagogen ska 

förhålla sig till dessa bestämmelser. Granberg nämner då i detta att det är av stor vikt 

hur pedagogen bemöter barnen. Pedagogens sätt att bemöta barnen när det gäller 

förhållningssätt och språkbruk sätter sin prägel på barnen, det bidrar till hur barnen 

kommer att se på sig själva samt vilka attityder de har eller får. Hen menar att 

utgångspunkten alltid ska vara barnens personlighet och inte deras kön och att vi inte 

föds in i traditionella könsroller utan vi formas till att anta dessa roller (a.a.). 

 

Wahlström (2003) har gjort en studie där hen bland annat använt sig av video för att se 

olika mönster på förskolan. Resultatet visade att förskolelärare generellt tränade språk, 

relationer, lyhördhet och hänsynstagande med flickorna men sällan med pojkarna. 

Pojkar fick en stor mängd negativa kommentarer, förmaningar och uppmaningar under 

dagen. Ett annat mönster hen kunde se var att pojkarna fick rollen som ledare medan 

flickorna sällan fick vara huvudpersoner. Flickorna tränades också i att agera 

hjälpfröknar och ”stötdämpare” när pojkarna var stökiga (a.a.). 

 

Wahlström (2003) ger som exempel att under en vanlig dag på förskolan kan flickor 

sitta i sandlådan och baka kakor som de spar så att pedagogerna sen kan få smaka på 

deras bakverk. Pojkar bygger bomber och granater som de hoppar på. Hen nämner detta 

som ett tydligt exempel på skillnaden i flickor och pojkars lek under dagen som är 

förstärkt av traditionella könsmönster. Hen ser också att flickor väljer att leka i närheten 
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av någon vuxen och att de gärna leker med en kompis åt gången. Pojkarna leker i grupp 

och har mer distans till de vuxna. Hen menar att på grund av att pedagoger behandlar 

pojkar och flickor olika styr de över dem i val av lekar och begränsar deras 

handlingsutrymme. Detta menar hen kan leda till att barnen får sämre självkänsla. När 

barnen leker uppmuntrar pedagogerna detta genom att bekräfta barnens val av lek vilket 

leder till att barnen troligtvis kommer att välja samma lek vid ett senare tillfälle 

eftersom de fick positiv respons (a.a.). 

 

Wahlström (2003) hävdar att det är viktigt att alla barn i en grupp känner gemenskap 

med varandra för att må bättre och bli tryggare i sig själva och i grupp. Detta kan en 

uppnå genom att se alla barnen som individer och inte bara se könen på barnen. Detta är 

en del i ett arbete för att motverka trakasserier samt att motverka att barnen hamnar i 

pojk- och flickfack (a.a.). 

 

Nelson & Nilsson (2002) talar om symboler i form av leksaker. De har gjort en studie 

på leksaker och påverkan på barnet och påpekar då könsskillnader i leksaksinnehav. De 

menar att leksaker används som tecken i den kommunikativa processen. Leksaker kan 

ses som bärare av information om världen, denna information görs tillgänglig för barn 

genom de leksaker som vuxna producerar och konsumerar (a.a.). 

 

Nelson & Nilsson (2002) beskriver allt som leksaker kan beteckna, vilda djur, växter, 

yrkesredskap, yrkesmiljöer, transportmedel, verktyg, hushållsredskap, kläder, 

idrottsredskap och så vidare. De nämner också kategorier av leksaker, såsom original, 

till exempel hopprep, kortlek och snurra. Därefter kommer kopia, det vill säga 

naturtrogna avbildningar, saker som föreställer något och som även kan vara förändrad, 

till exempel en telefon med ögon. Enligt Nelson & Nilssons studie har ett barn i 

genomsnitt 536,6 stycken leksaker på sitt rum. Det syns tydliga könsskillnader i 

leksaksinnehav, det visar en traditionell uppdelning av man och kvinna. De fick fram i 

sin studie att det fanns större könsskillnader än vad de hade väntat sig. De hade också 

väntat sig att Sverige skulle vara mindre könsstereotypa än andra länder men det var 

inget de kunde bekräfta. De tar upp att skillnader i leksaker även syns i förskolan där de 

poängterar att en kan använda förskolan för att motverka traditionella könsmönster. De 

menar att förskolan kan välja att använda sig mer av till exempel mänskliga gestalter 
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och natur. De upplever i deras studie att leksaker på förskolan framträder mer som 

läromedel än som leksaker (a.a.). 

 

Nordberg (2005) har i sin studie använt sig av tre strategier för att närma sig ”det 

lockande feminina”: 

1. Det fullständiga deltagandet. 

2. Distanserat deltagande. 

3. Experimenterandet och utprovandet av nya positioner. 

Hen framhåller att det är viktigt att fundera över vad det är i könskategorierna som får 

konsekvenser för vilka stereotypa antaganden om kön och om pojkar och flickor som de 

genuspedagogiska satserna bygger på (a.a.). 

 

I Nordbergs studie (2005) kunde hen utläsa att det ”flickaktiga” i allmänhet uppfattas 

som mer problematiskt än det ”pojkaktiga”. Konsekvensen av detta blir att flickor 

uppmuntras att pröva de maskulina positionerna medan de omvända sällan eller aldrig 

är fallet. Hen nämner att enligt studien kunde en se att pojkar och flickor i förskolan och 

skolan som beter sig på ett vis som strider mot traditionella könsmönster tillbakaförs av 

pedagogerna. Personalen uppmuntrar ett könsstereotypt beteende och bestraffar 

överskridanden. Hen menar dock i sin slutsats att det inte alls är så enkelt att motverka 

traditionella könsmönster som läroplanen gör gällande (a.a.). 

 

Bronwyn (2003) har studerat 4-5 åringens beteende och lekar inom förskolan. Den 

centrala teorin hen använder är poststrukturalism där fokus ligger på hur olika diskurser 

samverkar och hur människor positionerar sig. Hen menar att det sociala spelar roll för 

hur könsroller konstrueras, hen talar om olika symboler som har stor inverkan på 

könsroller och använder exempel såsom kläder och leksaker. Barnen i hens studier 

sammankopplade dessa symboler till manligt eller kvinnligt. Bronwyn menar att om vi 

vuxna vill få bort de negativa sidorna för vad feminint betyder för flickor; skörhet, 

lågmäldhet, fixering vid utseende och familjeliv, samt vad maskulinitet betyder för 

pojkar; våldsamhet, okänslighet, häftighet och vägran att hjälpa till, så bör vi skapa en 

mindre statisk könsordning. Hen talar också om att barn lär sig att det är självklart att 

människor antingen är män eller kvinnor. Att individer måste urskiljas som antingen 

pojke eller flicka av samhället. Hen påpekar då att kläder, frisyrer, sätt att tala, vad som 

sägs, vad en väljer för aktiviteter styr att barn tar sig an att bli man eller kvinna och gör 
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det med större entusiasm än vad vi vuxna förväntar oss. Hur förskolan, samhället och 

vårdnadshavare förhåller sig till detta och motverkar detta kommer att ha en betydande 

roll för hur barn i framtiden kommer att förhålla sig till traditionella könsmönster (a.a.). 

 

Svaleryd (2003) talar om förskolan och skolans roll och ansvar i fråga om 

genuspedagogik och bemötande. Hen nämner att genuspedagogiken ska finnas för att ge 

alla barn samma möjligheter och att de egenskaper som barn får träna när de är liten inte 

ska ha med kön att göra. Svaleryd talar om att genus inom forskning handlar om det 

biologiska könet, det sociala könet och det kulturella könet. Hen påpekar att vi påverkas 

av den sociala och kulturella miljö vi befinner oss i och påpekar de vuxnas ansvar i de 

förväntningar de ställer på barnen. Barn anpassar sig lätt efter de förväntningar som 

vuxna har på dem och de vuxna har därför en möjlighet att ge varje barn en 

förutsättning utifrån sin individ i stället för sitt kön. Om vuxna blir medvetna om att de 

är delaktiga kan arbetet gå framåt i stället för att vuxna bara tittar på barnet och dess 

beteende (a.a.). 

 

Svaleryd (2003) menar att för att göra ett bra jämställdhetsarbete krävs det en vilja att 

förändra kunskap om strukturer som finns i samhället och en medvetenhet att se hur en 

själv faktiskt är delaktig i samhällets maktstrukturer och därmed i barnets 

identitetsprocess. Problemet hen ser med detta är att i samhället i dag finns det en syn på 

att vi redan är jämställda och att vi är olika från födseln. Att kunna bedriva ett 

genuspedagogiskt arbete handlar om våra egna föreställningar och förväntningar. Hen 

menar att som pedagoger har en ett ansvar enligt läroplan att ge alla samma 

förutsättningar, detta är en pedagogs plikt oavsett vad en anser att skillnaderna mellan 

pojkar och flickor beror på (a.a.). 

 

Conell (2003) menar i kontrast till Svaleryd (2003) att genus framförallt handlar om de 

sociala relationerna inom vilka individer och grupper agerar och betonar inte de 

biologiska eller det kulturella lika mycket. Hen menar att genus tidigare definition har 

handlat om skillnad mellan de biologiska könen men att det senare, under större 

utsträckning, har definierats till att handla om de sociala relationerna. Hen påpekar att 

genus bör ses som en social struktur, genus är det socialt konstruerade könet som vuxit 

fram som ett resultat av de sociala processer, i vilka individen mött ett visst beteende 

från omgivningen utifrån dennes biologiska kön (Conell, 2003). 
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Conell (2003) talar om könsmönster som hen kallar maskuliniteter och femininiteter. 

Dessa har uppkommit genom skapandet av genus och det bidrar till att olika 

könsspecifika mönster måste ta form. Hen använder också begreppet genusordning för 

att förklara maktrelationen mellan maskuliniteter och femininiteter. Hen säger att en 

man aldrig kan förstås som annat än en maskulinitet och en kvinna aldrig som annat än 

en femininitet. Däremot kan andra faktorer som klass och etnicitet påverka så att det 

uppstår en variation av mönster för maskuliniteter och femininiteter. Hen framhäver 

också att det finns olika sätt att vara man respektive kvinna på och att vissa av dessa sätt 

är mer accepterade i samhället än andra. Det här leder då till att det även inom 

grupperna av män och kvinnor råder en viss hierarkisk ordning (a.a.). 

 

Conell (2003) försöker belysa att nyckeln ligger i att släppa fokus på skillnaderna och i 

stället sätta fokus på relationerna eftersom genus framförallt handlar om de sociala 

relationer inom vilka individer och grupper agerar. Det är också där en ska börja arbeta 

med genus och genusordning enligt hen (a.a.). 

Jämställdhetsprojekt 

I mitten på nittiotalet var Gens anställd som jämställdhetsexpert via länsstyrelsen i en 

kommun i Mellansverige. Hen började arbeta med ett projekt kring genus inom 

förskoleverksamhet. Gens presenterade sina idéer till länsstyrelsen. Länsstyrelsen tog 

beslut om att avsätta cirka fyrahundra tusen kronor med ärendemeningen: ”syfte med 

projektet är att vidga flickors och pojkars könsroller, för att de senare i livet ska ha 

större valmöjligheter, inte minst vad gäller skolan och yrkeslivet”. 

 

Gens (2007) grund i projektet var tanken att både flickor och pojkar bör få möjligheten 

att träna samtliga färdigheter som krävs för att bli en komplett människa. Hen hade läst i 

tidigare undersökningar att de flesta förskolor förstärker traditionella könsmönster i 

stället för att motarbeta dessa mönster. Gens menade att pojkar leker i fri lek utan vuxen 

inblandning medan flickor tenderar att vara där de vuxna – som oftast är kvinnor – 

finns.  Hen menade också att redan i förskolan är mönstren tydliga när det gäller hur 

pojkar tar för sig medan flickorna står tillbaka. Gens ville till exempel låta pojkar träna 

närhet, konversation, lyhördhet och relationer och ge dem möjlighet till ett rikare liv, 

hen menade också att dessa färdigheter kommer bli efterfrågad inom näringslivet. 
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Flickor skulle ges chansen att prova och öva aktiviteter, styrka, att leka efter regler, 

tävlan, mod och prestationer, detta ansåg hen var traditionellt förbehållet pojkar och 

även här menade hen att det är uppskattade egenskaper i näringslivet (a.a.). 

 

Gens (2007) samlade in förskolor som kunde tänkas delta i projektet. Hen tog sen 

kontakt med den isländska förskolan Hjalli. Hjalli arbetade med genuspedagogik. 

Projektgruppen fick åka till Island för att göra studiebesök. Hjallis pedagogik 

motsvarade mycket av den pedagogik som Gens ville bedriva med sitt projekt. 

Pedagogiken där var konsekvent inriktad. De lärde och tränade barnen i sådant som 

”normalt” inte tillhör traditionella könsmönster. Ingen fri lek fanns, all verksamhet var 

schemalagd, för att undvika de fällor barnen själva sätter sig i, som kan förstärka 

traditionella könsmönster. Projektet kom att informellt bli uppkallat efter de två 

förskolorna som allra bäst förverkligade idéerna som Gens utvecklingsprojekt grundade 

sig i, dessa var Tittmyran och Björntomten (a.a.). 

 

Gens (2007) talar om könets betydelse, kön bestämmer nästintill hela vårt 

förhållningssätt. Andra delar som påverkar är ålder, klass och till och med hudfärg men 

de är alla underordnat könets betydelse. Gens menar att det är en av de bidragande 

orsakerna till varför det är av stor vikt att arbeta med genusfrågor. Hen anser att det 

egentligen inte finns något biologiskt med den uppdelning vi ser i dag, kön är en social 

gemenskap, som uppkommer av förväntningar på människors beteende. Gens påpekar 

att Sverige är ett framstående land inom genusarbete men vi har kvar tanken att flickor 

och pojkar är olika och därför har olika behov (a.a.).  

 

Gens (2007) tar upp leken som en central del. Inom leken så ser en att pojkar leker i 

tydliga hierarkiska grupper, ofta utan vuxen inblandning i för stor utsträckning. Flickor 

leker i närheten av vuxna nästintill hela tiden och detta sker oftast inte genom lek i 

grupp och inte utifrån egna regler eller ifrån någon slags hierarki. Gens har sett att en 

vanlig syn på en förskola är att en kan se pojkar och flickor sitter tillsammans och leka. 

Förskolelärarna anser då ofta att det är bra när de leker tillsammans, men Gens påpekar 

att om en tittar närmare på situationen upptäcks det ofta att flickorna och pojkar leker 

för sig även om de sitter tillsammans. Den här situationen uppstår nästan alltid inom den 

fria leken och därför anser Gens att den är särskilt dålig ur ett genusperspektiv. Hen 

hävdar att den fria leken är den mest könsrollsbevarande sysselsättningen inom 
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förskolan vilket i förlängningen skulle betyda att förskolan blir i särklass vår mest 

könsrollsbevarande institution. Gens tar även upp när pojkar och flickor mot förmodan 

leker med varandra så handlar det ofta om rollekar. I dessa lekar kommer traditionella 

könsmönster som samhället formar i förväntningar på barn, fram. Barnen anammar de 

roller samhället ger dem och förstärker dem. Hen tar som exempel leken; ”mamma, 

pappa, barn”, hen menar att barnen inte leker karaktärerna utan blir dem (a.a.). 

 

Gens (2007) lyfter vikten av vuxna i barnets liv. Hen menar dock att det bara finns en 

roll med verkligt inflytande, moderns. Detta på grund av att det varit så att fäder arbetat 

och hemmet var och är främst en viloplats för dem. Barnuppfostran blir då en stor del av 

genusproblematiken men påpekar att våra tankar och riktlinjer kring detta ständigt 

förändras. Hen lyfter rådande produktionsförhållanden, klasstillhörighet, ekonomiska 

resurser samt ideal avgör vilken uppfostran barnet får. Gens vill med detta påpeka att 

ansvaret ligger lika mycket på hemmen som på förskolorna att öka medvetenhet kring 

bemötande av våra barn när det kommer till genus. När Gens talar om förskolans roll i 

uppfostran drar han parallell mellan modern och den kvinnliga förskoleläraren. Hen 

betonar kvinnors syn på pojkar enligt studier hen har tagit del av som visat att kvinnor, 

oavsett position, tenderar att betrakta pojkar som ”små män”, detta menar hen syns 

tydligare i förskolan än i hemmet. Gens påtalar att förskolan ska vara en kontrollerad 

miljö som pojkar trots allt tillåts leva ett självständigt liv inom och det sker nästintill 

utan vuxen inblandning. En annan upplevelse som Gens har är att pojkar lättare kommer 

undan med ett beteende som en skulle referera som dåligt beteende än om det handlade 

om en flicka, detta sker genom att förskolelärarna hävdar att; pojkar är sådär! Det blir då 

en sammantagen ursäkt för ett beteende som endast tolereras om en är en pojke (a.a.).  

Tittmyran och Björntomten 

Tittmyran och Björntomten ansåg sig redan vara inriktad på arbete med genusperspektiv 

när dessa förskolor anslöt sig till Gens projekt. Personalen från dessa förskolor kom 

tillbaka från studiebesöket på Hjalli och hade sett andra sätt att arbeta på där som de 

ville tillämpa i deras förskoleverksamhet. De började först undersöka språket när en 

talar till barnen. För att underlätta arbetet monterades en videokamera upp i hallen, med 

syfte att undersöka situationen och språket vid påklädning och avklädning av barnen. 

De ville kontrollera skillnader med hur många ord barnen fick beroende på om de var 

pojkar eller flickor. De hade läst rapporter som visade att pojkarna fick 75 % av de 
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vuxnas tid, och undrade om det även gällde språket? Resultatet chockerade personalen. 

På filmerna kunde en se att pojkar gavs order av personalen, de i sin tur kommenderade 

de vuxna/personalen. Flickor talade personalen oupphörligen till och avbröt endast 

samtalet när en pojke krävde uppmärksamhet. När en pojke krävde uppmärksamhet fick 

flickor vänta på sin tur. Resultatet visade även att personalen hade bråttom med att få 

undan pojkar, med flickor gjordes det dock ingen brådska alls (Gens 2007). Efter 

undersökningen började pedagogerna på förskolorna att dela in barnen i pojk- och 

flickgrupper. De schemalagde även verksamheten i större utsträckning än tidigare. De 

började konsekvent träna barnen i färdigheter som pedagogerna ansåg att de saknade 

(Gens 2007).  

 

Efter resultatet från undersökningen av språket började pedagogerna på förskolorna att 

undersöka andra delar av verksamheten. Beteende kring måltider blev nästa del. De 

skulle undersöka flickor, pojkar och personalens beteende kring måltiderna. Resultatet 

visade att pedagogerna gärna använde flickorna som hjälpredor. Flickor upplevdes 

också som att de såg sig själva som ”hjälpfröknar”. Trots detta var det inte flickor som 

fick uppmärksamheten av pedagogerna utan de hjälpte till på egen hand. Personalen 

började bryta även detta mönster. De uppmuntrade flickor att ta för sig mer och tänka 

mer på sig själv. Det visade sig inte fungera så bra då även pojkarna tog till sig av detta. 

Pojkarna började kräva ännu mer uppmärksamhet och flickorna förblev tysta. 

Personalen provade att sätta flickor och pojkar vid olika bord. De tog bort möjligheten 

för flickor att agera ”hjälpfröknar”. Personalen upplevde då att flickorna började 

utveckla en ”jagkänsla”. De lärde sig att ta för sig mer och tänka på sina egna behov i 

stället för andras. Personalen upplevde att pojkarna gavs möjlighet att utveckla ett eget 

språk och fick förmågan att se till andras behov, detta ansåg personalen var för att de 

inte hade flickorna till hjälp så de blev tvungna att hjälpa varandra (Svaleryd 1996-

1999, SOU 2006:75). 

 

När dessa två undersökningar hade genomförts och förändringarna hade förankrats 

började de se över sin egen verksamhet. Personalen insåg problem med leksakerna, 

vissa leksaker förstärkte skillnaderna mellan könen samt förstärkte traditionella 

könsmönster, dessa leksaker plockades då bort. De behöll byggleksaker, 

utklädningskläder, skapande material samt kuddar och madrasser. Resultatet blev att 

barnen började leka i större grupper, lekte tillsammans och även oberoende av kön. 
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Personalen ansåg att barnens kreativitet samt det egna språket fick mer betydande roll i 

leken (Svaleryd 1996-1999, SOU 2006:75). 

 

För att undersöka sitt eget beteende kring barnen listade personalen attityd och 

beteendemönster, vad som var positivt och negativt. Detta handlade om omedvetna 

förväntningar, krav och förhållningssätt som de ansåg hade bidragit till att utveckla 

pojkars och flickors beteende. De utvecklade strategier för hur de skulle arbeta med att 

motverka detta. De gjorde ett arbete kring detta, de satte upp vilka mål de hade med 

arbetet (Svaleryd 1996-1999, SOU 2006:75). 

 

Isländska Hjalli arbetade mycket med att könsuppdela grupperna i förskolan.  Det 

anammade dessa två förskolor. De delade in grupper efter kön, dock inte dagligen. De 

började även arbeta med kompensatorisk pedagogik4 (Svaleryd 1996-1999, SOU 

2006:75).  

 

Resultaten av detta projekt, som officiellt heter: ”Jämställdhet – vidgade könsroller för 

flickor och pojkar i förskolan” 1996-1999, var omtumlande. När förskolorna besöktes 

efter arbetet så kunde en se att det samtalades, pojkarna talade med varandra, flickorna 

spelade bandy och utförde andra aktiviteter som tidigare inte var ”normen” för vad 

flickor gjorde och pedagogerna visade på alternativ i stället för att använda förbud 

(Gens 2007). 

 

När den första gruppen i detta projekt började i skolan så fick eleverna blandat 

mottagande. Pojkarna blev populära, framförallt hos personalen på skolorna. De 

uppvisade inte samma beteende som pojkar tidigare ”normalt” brukade uppvisa. Dessa 

pojkar kunde sitta still, de lyssnade och räckte upp handen. Flickorna i samma grupp 

fick däremot inte samma positiva mottagande. De sågs som bråkiga och de straffades 

för att de inte omedelbart lydde och för att de ifrågasatte saker. Enligt Gens tolkning av 

resultatet så tog det skolan endast några veckor innan de fått flickorna så ängsliga och 

fogliga som de förväntade sig att de skulle vara. Media, föräldrar, barn och 

jämställdhetsministrar älskade pedagogiken men den var svårare att förankra hos 

                                                 
4 Begreppet kompensatorisk pedagogik har utvecklats av den danska pedagogen Anne Mette Kruse. 
Kortfattat handlar det om att kompensera för det som i regel inte uppmuntras eller i många fall är svagt 
utvecklat i pojkars eller flickors traditionella könsmönster. Se JämO (2000) JämOs handbok mot 
könsmobbning i skolan. 
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skolorna. Enligt Gens har det visat sig vara svårt att sprida pedagogiken, till och med 

inom samma kommun som förskolorna är belägna, trots att det var där projektet 

startade. Hen menar också att det varit svårt att sprida pedagogiken och trots att pengar 

fortfarande avsätts för att sprida pedagogiken inom länet så är det ingen förskola, 

förutom Tittmyran och Björntomten, som fullt ut tillämpar pedagogiken (Gens 2007). 

 

SOU 2004:115 Den könade förskolan. Om betydelsen av jämställdhet och genus 
i förskolans pedagogiska arbete. 

I denna statliga utredning beskriver en att förskolan, precis som skolan, har svårt att 

uppnå de jämställdhetsmål som anges i respektive läroplan. Forskning på området visar 

att förskolan i stället för att motverka traditionella könsroller och könsmönster stärker 

dessa. Det var bakgrunden till att delegationen för jämställdhet i förskolan fick uppdrag 

att stärka och utveckla arbetet med jämställdhet och genus inom förskolan. När 

delegationen tittade närmare på bristerna i jämställdhetsarbetet definierades tre möjliga 

faktorer: 

1. Brist på lagar och förordningar inom området. 

2. Brist på resurser att genomföra arbetet. 

3. Brist på kunskap om hos personal och hos ansvariga för jämställdhet, demokrati 

och värdegrund i förskolan (SOU 2004:115). 

 

För att hitta eventuella brister i lagstiftningen så tittade delegationen på skollagen och 

förskolans läroplan Lpfö 98. I det inledande kapitlet står det:  

Verksamheten i skolan skall utformas i överrensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen 

(Lpfö 98). 

Delegationen menar att lagstiftningen är tillräcklig, den avgörande bristen som måste 

åtgärdas för att jämställdhetsarbete inom förskolan ska ta fart är bristen på kunskap. De 

menar att intresset för jämställdhet finns på förskolorna men att pedagoger upplever att 

de saknar teoretisk kunskap, samt verktyg för att omvandla teori till praktik. De mötte 

liknande funderingar hos lärarstudenter, rektorer och andra som arbetar inom förskolan. 

Det var därför nödvändigt att förstärka kunskapen på alla nivåer. De betonade att det var 
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viktigt att poängtera att arbete med jämställdhet inte är frivilligt. Jämställdhet och andra 

värdegrundsfrågor ingår i förskolans uppdrag och är ingenting som kan väljas bort. De 

ansåg att det var nödvändigt att jämställdhet och genuskunskap blev en naturlig del av 

utbildningen av de som ska jobba inom förskolan. De föreslog därför att: 

 Ett av de uppsatta målen i examensordningen för lärare ska 

omformuleras. I stället för att den utexaminerande läraren ska: ”inse 

betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid 

presentationen av ämnesstoffet” så ska det stå: ”inse betydelsen av 

genusordningen i undervisningssituationen och vid presentation av 

ämnesstoffet”. 

 Ett av programmålen i kursen ”förskola, skola, fritidshem” inom barn- 

och fritidsprogrammet behövde också omformuleras. Istället för: ”Förstå 

hur vuxnas förhållningssätt till varandra och till barn påverkar 

förutsättningarna för jämställdhet” ska det stå: ”Ur ett genusperspektiv 

förstå hur vuxnas förhållningssätt till varandra och till barn påverkar 

förutsättningarna för jämställdhet”. 

 Delegationen noterade att det var få kommuner som satsat på 

kompetensutveckling och vidareutbildning inom jämställdhet och genus. 

Den viktigaste åtgärden för att få i gång ett aktivt jämställdhetsarbete på 

landets förskolor var ökad kunskap. Delegationen föreslog att 

regeringens förordning 2001:161 som berör statsbidrag för 

kvalitetsstärkande åtgärder inom förskoleverksamhet och 

skolbarnomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa, skulle ändra i 

förordningen. Statsbidrag ska enbart betalas ut till de kommuner som 

avser att lägga minst 15 % av dessa medel på vidareutbildning och 

kompetenshöjande åtgärder inom genus- och jämställdhetsområdet (SOU 

2004:115). 

SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv. Jämställdhetspolitiken 
mot nya mål 

Utredning hade i uppdrag att göra en översyn av jämställdhetspolitikens mål, inriktning, 

organisation och effektivitet. Den skulle föreslå nya mål och ny organisation på 

jämställdhetspolitikens område. Det konstaterades att utbildning är en viktig fråga för 

jämställdhetspolitiken. Rätten och tillgången på utbildning har avgörande betydelse för 

att kvinnor i Sverige i så hög grad lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Den påpekar 
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att skolan har stor inverkan på barnens könssocialisering. De vuxnas förväntningar och 

bemötande av barnen formar dem till pojkar och flickor. Skolan kan och bör erbjuda 

barnen möjligheter att utvecklas till självständiga individer och frigöra sig ifrån de 

begränsningar som könsstereotyper utgör. Frågan uppstår om utbildningssystemet 

fungerar som ett effektivt verktyg för att bryta samhällets genusmönster eller om det i 

stället bidrar till att återskapa, och stärka de genusmönster som finns i samhället. 

Delegationen menar att skolan åläggs att lösa många uppgifter och inte sällan kan det 

finnas en övertro på skolans möjligheter att förändra samhället. Jämställdhet är en sådan 

uppgift, vilket tydligt framgår i flera utbildningspolitiska styrdokument. Effekterna i 

klassrummen förefaller inte att stå i proportion till statsmakternas ambitioner. 

Delegationen poängterar att regeringens insatser för att höja kvaliteten inom 

jämställdhet i skolan är vällovlig men förefaller otillräcklig, alltför kortsiktig och 

halvhjärtad. De anser att jämställdhetsarbetet i skolan inte kan bli framgångsrikt om det 

inte integreras i hela utbildningspolitiken (SOU 2005:66). 

 

Delegationen ansåg att ett av delmålen rör utbildning. Från 1994 så står det att kvinnor 

och män ska ha lika tillgång till utbildning och möjlighet till utveckling av personliga 

ambitioner, intressen och talanger. Utbildningspolitiken har betydelse för jämställdhet 

på en rad olika sätt. Hur skolan fungerar i relation till de barn och unga som finns i 

utbildningen. Hur eleverna formas som individer, som flickor och pojkar 

(könssocialiseras). Vilka kunskaper och vilken värdegrund som förmedlas. Vilken 

pedagogik, vilken litteratur och annat material som används. Det övergripande målet för 

utbildningspolitiken är att:  

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning och 

livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. Samhällsförändringarna innebär att 

individens lärande måste ses som ett livslångt projekt. Därför måste alla – 

oberoende av kön och etnicitet, socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning och 

funktionshinder – tillförsäkras en god utbildning av högsta kvalitet genom hela 

utbildningssystemet. Det är förutsättningen för att skapa såväl jämställt som 

jämlikt samhälle som ekonomisk tillväxt (SOU 2005:66). 
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I Lpfö 98 står det under Saklighet och allsidighet: 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 

ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattningar om vad som 

är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 

98). 

Delegationen hänvisar också till SOU 2004:115, Den könade förskolan, att det är brist 

på kunskap som är avgörande för att jämställdhetsarbetet i förskolan inte tar fart (SOU 

2005:66). De tar även upp att regeringen avsatte pengar 2002 för att utbilda personal 

inom förskola och skola. Målet var att år 2004 ska det finnas minst en kvalificerad 

genuspedagog i varje kommun. Det målet har inte uppnåtts (a.a.). 

SOU 2006:75 Jämställd förskola. Om betydelsen av jämställdhet och genus i 
förskolans pedagogiska arbete 

Utredning behandlar genus kring förskolan. Utgångspunkten för delegationen var att 

förutsättningarna för genusperspektiv i det livslånga lärandet måste börja med ett 

genusperspektiv i förskolan. Det ska möjliggöra att förlegade könsroller och 

könsmönster på sikt kan brytas. Grunden för arbetet har lagts i en skrivning som finns i 

förskolans läroplan (Lpfö98). 

 

Delegationen anser att förskolan har svårt att uppnå jämställdhetsmålen i läroplanerna, 

tidigare forskning har påvisat att traditionella könsroller och könsmönster förstärks i 

stället för att motverkas5 (SOU 2006:75). 

 

I delbetänkandet slogs det fast att förskolan behöver mer kunskap kring genus. I 

betänkandet fastslogs även att brist på resurser aldrig får vara skäl för en förskola att 

välja bort att arbeta med jämställdhet (SOU 2004:115).  

                                                 
5 Enligt: Hirdman 2001 
Hultqvist 1990 
Laurén  1945 sid 144 
Myrdal 1935 sid 123 
Myrdal 1936 sid 150 
Månsson 2000 
Tallberg Broman 1991 
Vallberg Roth 1998 
Vallberg Roth  2002 
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Delegationen hänvisar till Hultqvist (1990) när de påpekar att förskolan har skrivits 

fram som en viktig gemensam erfarenhet för alla barn. Förskolan är ett betydelsefullt 

tillskott i barndomen oavsett kön, klass, kulturell och etnisk bakgrund (SOU 2006:75). 

 

Delegationen lyfter att det finns några exempel på förskolor som uppfyller kraven inom 

jämställdhetsarbete och genuspedagogik6, men att i de flesta fall lyckas inte 

organisationen att uppfylla det tänkta målet7. Delegationen anser att samhällets syn 

gällande familj, arbete, föräldraskap och medborgarskap avspeglas i konstruktionen av 

barnomsorgen (SOU 2006:75).  

 

Delegation lyfter jämställdhetsarbete på Island, så kallad Hjalli-pedagogik. Hjalli-

pedagogiken uppkom i slutet av åttiotalet då pedagogen ifrågasatte hur barnen 

behandlades i förskolan. Hen ansåg att pojkarna tog mer plats än flickorna. Pojkar 

behandlades som individer, flickorna hamnade i bakgrunden behandlades som del av en. 

Hjalli-pedagogiken utgör en stor del av delegationens tankesätt kring genusarbetet i 

förskolan (SOU 2006:75). 

 

Delegationen nämner förskolans egen läroplan som en viktig del mot en 

genuspedagogisk verksamhet. Innan läroplanen stod det inte uttalat att förskolan ska 

motverka traditionella könsrollsmönster. Delegationen tar upp, i samband med en 

undersökning av Nordin-Hultman (2004), att det inte bara handlar om fokus på barnen 

och de vuxna/pedagogerna, utan också miljö. Den fysiska miljön, leksaker, litteratur och 

annat material har påvisats ha stor påverkan inom genusarbete. Nordin Hultman 

undersökte miljöer på förskolor, dagsprogram och material. Resultatet visar att det 

pedagogiska materialet och miljöerna hade både möjligheter och brister när det gällde 

att arbeta med genus för barnen (a.a.) (SOU 2006:75).  

 

Delegationen lyfter observation och dokumentation som självklara delar för att upptäcka 

könsmönster på en förskola, därefter lyfts personalens förhållningssätt. Attityd samt 

ståndpunkt hos personalen påverkar barnens beteende, där krävs det en förändring, 

främst genom kunskap (2006:75).  

                                                 
6 Krav enligt Lpfö98 
7 Enligt Lpfö98 samt SOU 2006:75 
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Delegationen nämner att vissa förskolor arbetar med delar i ett jämställdhetsarbete men 

utan att veta varför, till exempel används pojk- och flickgrupper för att andra gjort det 

eller för att personalen anser att pojkar och flickor är olika och förutsätts ha skilda 

behov. Det blir motstridighet i kampen om jämställdhet men påvisar även personalens 

inflytande över barnen. De flesta använder sig dock av sådana metoder för 

kompensatorisk pedagogik8 (SOU 2006:75) 

 

Delegationen lyfter föräldrar/vårdnadshavares roll. De har en stor bidragande del i 

arbetet för jämställdhet, hemmet präglar barnens synsätt. Förskolor bör ha samarbete 

med föräldrar/vårdnadshavare. Delegationen påpekar vikten av att förklara för 

föräldrar/vårdnadshavare vad arbetet innebär, hur det ska utföras och önskvärt resultat, 

det har påvisats att många föräldrar har en fientlig inställning till arbeten kring genus 

och jämställdhet (SOU 2006:75). 

 

Delegationen vill att genuspedagogiken ska ses som en självklar del i förskolan, inte en 

speciell inriktning, en slags ”profil” och inte som ett alternativt arbetssätt. Förskolan ska 

alltid innehålla ett genusmedvetet arbete (SOU 2006:75). 

 

Sammanfattande förslag från delegationen: 

Delegationen föreslår att myndigheten för skolutveckling får uppdrag att utarbeta 

strategier för att överföra kunskap gällande genus- och jämställdhetsområdet inom 

förskolan till förskoleklass och övriga skolsystemet. Myndigheten och skolverket får 

uppdraget att utveckla ett verktyg för jämställdhetscertifiering. Myndigheten får 

uppdrag att bedriva aktivt arbete för att informera huvudmän, anställda och 

vårdnadshavare om bestämmelser kring jämställdhet i förskolan. Behovet av 

genuspedagogik anses stort bland pedagoger i förskola och skola, därför föreslås 

myndigheten uppdrag att genomföra och följa upp utbildningen av genuspedagoger i 

förskolan. De ska även tillgodose tillgången av kompetensutveckling för ledningen av 

förskolan på huvudmanna- och verksamhetsnivå samt för lärarutbildare (SOU 2006:75). 

 

                                                 
8 Begreppet kompensatorisk pedagogik har utvecklats av den danska pedagogen Anne Mette Kruse. 
Kortfattat handlar det om att kompensera för det som i regel inte uppmuntras eller i många fall är svagt 
utvecklat i pojkars eller flickors traditionella könsmönster. Se JämO (2000) JämOs handbok mot 
könsmobbning i skolan. 
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Arbetsmarknadsverket ska fortsatt bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och 

prioritera projekt som leder till fler män i förskolan. Insatser bör även riktas mot yngre 

pojkar och män. Resurser anslås för sommarkurser i barnomsorg och pedagogik för 

pojkar (2006:75).  

 

Delegationen anser att för få kommuner har prioriterat genus- och könsfrågor. 

Kommunerna såväl som enskilda huvudmän för förskolan ska bli bättre på att 

synliggöra jämställdhet som prioriterat område för förskolor att arbeta med. De bör 

initiera kompetensutveckling som når ut till såväl privat som kommunalt drivna 

förskolor (SOU 2006:75). 

 

Delegationen rekommenderar lärosäten som bedriver lärarutbildning att särskilt beakta 

fortbildning och kompetensutveckling i genusteori och jämställdhetsrelaterade frågor. 

De ska även vid rekrytering av undervisande personal till lärarutbildningen efterfråga 

och prioritera genusteoretisk och genuspedagogisk kompetens. Högskoleverket får i 

uppdrag att kartlägga lärosätenas prioritering av kompetensutveckling i genusteori och 

jämställdhetsfrågor för de som undervisar på lärarutbildningen. Det ska ställas särskilda 

krav på lärosäten som bedriver lärarutbildning, att de mer utförligt ska redogöra för hur 

genus- och jämställdhetsfrågor behandlas i utbildningen (SOU 2006:75). 

 

Sammanfattning av delegationens rekommendationer: 

Delegationen anser att vetenskapsrådet ska beakta behov av utökad och fördjupad 

genusforskning inom det pedagogiska området vid fördelning av medel (SOU 2006:75). 

 

Huvudmännen för grund-och gymnasieskolor ska utveckla en genusmedveten 

studievägledning, samt organisera grundskolans praktik så att eleverna får 

könsrollsöverskridande arbetslivserfarenheter (SOU 2006:75). 

 

Lärosäten som bedriver lärarutbildning bör utveckla en grundkurs samt en 

fördjupningskurs i genuspedagogik om 10 hp vardera som ska kunna läsas som 

breddnings- och fördjupningsspecialiseringar inom ramen för programmet. De 

rekommenderas även att se över hur genus- och jämställdhetsrelaterade frågor hanteras i 

de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen. Myndigheten för skolutveckling får i 

uppdrag att ta fram handledarmaterial för ”lokala lärarutbildare” om hur genus- och 
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jämställdhetsrelaterade frågor kan hanteras under lärarstudentens verksamhetsförlagda 

utbildning. Huvudmännen för gymnasieskolorna utvecklar kurser i genuspedagogik som 

ett valbart alternativ för eleverna på barn och fritidsprogrammet (SOU 2006:75). 

 

Syfte och problemformulering 
Bakgrunden till arbete inom genuspedagogik inom förskolor kommer från Gens projekt 

kring genus samt förskolorna Tittmyran och Björntomten. På dessa förskolor påbörjades 

arbete med genuspedagogik efter ett förslag av Gens som gavs till den berörda 

kommunen, där hen arbetade som jämställdhetsexpert (Gens 2007).  

 

Arbetet gick bra men när den första gruppen från dessa förskolor började i skolan fick 

gruppen ett blandat mottagande, pojkarna var populära och flickorna ansågs ”jobbiga” 

och de traditionella könsrollerna hade tagit form återigen (Gens 2007).  

 

Det som kom fram i detta projekt kring eleverna påvisar att det finns ett behov av arbete 

med genuspedagogik inom förskolan. Efter att ha tagit del av detta projekt ville jag 

undersöka om arbetet med genuspedagogik har fortskridit inom förskolan, hur arbetet 

ser ut i dag, i vilken utsträckning en arbetar med genuspedagogik samt vilken kunskap 

som finns hos de som arbetar inom de undersökta verksamheterna. 

 

Eftersom genus och jämställdhet genomsyrar vårt samhälle, så finns det ett aktuellt 

intresse för att se hur det arbetas med dessa frågor inom samhällets institutioner, såsom 

förskola och skola. Jag ville undersöka om hur arbetet kring genus såg ut och valde 

förskolor, framförallt för att genuspedagogiken uppkom inom förskoleverksamheten. 

Jag valde att utföra studien i Mellansverige och för att få ett resultat som både var 

kvalitativt samt för att få validitet och reliabilitet i resultat valde jag också att jämföra 

två olika kommuners genusarbete. 

Frågeställningar 

 Hur ser intervjuad personal och kommun på problemet med traditionella 

könsmönster/genus i förskolan i dag? 

 

 Hur ser arbetet ut för att motverka traditionella könsmönster/genus ut i förskolan 

i dag enligt intervjuad personal och kommun? 
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 Hur anser den intervjuade personalen samt representanter för kommunerna att 

genusarbete/avsaknad av genusarbete ser ut i förskolan i dag? 
 

 Hur bemöter förskolepersonal barnen i konkreta situationer? 
 

 På vilket sätt stödjer respektive motverkar miljön traditionella könsmönster? 
 
 

Avgränsningar 

Denna frågeställning skulle kunna innebära ett arbete av stora proportioner så jag har 

valt att inrikta min studie på endast två kommuner. Dessa två kommuner är belägna i 

Mellansverige. Jag har valt att på kommunnivå undersöka om det finns ett arbete eller 

plan angående arbete kring genuspedagogik inom förskola. Utöver detta har jag valt att 

inom dessa kommuner begränsa mig till tre förskolor inom varje kommun och 

undersöka deras arbete kring genuspedagogik. Jag ansåg att jag behövde ha tillräckligt 

många förskolor för att få ett bra underlag men avgränsade mig till tre för att inte arbetet 

skulle bli för stort. På förskolorna intervjuades två olika pedagoger för att få en bra 

helhetsbild över förskolans verksamhet. 

 

Genus är ett stort område och det är därför av stor vikt att göra en sådan snäv praktisk 

avgränsning som möjligt för att inte arbetet ska bli för stort men för att ändå kunna få ett 

bra resultat av studien. Den teoretiska avgränsningen är av stor vikt eftersom det finns 

ett stort teoretiskt område kring genus. Svårigheter är att hitta teoretiska källor som är 

ett vetenskapligt projekt eller en vetenskaplig studie. Det finns dock flertalet statliga 

utredningar utförda inom detta område, som är av vikt att ha med då det visar på hur det 

på statlig nivå ska arbetas med traditionella könsmönster samt genus inom förskolan i 

Sverige. 

 

Det är problematiskt att projektet på Tittmyran och Björntomten inte består av 

publicerat material. Jag ansåg dock att en inte kan bortse från detta projekt i en uppsats 

om genuspedagogik då detta var det första projektet kring denna pedagogik i Sverige. 

Det innehåller för mycket information kring genuspedagogik för att kunna bortse ifrån. 
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Begrepp 

I denna undersökning har jag valt att använda ordet hen i stället för han/hon. Detta på 

grund av att informanternas kön inte har betydelse för resultatet samt att i en studie 

angående genus anser jag inte att det ska behövas göras könsbestämmelser i den 

löpande texten. 

 

Jag har även valt att ersätta ordet man med ordet en, på grund av könsbetoningen i det 

ordet. Eftersom denna studie involverar ett genusperspektiv anser jag att könsbetonade 

ord inte bör användas samt att det inte har någon relevans för resultatet. 

 

Metod 
Jag har utfört observationer på förskolor och intervjuer av representanter för kommuner 

samt förskolor inom dessa kommuner. Jag har studerat tidigare forskning samt projekt 

angående genusarbete inom förskola, främst har jag utgått från utvecklingsprojektet 

kring Tittmyran och Björntomten (Svaleryd 1996-1999, SOU 2006:75) samt statliga 

offentliga utredningar utförd 2004, 2005 och 2006 (SOU, 2004:115, SOU 2005:66, 

SOU 2006:75).  

Val av metod 

Jag ville göra en kvalitativ intervju och för att relatera till Dalen (2007) så är ett mål för 

den kvalitativa forskningen att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i 

deras sociala verklighet och att inom ett kvalitativt angreppssätt fokuserar en på 

upplevelsedimensionen och inte bara på en beskrivning av förhållanden. Därför 

kompletteras även intervjudelarna med observationer i verksamheterna. Jag har valt att 

hålla en semistrukturerad intervju som jag valt utifrån Dalen, där frågorna är öppna men 

under intervjun är samtalet inriktat på ämnen som forskaren valt ut i förväg (a.a.).  

 

Jag har genom detta kunnat begränsa intervjun samt hålla flödet för öppna svar och 

beskrivningar öppen. Jag har försökt ta hänsyn till att svårigheterna med att tolka 

resultat växer med hur mycket spelrum en lämnar åt den intervjuade (Jacobsen 1993). 

Jag har genomfört intervjuer som innehåller en uppsättning teman att utforska. Syftet är 

att se till att alla intervjupersonerna får möta relevanta och likartade teman, för att de 

ska kunna bearbetas och jämföras med varandra (a.a.). 
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Jag har utfört en studie som består av intervjuer i tre förskolor i två olika kommuner 

varav två kommunala och en privat i varje kommun. Jag har intervjuat en politiker inom 

kommunens utbildningsväsen i vardera kommun samt två pedagoger på vardera 

förskola. Jag har utfört observationer på de förskolor som intervjuerna gjorts. Jag har 

observerat förskolornas miljö samt pedagogernas bemötande gentemot barnen. Tyvärr 

skedde två av intervjuerna via telefon vilket inte gav möjligheten att läsa av kroppsspråk 

samt tolka och reflektera det. 

 

När det gäller intervjun på kommunnivå var det svårt att hitta personer som ville delta i 

intervjun, det fanns en rädsla för att kommunen skulle ställas i dålig dager. Jag 

informerade om att studien är anonym samt att denna intervjudel var mycket kort och 

koncis, den bestod endast av fem frågor9. 

 

Intervjun på förskolorna var mer ingående, där har också två pedagoger intervjuats för 

att få så bra resultat som möjligt. Dessa informanter informerades också om att alla 

delar i studien är anonym. Detta är viktigt för att kunna få svar utan enbart innehåll som 

informanten anser är bra svar utifrån verksamhetens perspektiv10. 

Intervjuguide 

Jag använde en allmän intervjuguide där jag genomförde semistrukturerade intervjuer. 

Jag bestämde i förväg de teman som skulle behandlas utifrån frågorna men lät sen 

informanten få tala fritt. Detta för att få bra beskrivningar, framförallt när det gäller 

upplevelser. Detta kan jämföras med Lantz (2007) som påpekar att uppgiften i den 

öppna intervjun är att följa intervjupersonens tänkande men under intervjuns gång görs 

hela tiden avgränsningar (a.a.). 

 

Jag har tagit i beaktning att frågor som rör beteende (detta kan framkomma i fråga 

1,2,3,4 samt 8 i intervjufrågorna till personal på förskolan11) ofta kan få karaktär av 

beskrivande svar. Jacobsen (1993) påpekar detta samt säger att beskrivningar i sin tur 

tenderar att övergå i berättelser eller argumentation för att respondenten vill ange skäl 

för sitt beteende och därför kan det innebära att beskrivningar inte blir korrekta (a.a.).  

 

                                                 
9 Se bilaga 1 
10 Se bilaga 1 
11 Se bilaga 1 
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Eftersom det, enligt Lantz (2007), är mycket enklare att övertolka det som sägs i 

intervjudata än om resultatet baseras på siffror och experiment, är det viktigt att 

reflektera över hur en kan arbeta med att öka kvaliteten i intervjuer (a.a.). Mycket av 

detta ligger till grund för min intervjuguide12 samt att en enligt Ryen (2004), ska se den 

enskilda undersökningspersonen och dennes sätt att se på världen som en tillgång och 

det centrala (a.a.). 

Intervjuförfarande 

Innan jag utförde den första intervjun valde jag att testa mina frågor på en vän. Denne 

person arbetar inom förskoleverksamhet samt är utbildad till förskole pedagog. Jag ville 

få ett utlåtande om intervjuguiden hade bra karaktär. Dels utifrån mitt perspektiv som 

intervjuare samt utifrån min väns perspektiv som utbildad pedagog och verksam inom 

förskolan. Jag kunde då få respons vad hen ansåg om intervjun samt hur hen upplevde 

frågorna. Jag fick även veta ungefär vilken tid som skulle avsättas för intervjuerna. 

Intervjun gick fortare än jag räknat med, den tog c:a 20 minuter. Detta kan ha påverkats 

av att jag intervjuade en vän samt att hon ej besvarade frågeställningarna utifrån en 

specifik verksamhet, jag fick dock ett ungefärligt tidsspann av intervjudelen. 

 

När jag ringde till förskolor presenterade jag mitt arbete. Bemötandet var mycket oro 

kring både kommunen och förskolornas rykte. Jag delgav att alla delar i studien är 

anonyma. Jag informerade även att de fick kontakta mig efter intervjun om det uppstod 

frågetecken kring något. Efter denna information var det inget problem att delta i 

studien.  

 

Åldersspannet på informanterna var stort, även hur länge de hade arbetat inom 

förskoleverksamhet samt om de var utbildade förskolelärare eller inte.  Jag har valt att 

presentera ålder samt utbildning på de tillfrågade då jag såg ett tydligt mönster i svaren 

beroende på ålder samt utbildning och erfarenhet. 

 

Båda intervjuerna som utfördes på kommunal nivå skedde över telefonkontakt då ingen 

av dessa personer hade tid att boka in ett möte med mig. Nackdelen var att det inte fanns 

möjlighet att se kroppsspråk på respondenterna och kunna tolka och reflektera kring det.  

                                                 
12 Se bilaga 1 
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De intervjuer som utfördes på förskolorna skedde på plats i verksamheten med två 

respondenter på varje förskola. Jag utförde intervjuerna med en och en. Vi satt då i 

arbetsrum eller personalrum vid bord mittemot varandra. Jag antecknade under 

intervjuernas gång. Jag stannade sen kvar på verksamheterna för att kunna utföra 

observationer under dagen. 

 

Det finns en viss risk att den litteraturen jag använt mig av inte baseras på bekräftade 

fakta. Jag har dock behandlat litteraturen genom att följa upp de källhänvisningar som 

finns för att kunna utläsa att det ska baseras på bekräftad fakta i den mån som har vart 

möjlig. När det kommer källor, i form av forskning i genusarbete, anses dessa 

tillförlitliga då de är baserad på bekräftade fakta och består även av regler ifrån 

skolverket samt FN, som är direkta källor. 

 

Fältstudien, som utgår ifrån intervjumaterial samt observationer, kan innehålla brister 

när det gäller intervjuerna. Respondenterna kan lägga egna värderingar i svaren eller 

genom önskningar få en annan version av utkomsten, med andra ord kan personerna ha 

en tendens att svara så att svaret ska framställas bättre än verkligheten. Jag har försökt 

utforma frågorna på ett sådant sätt så jag ska kunna minimera riskerna av att detta ska 

inträffa.  

 

Jag har inspirerats av Jacobsens (1993) idé kring intervjuer, att forskningsintervju har 

många olika former av förberedelse och efterbearbetning samt att det ställs hårdare krav 

och att det gäller att förhålla sig kritisk till de metoder som kommer till användning 

(a.a.).  Jag har även utgått ifrån Jacobsen när jag ställt mig kritisk till min studie. 

Jacobsen nämner att svårigheterna med att tolka resultat ökar med hur stort spelrum 

man lämnar åt den intervjuade (a.a.), utifrån detta har jag försökt utforma ett sådant litet 

spelrum som möjligt i de frågor jag använt mig av i intervjudelen13 

Observationsguide 

Enligt tidigare forskning samt utvecklingsprojekt fanns det flera fällor som pedagoger 

ofta hamnade i utifrån ett genusperspektiv. Jag valde ut delar av dessa fällor utifrån vad 

som framkommit under tidigare forskning att observera. Jag utgick ifrån Henkel (2006), 

Forsberg (2002), Odelfors (1996), Eidevald (2009), Månsson (2000), Walkerdine 

                                                 
13 Se bilaga 1 
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(1989), Hirdman (2001) Och Nordberg (2005) som alla påpekade vikten av den vuxnas 

bemötande kring barn. De tog upp att de traditionella könsrollerna framkommer genom 

att vi vuxna förväntar oss olika saker beroende på om barnet är en flicka eller en pojke. 

Oftast handlar detta om omedvetna förväntningar vi som vuxna har. Henkel (2006) 

påpekade också att en inte bara kunde se till förväntningar utan även kroppspråk och 

kroppskontakt skiljs åt beroende på om en antar att ett barn är en flicka eller en pojke 

(a.a.). Jag bestämde utifrån detta att en del av min observation skulle avse pedagogernas 

bemötande gentemot barnen men också gentemot vårdnadshavare för att se om det även 

fanns skillnader i bemötande där. 

 

Det andra problemet som en kunde utläsa i tidigare forskning och utvecklingsprojekt 

var att miljö och material hade påverkan på kön. Bronwyn (2003) talar om symboler 

som har inverkan på könsroller och där tar hen upp bland annat kläder och leksaker som 

symboler. Gens (2007) såg också att leken i sig har betydelse, pojkar leker oftare i 

grupp med egna regler medan flickor leker som individer. Flickor leker också efter 

vuxnas regler och med mycket uppmärksamhet från pedagoger medan pojkar nästintill 

inte får någon uppmärksamhet alls. Både Gens (a.a.) och Gannerud och Rönnerman 

(2006) tar upp problem med fri lek och att barnen iklär sig traditionella könsroller i 

större utsträckning än vad de gör i styrda lekar. Gens (2007) påpekar att i fri lek så 

anammar barnen rollerna med mer entusiasm än vad vi förväntar oss och skapar rollekar 

såsom; ”mamma, pappa och barn” (a.a.). Wahlström (2003) tog upp att under en vanlig 

dag på förskolan kunde en se flickor sitta och baka kakor i sandlådan som pedagogerna 

blev bjudna att smaka på. Pojkar bygger bomber och granater som de sen hoppar 

sönder. Hen såg också att flickorna tränades i att agera ”hjälpfröknar”. Hen menade att 

eftersom pedagogerna behandlar pojkar och flickor olika så styr de också över barnens 

val av lekar (a.a.). Nelson & Nilsson (2002) utförde en studie över leksaker och kommer 

fram till de stora könsskillnaderna en kan se i leksaker. De lyfte i sin studie att förskolor 

har ett ansvar att motverka detta. De tar upp allt vad leksaker kan beteckna och de 

menar att förskolor kan och bör motverka detta (a.a.). Utifrån detta ville jag observera 

barnens direkta miljö, det material som fanns runt omkring dom och hur saker i deras 

miljö kunde ha inverkan på traditionella könsmönster, såväl negativt som positivt. 
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Observationsförfarande 

Jag utgick ifrån mitt observationsprotokoll14 när jag skulle utföra observationerna. Jag 

informerade förskolorna när jag kontaktade dem att studien skulle innehålla både en 

intervjudel samt en observationsdel. Jag meddelade att observationen gällde personalens 

bemötande samt miljö och material. Jag ville att detta skulle godkännas av samtlig 

personal. 

 

Jag satte en tid på morgonen för mina intervjuer så att jag sen kunde stanna kvar på 

förskolorna och utföra observationer. Mitt intresse var att undersöka miljön på 

förskolan, de material som fanns samt personalens bemötande gentemot barnen samt 

vårdnadshavare. Jag ville då närvara vid inomhuslek, utomhuslek, matsituationer samt 

vid någon hämtning av barnen. Jag var kvar till eftermiddagen då de första barnen blev 

hämtade och kunde då ta del av alla de delar jag avsåg att göra på samtliga förskolor. 

 

Jag höll mig i bakgrunden under hela dagen och antecknade vad jag såg eller hörde. Jag 

involverade mig inte i några lekar eller deltog inte i barngruppen på något sätt. 

Urval av förskolor 

Innan jag påbörjade min studie kontaktade jag två kommuner i Mellansverige och 

informerade om min studie samt syftet med den. De informerades om svaren behandlas 

konfidentiellt och att ingen förskola skulle kunna identifieras (Hermerén, 2011). De fick 

först besluta på kommunnivå om dom ville delta i studien. Jag informerades vem jag 

kunde kontakta på kommunen inom utbildningsväsendet och informerade dem om min 

studie, syftet samt att jag följde vetenskapsrådets regler för samhällsvetenskaplig 

forskning (a.a.). Jag ringde sen till förskolor i de berörda kommunerna för att få 

undersökningsdeltagare inom verksamheterna. Jag har medvetet valt att undersöka två 

kommunalt drivna förskolor samt en privatägd förskola i varje kommun för att kunna se 

om det finns en skillnad mellan dessa när det gäller det genuspedagogiska arbetet. När 

jag fått positivt svar från tre förskolor i vardera kommunen skickade jag ut ett mail samt 

ett skriftligt brev till personalen där de fick samma information som den tidigare 

undersökningsdeltagaren15. 

 

                                                 
14 Se bilaga 2 
15 Se bilaga 3 
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Två till tre veckor innan de utsatta datumen för observation och intervju på förskolorna 

sattes det upp information angående studien till vårdnadshavare samt delades ut 

exemplar av denna information till alla vårdnadshavare16. Jag krävde dock inte in 

underskrifter av vårdnadshavare för samtycke då barnen inte skulle intervjuas och inte 

heller vara i fokus för observationen. Studien var fokuserad på pedagogerna, miljöer 

samt pedagogernas bemötande. 

Etiska överväganden 

I vetenskapsrådets; Gos Forskningssed (Hermerén, 2011) beskrivs ett ansvar en har mot 

människor som medverkar i forskningen men också mot alla de som indirekt kan 

påverkas av forskningen och gagnas av forskningsresultatet. Enligt individskyddskravet 

ska alla individer som medverkar i forskning skyddas från skada och kränkning (a.a.). 

Enligt anonymitetskravet ska en kunna samla in material utan att en bestämd individs 

identitet avtecknas (a.a.). När det gäller sekretess finns det ett kapitel som är till skydd 

för enskild inom forskning i offentlighets- och sekretesslagen (a.a.) Gällande 

konfidentialitet har en som allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter en har fått i 

förtroende och det innebär även ett skydd mot att obehöriga får del av uppgifter. Det en 

måste tänka på att göra före är att delge information och få samtycke av de som ingår i 

undersökningen (a.a.). Under genomförandet av undersökningen måste en arbeta med 

att undvika risker (a.a.). Efter undersökningen genomförts måste en tänka på 

publiceringen och förvaringen av material (a.a.), detta har jag utfört och utgått ifrån; 

God forskningssed ifrån Vetenskapsrådets publikation (a.a.). Jag har även arbetet utifrån 

att olika förutsättningar och utgångspunkter för en studie måste göras tydliga och 

motiveras (a.a.). Projektet bör ha ett tydligt syfte att besvara samt att de metoder som 

används ska kunna förklaras, metoderna ska hanteras kompetent och korrekt (a.a.). 

Projektet ska i sin helhet, dokumentationen samt den redovisade rapporten präglas av 

klarhet, ordning och struktur (a.a.). 

 

Utifrån vetenskapsrådets fyra etiska regler för samhällsvetenskaplig forskning som 

gäller information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande (Hermerén, 2011), 

informerade jag om detta innan min undersökning. När jag skulle kontakta kommunen 

fick jag information om vem jag kunde kontakta på kommunen inom 

utbildningsväsendet. Jag informerade denna person om min studie, syftet samt att jag 

                                                 
16 Se bilaga 4 
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följde vetenskapsrådets regler för samhällsvetenskaplig forskning. Jag informerade 

såväl den kommunanställde samt förskolorna om vilken uppgift de hade i studien och de 

villkor som gällde för deras deltagande. Jag upplyste även att deras deltagande var 

frivilligt samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan. Jag informerade att deras 

personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen, samt att de hade rätt att ta del av 

resultatet om de så önskade, innan jag påbörjade mina intervjuer. 

 

Eftersom jag utförde observationer på förskolor skulle även barn ingå i detta, även då de 

inte skulle observeras direkt så skulle de observeras indirekt och då ökar kravet på 

etiska överväganden. Som det står i God forskningssed (Hermerén, 2011) är observation 

en forskningsmetod som är förenad med en mängd etiska problem. Idelaet är att den 

som forskningen gäller ska vara informerad om att hen är föremål för forskning (a.a.). 

Jag informerade personalen på förskolorna samt vårdnadshavare vad undersökningen 

handlade om samt att jag utgick ifrån; God forskningsetik från Vetenskapsrådet samt 

vad det innebar. Jag informerade att barnen inte var i fokus för observationen eller 

gällande intervjuerna. Jag informerade även att medverkan var frivillig och att en 

närsomhelst kan avbryta sin medverkan i studien. Jag lämnade även kontaktuppgifter 

om det uppstod några frågor angående studien. 

 

Resultat intervju 
Inför intervjuer och resultatsammanfattning har jag utgått från Lantz (2007). Hen 

påpekar att en väl genomförd intervju har krav på reliabilitet, metoden måste kunna ge 

tillförlitliga resultat och krav på validitet, vilket innebär att det ska vara möjligt för 

andra att kritiskt granska slutsatserna (a.a.). 

 

Inför presentation av resultaten krävs arbete med att förkorta och samla in relevant 

information för att det ska vara läsbart, en måste reducera data. Det innebär att en på ett 

systematiskt sätt måste välja bland data som uppkommit under studien och därigenom 

välja bort information för att kunna utföra en bra analys samt förenkla rådata, i enlighet 

med Lantz (2007) som betonar vikten av att koda materialet och sammanställa data så 

att inte meningen går förlorad (a.a.). 

 

Resultatet av intervjuerna är förkortade för att kunna presentera den relevanta 

informationen. 
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Respondent kommun A 

I kommun A svarade en politiker inom utbildningsväsendet på min intervju, intervjun 

skedde via telefonkontakt. Informanten var 52 år gammal, hade arbetat politiskt inom 

utbildning i 11 år och tidigare arbetat som lärare samt rektor. Hen hade utbildning inom 

dessa områden. Informanten berättade att inom kommunen bedrivs genuspedagogiskt 

arbete. Hen nämner dock att det inte finns genusarbete som är förlagd på vissa delar rent 

konkret utan att synen på genus och arbete med genus genomsyrar allt i deras dagliga 

arbete. Framförallt inom förskola och skola på grund av att kravet finns med i 

läroplanen. Arbetet som utförs kontrolleras inte eftersom det inte sker via en utarbetad 

plan. Informanten anser att området ska utvecklas och påpekar att det är under 

utveckling. Hen påpekar att det är en viktig del i alla arbeten men att i nuläget finns det 

ingen plan för hur det ska tillämpas på bästa sätt. 

Respondenter kommun A förskola 1 (kommunal) 

Respondenternas ålder är 46 år respektive 43 år. Respondent 1 har arbetat inom förskola 

i 22 år, är utbildad förskollärare. Respondent 2 har arbetat inom förskola i 24 år, är inte 

utbildad. 

 

Respondenter svarar likartat på frågorna. Det som skiljer är hur de anser att de arbetar 

med genusperspektiv. Respondent 1 anser att de bedriver en genuspedagogisk förskola 

inom hela verksamheten: ”Vi har lagt fokus på att ta bort så kallade genusfällor genom 

att ta bort dockvrå och snickarrum som är typiska platser som är könsbestämda”. 

Respondent 2 anser att de bedriver viss genuspedagogisk verksamhet men inte fullt ut: 

”Vi tillämpar inte genuspedagogik fullt ut, det skulle behöva utvecklas mer”. 

 

Den viktigaste skillnaden är att respondent 1 anser att det finns skillnader hos pojkar 

och flickor som inte går att arbeta bort, ”Man kan inte bortse att det finns skillnader i 

grunden mellan pojkar och flickor. De leker gärna med olika saker och flickor är rent 

generellt lugnare än pojkar”. Detta synsätt delas inte av respondent 2.  

Deras åsikter skiljer sig när det gäller vilken ålder en bör börja arbeta med 

genuspedagogik. Respondent 1 anser att förskolan kan vara lite för tidigt eftersom 

barnen inte har förståelse för vad genuspedagogik är och förstår inte skillnad mellan 

könen. Respondent 2 anser att ett genuspedagogiskt arbete bör inledas så tidigt som 
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möjligt: ”För att kunna få barnen att växa upp med ett genusperspektiv så är det viktigt 

att börja införa det så tidigt som möjligt i alla verksamheter”. 

Respondenter kommun A förskola 2 (kommunal) 

Respondenternas ålder är 38 år respektive 36 år. Respondent 1 har arbetat inom förskola 

i 14 år, är utbildad förskollärare. Respondent 2 har arbetat inom förskola i 5 år, är 

utbildad förskollärare. 

 

Dessa två respondenter svarar liknande och genusarbete verkar vara något som de tagit 

upp men inte utvecklat. Respondent 2 säger: ”Vi som arbetar inom verksamheten 

försöker hela tiden minimera skillnader mellan pojkar och flickor i den mån vi kan, 

framförallt i hur vi bemöter barnen. Det finns dock ingen plan för hur vi ska göra det 

och heller inga direktiv från kommunen”. Respondent 1 säger: ”För att vi ska kunna 

driva ett genuspedagogiskt arbete måste i stort sett allt förändras. Vi måste ha mer 

kunskap om det. Vi måste förändra de miljöer vi befinner oss i. Kommunen måste satsa 

på det och det är ju viktigt att göra det, det är ju trots allt en del av vår läroplan”. 

 

Det finns intresse för genuspedagogik hos båda. De båda anser att pedagogiken  

ska tillämpas i tidig ålder för att lägga grunden för värderingar så tidigt som möjligt. 

Respondenter kommun A förskola 3 (privat) 

Respondenternas ålder är 29 år respektive 34 år. Respondent 1 har arbetat inom förskola 

i 5 år, är utbildad förskollärare. Respondent 2 har arbetat inom förskola i 12 år, är ej 

utbildad. 

 

Denna verksamhet verkar ha tydligt fokus på genuspedagogiskt arbete. Respondenterna 

svarade liknande. Respondenterna påtalar att det är viktigt att arbeta med 

genuspedagogik inom förskolan för att kunna fortsätta arbetet med barnen i framtiden. 

De lyfter även fram ord som värdegrund. 

 

Respondent 1 säger: ”Genusarbete är väldigt viktigt för oss i vår verksamhet och vi 

arbetar hela tiden med att utveckla arbetet och genustänket kring barnen. Det syns både 

i vår miljö, i våra lekar, hur vi talar med barnen och hur vi bemöter barnen. Det finns en 

mycket hög tolerans hos barnen och vi som personal ser inte att barnen har anammat de 
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traditionella könsmönster och könsroller som är vanliga”. Hen säger också: 

”Förutsättningarna vi har i vår verksamhet är att personalen är engagerad och brinner 

för just det här perspektivet i deras arbete och med det kommer man lång och kan driva 

igenom mycket”. 

 

Respondent 2 säger: ”Vi har inte en inriktning inom genus som vissa andra privata 

förskolor har men vi tycker att arbetet är viktigt. Det syns framförallt i vår miljö, färger 

och hur vi förhåller oss till barnen. Vi tar upp detta i vår utvecklingsplanering hela 

tiden”. 

 

Båda två nämner att de inte får direktiv från kommunen men arbetar efter läroplanen. 

      

Kommun A sammanfattning 

När jag talar med kommunen samt intervjuar förskolorna så framkommer det att det inte 

finns planer för genuspedagogiskt arbete på kommunal nivå. Kommunen har inga 

direktiv till förskolorna, det som gäller för förskolorna är det som står i läroplanen 

(Lpfö98). 

 

Förskolorna har en vilja att arbeta genuspedagogiskt men anser att de saknar kunskap 

och resurser för att möjliggöra det. Förskolorna och pedagogerna anser att det är ett 

viktigt arbete att bedriva. Den enda som avviker är respondent 1 på förskola 1 som 

svarade att det finns skillnader mellan könen som inte går att arbeta bort, hen påtalar 

detta som biologiska skillnader mellan könen. 

 

Jag ser en skillnad mellan kommunala förskolorna och den privata. Den privata har ett 

uttalat genusinriktat arbete i verksamheten och det satsas på genuspedagogik i större 

utsträckning än på de kommunala förskolorna. För att undersöka om det är en skillnad 

generellt skulle det krävas fler intervjuer och fler privata förskolor som deltar i 

undersökningen. 
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Respondent kommun B 

Kommun B har svarat på intervjun via telefonkontakt. Respondenten är 36 år gammal 

och har arbetat inom kommunens utbildningsväsen i 4 år. Uppger inte vad hen tidigare 

arbetat med och svarar endast att hen är högskoleutbildad. 

 

Respondenten svarar att de bedriver genuspedagogiskt arbete. De har två anställda 

genuspedagoger som arbetar inom kommunens verksamheter. Pedagogerna åker runt på 

skolor och förskolor i kommunen för att informera om genuspedagogiskt arbete, vad det 

är en ska tänka på och vilka delar som är viktiga att förändra. De informerar vilka de 

vanligaste fällorna är när det gäller traditionella könsmönster och traditionella 

könsroller. De hjälper till att starta upp arbeten på skolor och förskolor. Hen nämner 

som ett problem att de inte är anställda på heltid som genuspedagoger. De båda arbetar 

som pedagoger inom skola/förskola och är endast anställd som genuspedagoger på 25%. 

Hen säger: ”För att kunna driva ett bättre arbete kring genuspedagogik så skulle vi 

behöva ha dessa två anställda på 100 % med det uppdraget men som det ser ut nu finns 

inte resurser för detta”. 

 

Genuspedagogernas arbete kontrolleras genom uppföljningar på de skolor och förskolor 

de har varit på. När de utför utvärderingen återvänder de till skolan eller förskolan och 

ser hur arbetet fortlöper, om det utvecklats och i sådant fall, i vilken riktning det 

utvecklats i. Resultaten dokumenteras sedan av genuspedagogerna. Hen säger: 

”Kommunen vill fortsätta ett arbete inom dessa områden och vi anser att det är en viktig 

del i barns utveckling. Vi skulle såklart vilja se att det läggs mer resurser inom detta 

område men vi är ändå nöjda över att det finns ett arbete kring detta. Det är inte alla 

kommuner som har ett arbete kring genuspedagogik”. 

Respondenter kommun B förskola 1 (kommunal) 

Respondenternas ålder är 43 år respektive 52 år. Respondent 1 har arbetat inom förskola 

i 20 år, är utbildad förskollärare. Respondent 2 har arbetat inom förskola i 34 år, är ej 

utbildad.  

 

Respondenterna svarar att det inte finns något arbete med genuspedagogik inom 

verksamheten. Respondent 1 anser att det skulle vara intressant att arbeta med. Hen 

påtalar dock att det finns skillnader mellan pojkar och flickar som en inte kan komma 
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ifrån. Hen säger: ”Vi tänker på att det vore intressant att påbörja ett arbete med genus 

men jag anser att debatten kring könen och skillnader har gått lite lång. Det finns 

skillnader mellan pojkar och flickor som man inte kan göra något åt. Jag tycker dock att 

det kanske är lite tidigt att arbeta fullt ut med genuspedagogik när det handlar om så 

små barn”. 

Respondent två uppträder avogt inställd till arbete med genuspedagogik. Hen anser inte 

att det är av större vikt när barnen är så små, ”Jag tycker att det man kan börja prata om 

genus och genuspedagogik i skolorna, barnen här är så små, de ska inte behöva utsättas 

för det än”. 

 

Respondent 1 är medveten om att det finns genuspedagoger anställd inom kommunen 

men inte respondent 2. Respondent 1 säger: ”Vi har fått information ifrån kommunen att 

det finns två stycken genuspedagoger anställda i kommunen och att vi har rätt till att 

använda dom kring arbete med genuspedagogik. Det är vi som måste kontakta dessa om 

vi är intresserad av att använda oss av det. Jag kan tycka att det borde ligga lite i 

kommunens intresse också. Vi har i alla fall inte kontaktat dom eftersom vi inte bedriver 

ett aktivt arbete kring genus än”. 

 

Respondenterna uttrycker båda att det finns biologiska skillnader mellan könen och att 

en inte kan bortse från detta även om en bedriver ett genuspedagogiskt arbete. 

Respondenter kommun B förskola 2 (kommunal) 

Respondenternas åldrar är 36 respektive 49 år. Respondent 1 har arbetat inom förskolan 

i 12 år, är utbildad förskollärare. Respondent 2 har arbetat inom förskolan i 20 år, är ej 

utbildad. 

 

Denna verksamhet arbetar med genuspedagogik. Respondenterna tycks vara överens om 

att ett genuspedagogiskt arbete är viktigt. Respondenterna är entusiastiska och anser att 

genuspedagogik är bra och ett intressant perspektiv att ha inom verksamheten. De 

kommer med exempel och berättar målande om sin verksamhet. Respondent 1 berättar 

om positiva effekter hen ser hos barnen: ”Genustänk genomsyrar hela vår verksamhet. 

Det syns i inredningen, leksaker, hur vi som personal tänker och uppträder inför barnen, 

vårt bemötande, tilltal, gruppdynamiken och i våra lekar. Vi upplever inte att något av 

barnen här på förskolan upplever något beteende som konstigt. Vi har en pojke som är 
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väldigt feminin och som har vad som skulle kunna kallas tjejiga kläder, han har kommit 

hit i klänning flera gånger. Vi har aldrig upplevt att något av barnen har reagerat på 

detta. Jag tror att barnen får en hög tolerans när det gäller individer, alla får vara den 

dom är och inget blir förbjudet eller blir något som de andra barnen retas för”. 

 

Respondent 2 berättar såhär om verksamheten: ”Vi tänker på genus inom alla områden. 

Vi tycker att det inte längre finns några tabun hos barnen, allt verkar accepterat och det 

är inget som sticker ut från mängden. Alla får komma och vara precis som dom är och 

det är helt okej. Vi har barn som kommer och vill vara något annat någon dag eller heta 

något annat och det är också helt okej och det kommer inga reaktioner från de andra 

barnen. Jag tycker att det finns en ökad tolerans hos barnen”. 

 

Båda respondenterna är medvetna om genuspedagogerna anställda hos kommunen. 

Respondent 1 säger: ”Vi har inte använt oss av genuspedagogerna på vår förskola men 

vi får regelbunden information av kommunen att de finns och att vi kan använda oss av 

dom för att utveckla vårt arbete”. 

Båda anser att det är viktigt att hela tiden utvärdera och utveckla sitt arbete. De 

utvärderar sitt arbete främst under planeringsdagar. Respondent 1 säger: ”Vi har alla 

förutsättningar för att driva genuspedagogiskt arbete men mer kunskap är alltid att 

föredra, vi slutar aldrig lära”. 

 

Respondenter kommun B förskola 3 (privat) 

Respondenternas åldrar är 46 respektive 57 år. Respondent 1 har arbetat inom förskolan 

i 18 år, ej utbildad. Respondent 2 har arbetat inom förskola i 39 år, ej utbildad.  

 

Respondenterna upplevs avogt inställda. Respondent 1 anser att det skulle kunna vara 

intressant och är nyfiken på genuspedagogik. Respondent 2 säger: ”Jag vet inte om det 

finns några förutsättningar för att arbeta genuspedagogiskt här, det finns inte något 

intresse inom vår personal för det här”. 

 

Båda respondenterna menar att det finns skillnader mellan könen som inte går att bortse 

ifrån och att andra delar är viktigare att arbeta med än genus. Respondent 1 säger: ”Jag 

har aldrig reflekterat över genuspedagogik men tycker väl kanske inte att det är så 
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viktigt. Det finns så många delar av en förskola och flera av dom är mycket viktigare än 

genus”. 

Respondent 2 visste att det fanns genuspedagoger i kommunen men de fick ingen 

information av kommunen, hen visste det för att hen tidigare hade arbetat på en 

kommunal förskola. Hen säger: ”Vi får aldrig information av kommunen men jag vet att 

det finns anställda hos kommunen som arbetar med genus. Jag jobbade tidigare på en 

kommunal skola och där fick vi informationen”. 

Kommun B Sammanfattning 

Förskolorna i denna kommun upplevdes mer negativt inställda till genuspedagogik, 

framförallt i den privatägda förskolan. En av förskolorna arbetar dock aktivt med ett 

genuspedagogiskt arbete. Det upplevs som att det finns stor brist på kunskap hos 

pedagogerna om vad ett genuspedagogiskt arbete innebär, med undantag från en 

förskola. 

 

 

Resultat observationer 
I samband med intervjuer har jag utfört observationer utifrån ett observationsprotokoll17 

på verksamheten för att se om det jag ser stämmer med vad respondenterna säger. Detta 

eftersom det visat sig att även vid förskolor som bedriver genuspedagogik, har genom 

observationer sett mönster de inte tidigare tänkt på18. Observationer kompletterar 

intervjudelen i studien för en större helhetsbild av studien.  

 
Jag har intervjuat respondenterna på morgonen. Därefter har jag stannat på förskolan för 

att kunna utföra observationer. Jag har observerat miljön, hur förskolans lokaler sett ut, 

färger som används samt leksaker som används. Jag har studerat lekar, vistelse inne och 

ute samt matsituationen. Jag har vistats i bakgrunden så jag inte skulle störa gången 

under dagen eftersom det skulle kunna påverka resultatet av observationen. Jag har tagit 

i beräkning att barnen kan ha störts av min närvaro i deras lek. Jag har antecknat 

observationerna. 

                                                 
17 Se bilaga 2 
18 Se Gens samt Tittmyran och Björntomen 
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Observation kommun A förskola 1 

Vid observation av miljön ser jag att det inte finns typiska ”pojkrum” eller ”flickrum”. 

Det finns ingen så kallad ”dockvrå” som upplevs vara ett inslag på många förskolor. Det 

finns ett rum som kallas ”hemmarummet”. Där finns köksutrustning, utklädningskläder, 

madrasser, täcken och kuddar. Rummet är pyntat med gardiner i typiska ”flickfärger”, 

dukar i matchande färger samt blommor i rosa krukor. Materialet i köket är i 

könsneutrala färger och i rummet vistas både pojkar och flickor. I utklädningslådan 

finns blandade kläder, inget som visar på att det skulle vara mer ”tjejigt” eller ”killigt”. 

De har en stor ateljé där de målar, snickrar och pysslar. Rummet tycks vara populärt och 

det är en jämn fördelning av pojkar och flickor där. Barnen får vara spontant kreativa då 

det under dagen inte fanns styrda uppgifter.  

 

Vid utevistelse, där flera barn ramlar och gör sig illa, är det ingen av pedagogerna som 

reagerar annorlunda beroende på om det är en flicka eller pojke som gjort sig illa.  

Jag observerade lunchen och kunde då se att flickorna i gruppen hjälpte till. Pojkarna 

väntade och började leka, det blir stökigt tills en av flickorna kommer och ropar att det 

är lunch. Pedagogerna verkar inte uppmärksamma någon uppdelning i situationen. 

 

Efter lunchen är det vila och mysstund, två av pojkarna säger att de inte vill vila eller 

höra saga. Pedagogerna tar då ut pojkarna, inte bara de två utan alla pojkar. Kvar är 

flickor och pedagogen läser sagor för dem. I rummet bredvid bedrivs högljudd lek och 

ingen pedagog övervakar barnen där. 

  

Jag stannade till 15.00 och några barn hann gå hem innan jag åkte. När några flickor 

skulle gå hem berättade pedagogen för vårdnadshavarna om allt de gjort under dagen 

och påpekar vad roligt de haft. När några pojkar skulle gå hem nämnde pedagogerna 

endast de stunder som varit stökiga och en vårdnadshavare får även höra; ”Det har 

faktiskt varit en bra dag i dag”, som att det skiljer sig i från andra dagar. 

Observation kommun A förskola (kommunal) 2 

När jag kommer till förskolan hänger det bild och namn på alla barnen på väggen, 

flickornas bild är satt i rosa hjärtan och pojkarnas bild är satt i gröna cirklar.  
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Innanför hallen finns ett allmänt utrymme där de har samling, sjunger sånger och läser 

sagor. Där finns blandat material att leka med såsom lego, djur och olika slags 

byggklossar. I anslutning till det allmänna utrymmet ligger ett rum som de kallar 

”dockvrån”. Där finns dockor, vaggor, skötbord, kökssaker, städsaker och tvättmaskin. 

Här är materialet rosa, det är pyntat och hemtrevligt. Under dagen ser jag endast en 

pojke komma in i rummet och leka. De leker då, ”mamma, pappa, barn” och pojken är 

pappan.  

 

Ett rum kallas ”verkstaden”, där kan de snickra och bygga saker. Här finns verktyg av 

olika slag. Här ser jag två flickor gå in men de stannar bara i några minuter. Rum är 

blått, både på väggar och på gardiner.  

 

Ett rum kallas, ”kuddrummet”. Rummet går i gröna färger. Majoriteten där är pojkar 

och det är högljutt i rummet och kastas kuddar. Det kommer in flickor med jämna 

mellanrum men de stannar bara i några minuter. Det är två flickor som stannar längre, 

samma flickor som var i ”verkstaden”.  

 

Ett rum kallas ”målarrummet”. Detta rum innehåller många färger. Här vistas både 

flickor och pojkar, de har inga styrda uppgifter där. 

 

I köket/matsalen har de spel och pyssel. Det finns dinosauriespel, bilspel och polisspel, 

samlad på ett ställe.  Det finns prinsesspel, hästspel, disneyprinsesspussel och memory 

med söta djur, samlad på ett ställe. Mellan dessa finns könsneutrala spel såsom fia med 

knuff, alfapet och räknespel. Här vistas både flickor och pojkar, de väljer spel utifrån 

högarna som är ”pojkiga” eller ”flickiga”. 

 

Vid lunchen hjälpte flickorna till att göra ordning. Pojkarna lämnades ensamma i 

kuddrummet, där ljudnivån blev högre. När lunchen är klar går två flickor runt och 

samlar ihop barnen tillsammans med en pedagog. Efter maten är det mysstund, här 

deltar alla barnen. Pedagogerna läser sagor och stämningen är lugn. 

Vid utevistelsen ser jag inte att någon av pedagogerna gör någon skillnad på barnen 

beroende på kön. 
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Jag stannade kvar till 15.00 och vid hämtning av barnen får alla vårdnadshavare samma 

information, det är endast någon enstaka vårdnadshavare som får ett tillägg och det är 

för att det inträffat något under dagen. 

Observation kommun A förskola (privat) 3 

Väggarna i hallen på förskolan har en grå färg, barnens bilder sitter på väggen i likadana 

silverramar. Ytorna på förskolan är öppna, det finns inga specifika rum. Alla väggar är 

målade i neutrala färger, tyger och gardiner är väldigt färgglada. Det finns inga dockor, 

inga bilar, robotar eller liknande. Det finns olika sorters byggmaterial, det finns djur 

med tillhörande miljöer. De enda fordonen jag ser är traktorerna som tillhör 

bondgårdarna.  

 

I pyssel och speldelen finns det inga spel som riktar sig till specifika kön och inte heller 

material, såsom pärlor i färger som riktar sig till något specifikt kön.  

 

Inga utrymmen används av endast pojkar eller flickor, alla barnen använder ytorna lika 

mycket. Barnen leker tillsammans, inte bredvid varandra med olika saker. Barnen 

upplevs kreativa och bygger mycket, förmodligen eftersom utbudet av byggmaterial är 

stort. 

Vid lunch hjälper ingen pedagogerna, det är en pojke och två flickor som erbjuder sig 

men pedagogerna säger ifrån. De hänvisar barnen till andra delar av lokalen där de kan 

leka i stället. De öppna ytorna upplevs bra eftersom lekarna sker under pedagogernas 

uppsikt även när de är sysselsatta med annat. 

 

Vid utevistelsen ser jag inte att pedagogerna gör skillnad på barnen beroende på kön. 

Jag stannade till 14.30. Vid hämtningssituationen uppstår enda skillnaden jag ser under 

dagen som pedagogerna gör mellan könen. Det talas mer uppmuntrande till 

vårdnadshavarna som hämtar sina döttrar medan jag upplever en mer negativ klang till 

de vårdnadshavare som hämtar sina söner. De får höra om det varit en situation och 

även om flickorna varit med i samma situation tas det inte upp med flickornas 

vårdnadshavare. 
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Observation kommun B förskola 1 

I hallen finns det två rum åt vardera håll, dessa är kapprum, det ena är för pojkar och det 

andra för flickor. Senare, efter utevistelsen, ser jag att pojkarna springer in och slänger 

av sig kläderna, ingen pedagog uppmanar dem att hänga upp kläderna. Flickorna tar det 

lugnare, får hjälp av pedagogerna och blir tillsagda att hänga upp kläderna, de får även 

hjälp med det. 

I det allmänna utrymmet har de samlingar. Där hänger det födelsedagsballonger på 

väggarna med barnens bild, namn och datum för när de fyller år. Flickornas ballonger är 

gula och rosa medan pojkarnas är gröna och blåa. Det upplevs vara en bra fördelning på 

leksaker här.  

 

Ett rum kallas för ”dockvrån” och innehåller dockor, städmaterial, kökssaker, skötbord, 

vaggor och vagnar. Färgen på väggarna är rosa och det är pyntat. Här är det mest flickor 

men två pojkar kommer in under dagen och leker en stund vid flera tillfällen. 

De har ett ” kuddrum”, färgerna här är grön och blå. Det är bara pojkar här med 

undantag för en flicka. Här är ljudnivån hög. Lekar är inte försiktiga, det är boxning, 

brottning och krig. 

De har ett pysselrum, här är materialet uppdelat. Det finns burkar med rosa pärlor, 

burkar med blå och svarta pärlor. Spelen och pusslen är uppdelade enligt traditionella 

könsmönster och flickorna går till högen med spel och pussel som vänder sig till 

flickorna medan pojkarna går till den hög som riktar sig till pojkar. Det finns inga 

könsneutrala spel. 

 

Vid måltiden hjälper flickorna till, pojkarna är i kuddrummet tillsammans med en 

flicka. En av pedagogerna går till kuddrummet vilket gör att den ökade ljudnivån sänks 

en aning. 

Vid utevistelsen upplever jag inte att pedagogerna gör någon märkbar skillnad mellan 

barnen beroende av deras kön. 

 

Jag var kvar till 14.30. När barnen hämtades, fick alla vårdnadshavare samma 

information, oavsett om det var en flicka eller pojke. 
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Observation kommun B förskola (kommunal) 2 

I hallen sitter en stor tavla på väggen med barnens bilder och namn, fotona sitter i en 

beige ram. Väggarna inne på förskolan är målad i neutrala färger. 

 

De har ett allmänt utrymme. Här finns mycket byggmaterial, djur, troll, tågbanor och 

tillbehör till dessa.  

 

Det finns ett rum där det står spis, köksmaterial, säng, soffa och utklädningskläder. 

Detta rum har könsneutrala färger på väggarna och på ena väggen finns det en målning 

av en serie, förskolan är döpt efter denna serie. Både pojkar och flickor leker här, det 

finns klänningar i utklädningshögen som används av flera flickor samt två pojkar.  

 

De har ett rum som kallas ”musikrummet”. Här finns det kuddar, täcken, madrasser, 

ringar i taket, byggkuddar samt en stereo, som spelar musik nästintill hela dagen. Här 

leker både flickor och pojkar. De dansar, bygger en scen av madrasser, bygger flera 

kojor av byggkuddarna och leker i dessa. 

Det finns ett målarrum, här finns bara papper, olika pennor och färger. Här går barn om 

varandra hela tiden, rummet är litet så alla får inte plats på en och samma gång. 

 

Köket är ett kombinerat kök, pyssel-, spel- och pusselutrymme. I detta rum ser jag inga 

könsinriktade spel, pussel eller färger på pyssel. Här vistas också många barn, färgerna 

på väggarna och tygerna är neutrala. 

Vid måltiden hjälper tre barn till, det finns ett schema över vems tur det är. Vid lunch är 

det två pojkar och en flicka. En pedagog dukar tillsammans med dessa barn och den 

andra pedagogen är med de andra barnen och leker med dem. 

 

I köket sitter deras födelsedagar uppe i ballonger på väggen som föreställer den 

seriefigur som förskolan är döpt efter. Alla barn har samma färg på sin ballong, där står 

barnets namn, födelsedagsdatum samt ett självporträtt ritat av barnet. 

 

Vid utevistelsen ser jag ingen skillnad på hur pedagogerna bemöter barnen utifrån kön. 
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Jag var kvar till 14.30. Vid hämtning får alla vårdnadshavare samma information av 

pedagogerna med undantag för de som får extra information om det varit något speciellt 

som hänt under dagen, detta gällde såväl pojkar som flickor. 

Observation kommun B förskola (privat) 3 

I kapprummet finns en uppdelning. På ena sidan har flickorna sina hängare, där sitter 

deras bild och namn i en rosa ram. På andra sidan är pojkarnas hängare, där sitter deras 

bild och namn i blå ramar. 

 

I samlingsutrymmet finns en hylla med djur, mycket hästar, ”gulliga djur”, gosedjur och 

utklädningskläder som riktar sig till flickor. På andra sidan rummet finns en hylla med 

bilar, lego, dinosaurier, flygplan och utklädningskläder riktade till pojkar. Här vistas alla 

barnen, både pojkar och flickor men leker inte tillsammans. De sitter dock bredvid 

varandra, men flickorna leker med sina saker och pojkarna med sina saker. 

 

Det finns ett så kallat ”dockrum” med dockor, barbie och tillbehör till dockor. Rummet 

är rosa och blommigt. I dockrummet ser jag inte en enda pojke på hela dagen.  

 

Bredvid dockrummet finns ett verkstadsrum med verktyg och möjligheter att bygga 

samt material för experiment. Rummet är blått och grönt med affischer på lego. Här 

inne vistas många barn, majoriteten pojkar. Det kommer en flicka och vill vara med, 

men går igen och återvänder först när en till flicka anslutit. 

 

Det finns en pysselavdelning, i anslutning till köket, det är samma lokal som delas av en 

skiljevägg. På skiljeväggen sitter bilder som barnen gjort, flickornas bilder sitter 

tillsammans och pojkarnas bilder sitter tillsammans. Spelen, pusslen och pysslet som 

finns där visar ingen könsinriktning. 

 

Vid måltidssituationen hjälper flickor till. Pojkarna befinner sig i det allmänna 

utrymmet och bygger lego utan övervakning av någon pedagog. 

 

Vid utevistelsen upplever jag att pedagogerna är mer omhändertagande mot flickorna 

och pojkarna får kommentarer som; ”res dig upp”, ”det var ingen fara”, eller ”borsta av 
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dig bara”. Pedagogerna håller sig kring flickorna, pojkarna leker i grupper utan vuxen 

närvaro. 

 

Jag stannar kvar till 15.00. Vid hämtning får flickornas vårdnadshavare höra vad de 

gjort under dagen, att de har haft roligt och att allt har gått bra. Pojkarnas 

vårdnadshavare får inte höra allt de gjort under dagen, de får höra i negativ mening att 

sonen varit lite stökig och även information om det skett någon incident under dagen. 

 

 

Slutsats och diskussion 
Den första frågeställningen behandlar hur en ser på problemet med traditionella 

könsmönster/ genus inom förskolan. Flera olika åsikter är framträdande i intervjuerna. 

Vissa anser att det är något en måste arbeta med för att kunna förhindra de traditionella 

könsrollerna och könsmönstren, i detta nämns det även att det handlar om värderingar 

inför barnens framtid. Andra respondenter anser inte att genuspedagogik är viktigt, det 

påpekas att debatten kring genus blivit för stor och att en inte tänker på de skillnader 

som faktiskt finns mellan könen. De flesta respondenter har intresse av att arbeta med 

ett genuspedagogiskt arbete men två anser att det inte behövs i större utsträckning än det 

som står i läroplanen (Lpfö98). En av respondenterna ansåg att barn i så små åldrar inte 

ska utsättas för genuspedagogiskt arbete vilket lägger en negativ värdering i begreppet 

genuspedagogik. 

 

Det som framträder är att de respondenter som var mest emot ett genuspedagogiskt 

arbete var de som var äldst. Det är dock positivt att det finns ett intresse hos de flesta 

respondenter. När jag utfört observationer ser jag att vissa förskolor inte anammat 

läroplanens krav om genusperspektiv. På dessa förskolor råder skillnader mellan könen, 

både i miljö, bemötande av barnen, bemötande av föräldrar och material. Det ska dock 

nämnas att några förskolor arbetar aktivt med dessa delar. Resultatet förvånade mig lite 

då jag i förhand trodde att jag skulle möta ett mer utbrett arbete kring genus, kanske 

framförallt eftersom det är ett krav i läroplanen för förskolan (Lpfö98). 

 

På kommunnivå visas det att kommun A inte bedriver ett aktivt genuspedagogiskt 

arbete. De har dock ett genusperspektiv som genomsyrar alla delar av deras arbete. En 

kan då ifrågasätta om det räcker med tanke på läroplanens krav samt eftersom 



 
 

52 
 

kommuner i Sverige fått ekonomiska resurser för att bedriva arbete med genus inom 

förskola? Kommun B har upprättat ett genuspedagogiskt arbete i och med att de har två 

anställda genuspedagoger på 25%. Om en utgår från intervjuerna är det trots det bara 1 

av 3 förskolor inom denna kommun som arbetar aktivt med genuspedagogik. En undrar 

om informationen från kommunen skulle kunna nå ut bättre till verksamheterna? En kan 

också reflektera över om det räcker med totalt två genuspedagoger inom kommunen 

med 25% tjänst var, eller om resurserna kan behöva ökas? Respondenterna påpekar 

bristen på kunskap hos personalen, vilket kanske kommunen skulle ta till sig och avsätta 

resurser så att möjligheterna ökar för förskolorna att kunna bedriva ett 

genuspedagogiskt arbete. 

 

Den andra frågeställningen behandlar hur arbetet ser ut kring traditionella 

könsmönster/genus. Två av sex förskolor bedriver aktivt arbete kring genuspedagogik 

och tar hänsyn till miljö, bemötande, tilltal och material. Fyra förskolor bedriver inte ett 

aktivt genuspedagogiskt arbete. Tre av dessa bedriver det i viss mening och det uttrycks 

när de säger att de tänker i ett genusperspektiv, framförallt gällande bemötande av 

barnen. En av förskolorna arbetar inte med genus och visar inget intresse av att göra det. 

Eftersom det finns krav angående genusperspektiv i läroplanen (Lpfö98) upplevs 

resultatet två av sex förskolor som för lite. Jag förväntade inte att alla förskolor skulle 

bedriva genuspedagogisk verksamhet, jag förväntade mig att andelen skulle vara större. 

 

De flesta respondenter svarar att en tänker ur ett genusperspektiv gällande bemötande 

samt i miljön, dock inte gällande material. Under observationerna såg jag tydliga 

skillnader inom flera områden, främst hos de förskolor som inte arbetar aktivt med 

genuspedagogik. Det som förvånade mig var att uppdelning syntes i leksaker samt i 

uppdelning av dessa, framförallt i olika rum. Bör inte detta vara en uppenbar 

könsuppdelning? Det förvånade även att på några förskolor satt barnens namn och bild 

uppe med rosa eller gul bakgrund för flickor och grön eller blå för pojkar. En kan 

ifrågasätta om det finns ett intresse för att bedriva genuspedagogik eller om en anser ha 

genusperspektiv, borde inte sådana delar uppmärksammats?  

 

Jag upplevde dock att den största fällan faller inom bemötande, trots att det är där 

många av förskolorna ansåg sig arbeta med. Dom låter flickorna hjälpa till vid de 

typiskt kvinnliga sysslorna, såsom dukning och samling av barn vid måltider. Ett 
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uppdelat bemötande sker också inför föräldrar/vårdnadshavare. Det görs skillnad i hur 

en presenterar dagen samt händelser när föräldrar/vårdnadshavare hämtar sina barn. 

 

Studiens tredje frågeställning behandlar om hur resultaten ser ut kring arbete med 

traditionella könsmönster/genus. De två förskolor som arbetar aktivt med 

genuspedagogik upplever skillnad i barnen mot traditionellt arbete. De nämner att de 

upplever att det finns mer tolerans inför varandra som individer och inte som kön, tabun 

som försvunnit och många gränser som uppstår vid könsuppdelning suddats ut. En 

förskola tog upp ett exempel om en pojke som gärna klädde sig i typiska flickfärger 

samt även kom i klänning, inget annat barn reagerade på detta. De nämnde även att 

eftersom de tagit bort leksaker som ofta är riktade åt ett specifikt kön, så reagerade inget 

barn över vad de andra lekte med och inga leksaker blev liggande. Det förvånade mig 

dock att resultaten inte dokumenterades. De förskolor som inte bedriver 

genuspedagogisk verksamhet och de som försökte tänka på det men inte bedrev aktivt 

arbete kring det, hade inte reflekterat över resultat. 

 

Det jag såg genom observationerna var att de två förskolor som bedrev ett aktivt 

genuspedagogiskt arbete också uppvisade förväntade resultat. Om en ökar toleransen 

gällande könsrelaterade bör det visa resultat inom andra delar. Barnen ser då varandra 

som individer, det bör då bli mer accepterat att alla inte är likadana, följer samma 

mönster eller anammar samma roller. Jag kunde dock se liknande resultat på förskolor 

som inte arbetade aktivt med genuspedagogik men hade det i tanken, speciellt när det 

gällde flickor som trädde in i pojkarnas utrymme eller vice versa, det var heller ingen av 

de andra barnen som reagerade på detta. Hela vår lärosituation, både gällande skola och 

förskola är individbaserad, bör det då inte vara en självklarhet att behandla barn som 

individer och inte kön? 

 

Det jag anser vara mest oroväckande i resultatet är att institutioner som förskola enligt 

lag ska följa läroplanen och det visar sig att inte alla förskolor gör det. Det finns även ett 

visst motstånd att utföra ett genuspedagogiskt arbete. Det finns förlegade åsikter om att 

det finns skillnader mellan könen som inte kan arbetas bort genom att bedriva 

genuspedagogiskt arbete. 
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Resultat i relation till tidigare forskning samt jämställdhetsprojekt 

Jag anser att resultaten som jag kom fram till i mina intervjuer samt mina observationer 

går i linje med den tidigare forskningen samt de jämställdhetsprojekt jag har tagit del 

av. I tidigare forskning kom flera fram till att förskolan snarare förstärker de 

traditionella könsmönstren och könsrollerna än att motverka dem. Jag fick också det 

resultatet, främst på de förskolor som inte bedrev ett aktivt genuspedagogiskt arbete. 

 

Tidigare forskning visade även på kunskapsbrist om genuspedagogik hos pedagoger. 

Kunskap är även något pedagogerna i mina intervjuer lyfter som ett problem. Forskning 

visar att få förskolor arbetar aktivt med genuspedagogik, även inom kommuner där det 

avsätts pengar för att arbeta med det, vilket bekräftas i min undersökning. En av tre 

förskolor i kommun A arbetar med genuspedagogik, den privata förskolan, utan direktiv 

från kommunen. Kommun A bedriver inget genuspedagogiskt arbete på kommunnivå. I 

kommun B är det också en av tre tillfrågade förskolor som arbetar aktivt med 

genuspedagogik, förskolan är kommunal, arbetar utan direktiv från kommunen. 

Kommun B har ett genuspedagogiskt arbete, de har två genuspedagoger anställda i 

kommunen.  

 

I tidigare forskning samt jämställdhetsprojekt framkom det att pojkar leker mer i grupp 

med egna regler, ofta utan övervakning av pedagoger. De får möjlighet att agera fritt, 

bestämma själv och de upplevs ofta då stökiga och att de har hög ljudnivå samt att de 

inte lyssnar när de blir tillsagd. Detta kunde jag se under observationerna, när flickorna 

var med pedagogerna lämnades pojkarna ofta ensamma, under den tiden ökade 

framförallt ljudnivån och det upplevdes som mer stökigt. Rent generellt under dagarnas 

förlopp kretsade flickorna runt pedagogerna mer medan pojkarna oftare lekte ensamma 

en bit bort utan övervakning av pedagoger. 

Metoddiskussion 

Gällande intervjuerna har sex av intervjuerna skett genom att jag fysiskt träffat 

respondenterna. Det fanns då möjlighet för mig att läsa av kroppsspråk samt få en mer 

flödande diskussion. Jag hade möjligheten att läsa av känslor i de sätt respondenten 

uttryckte sig, vilket har underlättat för mig i efterhand vid tolkning av resultaten. 

Gällande de två intervjuerna som skedde över telefonen hade jag inte samma 
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möjligheter att läsa av kroppsspråk, känslor och få möjlighet att tolka och reflektera 

kring dessa saker. 

 

Jag har valt förskolorna genom att ringa till olika förskolor inom den valda kommunen 

och presenterat mig och mitt arbete. Jag är medveten om risken att det kan ha lagts 

värderingar i svaren samt att svaren kan ha vinklats för att framställa verksamheten 

bättre, dessa risker minimeras dock eftersom studien är anonym och kompletteras med 

observationer. 

 

För att få ett bra resultat använde jag mig av en intervjumall och det var även för att få 

en försäkran om att svaren på frågeställningarna skulle få hög validitet. Jag gav 

utrymme till respondenterna att svara fritt på frågor som i förhand var bestämda av mig 

så intervjun fick en semistrukturerad karaktär. 

 

Vid observationerna anser jag att jag under den tid jag hade på mig kunde 

säkerhetsställa det jag såg men för att få ett mer validerat resultat skulle observationerna 

utförts under en längre period. Risken finns att de händelser jag bevittnade kan ha varit 

engångsföreteelser. 

Infallsvinklar om fortsatt forskning 

All tidigare forskning samt de jämställdhetsprojekt jag har tagit del av önskar att arbetet 

kring genuspedagogik ska fortsätta och framförallt att det måste ske en utveckling i rätt 

riktning då de inte är nöjda med det resultat som framkommit under deras 

undersökningar. De anser att förskolan inte är tillräckligt jämställd och att det finns 

mycket arbete kvar att göra innan vi kommer dit. 

Det bör forskas vidare om utvecklingen av genuspedagogik inom förskolan tills en kan 

nå ett resultat som överensstämmer med de krav som finns i läroplanen. Observationer 

kan också utföras under en längre tid för att kunna få ett resultat där händelser inte kan 

ses som engångsföreteelser. Eftersom tidigare forskning samt svar ifrån mina 

respondenter visar på att det finns en kunskapsbrist hos pedagoger inom 

förskoleverksamheterna så är det ett ämne som en kan forska vidare om, framförallt hur 

en ska göra för att uppnå större kunskap inom utbildning och arbete i verksamheterna. 
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Bilaga 1 

 
Intervjumall: 
 
Intervjufrågor till kommunen: 
 

1. Bedrivs det något genuspedagogiskt arbete inom förskolor i kommunen? 

2. Om ja, på vilket sätt bedrivs det arbetet? 

3. Hur kontrolleras arbetet? 

4. Hur presenteras resultaten? 

5. Är det något ni kommer att utveckla/börja arbeta med? 

 

Intervjufrågor till respondenter på förskolor: 
 

1. Anser ni bedriva verksamheten ur en genuspedagogisk synvinkel? 

2. Om ja på ovanstående fråga; hur bedriver ni ett genuspedagogiskt arbete? 

3. Märks det skillnad i resultat, framförallt gällande barnen? 

4. Vad kan ändras/utvecklas i arbetet ur en genuspedagogisk synvinkel? 

5. Har ni några direktiv från kommunen om hur ni ska bedriva ett 

genuspedagogiskt arbete? 

6. Om ja på ovanstående; vilka är dessa direktiv? 

7. Finns det förutsättningar för att bedriva en genuspedagogisk verksamhet? 

(utbildning, personal, etc) 

8. När ni tänker på genuspedagogik, vad tänker ni då? 

9. Är förskoleålder en bra ålder att påbörja arbete med genuspedagogik? 
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Bilaga 2 

Observationsprotokoll 

Jag ska stanna kvar på förskolorna efter min intervjudel är utförd. Jag ska då hålla mig i 

bakgrunden och observera hur en dag på förskolan ser ut. Jag ska försöka att inte vara 

delaktig i varken aktiviteter eller diskussioner då jag inte vill riskera att påverka 

resultatet av mina observationer. 

Jag utgår ifrån en frågeställning av delar som jag kommer att observera. 

 Vad är det första intrycket en får när en kommer in på förskolan, ur ett 

genusperspektiv? 

 Hur är förskolan uppbyggd, är det en öppen planlösning eller är det många 

dörrar och små rum? Har pedagogerna bra uppsyn över barnen med hänsyn till 

detta? 

 Vilka färger används på väggar och i inredning? Är det skillnad på olika rum? 

 Finns det rum som förstärker traditionellt könsmönster? 

 Vad används rummen till? 

 Hur ser materialen ut? Är det skillnad på material/leksaker i olika rum? 

 Finns det något i leksaker, skapande material, pussel, spel eller liknande som 

förstärker traditionella könsmönster? 

 Finns det något som pedagogerna lägger till i miljön som förstärker traditionella 

könsmönster? 

 Hur bemöter pedagogerna eleverna i inomhus- respektive utomhusmiljö? Görs 

det någon skillnad i bemötande beroende på vilket kön barnet har? 

 Hur talar pedagogerna till barnen? Görs det någon skillnad i tal beroende på 

vilket kön barnet har? 

 När det gäller att ”hjälpa” pedagogerna i vardagsarbetet, är det något specifikt 

kön på barnen som får den rollen tilldelad? 

 Hur bemöts vårdnadshavare av pedagogerna vid hämtning av barnen? Görs det 

någon skillnad beroende på vilket kön barnet har? 
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Bilaga 3 
 
Information till personalen på förskolorna 
 

Hej! 

Efter att ha talat med er via telefonen så vill jag informera om hur min studie kommer 

att gå till och vad det innebär för er att vara en del av min studie. 

 

Jag ska alltså utföra en studie om genuspedagogik inom förskolan. Jag har valt att göra 

en fältstudie som är uppdelad på två olika delar, en intervjudel samt en observation som 

jag utför på er förskola då jag främst observerar er miljö samt hur ni pedagoger bemöter 

barnen. 

 

Jag kommer att utgå i från en förskola som har bedrivit ett genuspedagogiskt arbete 

inom samma region i Sverige som er förskola är belägen. Jag kommer även att intervjua 

någon/några person/personer inom kommunens utbildningsnämnd.  

 

Genom att utföra denna studie vill jag se om det finns ett genuspedagogiskt arbete inom 

dessa kommuner och hur det arbetet är upplagt. Jag vill se om genuspedagogiken har 

utvecklats och fortskridit sen den kommunen som jag har som bakgrund bedrev sitt 

arbete. Jag vill också se hur mycket en kan se hur det genuspedagogiska arbetet 

fungerar genom att observera miljöer på förskolan och bemötande av barnen 

 

Er uppgift i min studie kommer att vara att undersökningsdeltagare i min intervju samt 

ingå i min observation av er förskola. Er uppgift som undersökningsdeltagare är frivillig 

och ni har närsomhelst rätt att avbryta er medverkan i studien. Ni har rätt att bestämma 

på vilka villkor ni vill delta i studien. I studien kommer varken kommunens namn, 

förskolans namn eller namn på uppgiftslämnare att skrivas ut. Jag som har hand om den 

insamlade informationen har tystnadsplikt, inga uppgifter får vidarebefordras till någon 

annan. Ni har som undersökningsdeltagare även rätt att se resultatet av min studie sen 

samt få information om var den publiceras. 

 

Jag hoppas att jag har gett er den information ni behöver inför detta. Jag kommer att 

komma ungefär två till tre veckor innan utsatt datum, jag kommer då att sätta upp 

information samt dela ut information till vårdnadshavare angående denna studie. 
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Har ni funderingar kring er medverkan eller vill avbryta ert deltagande i studien är det 

bara att höra av sig antingen via mail eller telefon. 

 

Med vänlig hälsning 

Sofie Ilstad 

Tel: 07- 

Mail: -@hig.se 
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Bilaga 4 
 
Information till vårdnadshavare på de aktuella förskolorna 
 

Hej! Jag heter Sofie Ilstad och jag går på högskolan i Gävle där jag läser till lärare. Jag 

ska nu skriva mitt examensarbete och har då valt att göra en studie inom förskolan. I 

min studie ska jag undersöka hur en arbetar med genuspedagogik inom förskolan. 

 

Här i Mellansverige var det en förskola som var först med att arbeta genuspedagogiskt i 

Sverige, jag vill då se hur genuspedagogikens arbete ser ut i dag och om den har 

utvecklats sen den första förskolan arbetade med detta. Jag har då valt att utföra min 

studie inom samma område (alltså Mellansverige) och kommer att utföra min studie 

inom två olika kommuner samt två olika förskolor inom vardera kommuner och en av 

förskolorna som är med i studien är er förskola. 

 

Om ungefär två veckor kommer jag att komma hit till förskolan för att intervjua 

pedagogerna som arbetar här och för att utföra observationer, de observationer jag ska 

göra kommer att vara koncentrerad till förskolans miljö och hur pedagogerna bemöter 

barnen utifrån ett genuspedagogiskt perspektiv. 

 

Som undersökningsdeltagare deltar en frivilligt och har all rätt att närsomhelst avbryta 

sin medverkan i studien. Deltagaren har också rätt att bestämma på vilka villkor hen vill 

delta i studien. I studien kommer varken kommunens namn, förskolans namn eller namn 

på uppgiftslämnare att skrivas ut. Jag som har hand om den insamlade informationen 

har tystnadsplikt, inga uppgifter får vidarebefordras till någon annan. Ni har som 

undersökningsdeltagare även rätt att se resultatet av min studie sen samt få information 

om var den publiceras. 

 

Jag hade kunnat samla in påskrivet samtycke av er vårdnadshavare, framförallt om era 

barn skulle vara undersökningsdeltagare, men fokus på studien kommer ej att ligga på 

barnen. Fokus kommer att ligga på pedagogerna, samtal med dem, observationer över 

deras bemötande samt observationer kring miljön på förskolan. 

 

Har ni funderingar kring förskolans medverkan i studien är det bara att höra av sig 

antingen via mail eller telefon. 
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Med vänlig hälsning 

Sofie Ilstad 

Tel: 07- 

Mail: -@hig.se 

 


