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Sammanfattning  

Studiens syfte är att ur ett genusperspektiv synliggöra hur ett urval pedagoger resonerar kring 

jämställdhet och genus. Pedagogens uppdrag genom läroplanen är att låta varje barn utvecklas 

utan begränsningar från stereotypa könsroller. Samtidigt visar studier att det oftast är barnen 

själva som initierar könsöverskridande lek medan de vuxna har en relativt könsstereotyp syn 

på barnens lek och lärande. 

 

Intervjustudien har gjorts med fem pedagoger verksamma inom förskolan. Deras ålder, 

utbildning och erfarenheter av arbete med barn har stor variation. Genom intervjuerna har 

pedagogerna fått resonera kring frågor rörande genus och jämställdhet, i samhället i stort men 

också i deras vardagliga arbete med barnen. För att analysera pedagogernas resonemang har 

Rönnbloms tolkning av maktbegreppet samt Harding och Hirdmans indelningar av olika 

reproduktionsprocesser av genus använts. 

 

Resultatet visar att genusordningen återskapas både medvetet och omedvetet. Inom 

arbetsgruppen diskuteras frågor kring jämställdhet och genus men de individuella 

erfarenheterna och utgångspunkterna har stor variation.  
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1 Introduktion 
Debatten om hur pojkar och flickor berörs av den rådande könsordningen pågår ofta, för att 

inte säga ständigt, i olika forum. När detta skrivs pågår i dagspressen (bl.a. DN, Insidan 12/3 

2010) en diskussion om hur flickor i högre grad mår dåligt över den prestationsstress som 

finns bland många flickor och den förrädiska antipluggkultur som återfinns bland pojkar. 

Båda dessa föreställningar har en förklaring i de roller som pojkar och flickor förväntas inta. I 

skuggan av dessa roller kliver ofta båda könen ut som förlorare.  

 

Begreppet genus eller genusordning syftar till att synliggöra hur pojkar och flickor görs olika 

utifrån fördomar, traditioner, förväntningar och generaliseringar, eller som Hirdman (2001) så 

träffande skriver: ”att göra genus är att göra skillnad, där skillnad inte finns”. Vi är alla 

bundna till vårt biologiska kön, snopp eller snippa. Det är dock i samspelet med andra 

människor som vi utifrån invanda föreställningar och fördomar förväntas agera på ett visst sätt 

just för att vi biologiskt sett tillhör det manliga eller kvinnliga könet. Det finns kulturella 

skillnader mellan hur pojkar och flickor förväntas agera och de olika rollerna behöver inte 

innebära något problem i sig.  

 

Problem kan dock uppstå i bakgrunden av de två kolonner som Hirdman (2001) anser stöttar 

genusordningen. Den ena är dikotomin – isärhållandets tabu där pojkar och flickor är två 

skilda väsen lika åtskiljbara som kall-varm, hård-mjuk, snabb-långsam etc. Den andra 

kolonnen är hierarkin, där mannen och det manliga är normen, människan, det normala. 

Dikotomins uppdelning blir således att den ena egenskapen, den ”manliga”, ges ett högre 

värde i motsats till ”den andra” som tilldelas kvinnan.  

 

Sedan 1993 (Prop1993/94:94:147) använder regeringen genusordningen som kunskapsgrund 

för jämställdhetspolitiken och i läroplanerna för förskolan (Lpfö 98, Lpo 94) står hur 

pedagogen har i uppdrag att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Barns lika 

rättigheter oavsett kön finns också med i en mängd dokument som kommer att redogöras för i 

ett senare kapitel.  

 

Hur ser då pedagogernas arbete ut, i praktiken på skolorna och i barngrupperna? Allt som 

oftast utgör kvinnor den överväldigande majoriteten av förskolans pedagoger, andelen 

manliga förskollärare var 2007 4 procent (SCB) och historiskt sett har barnomsorgen varit ett 

yrke med låg status. Kvinnornas ”medfödda” förmågor till omsorg, uppfostran och 

omhändertagande är ledstjärnor snarare än förvärvade kunskaper vilka inom andra (ofta 

manliga) yrken såsom läkare, ingenjörer och tekniker lett till högre status. Det är alltså utifrån 

medfödda egenskaper och instinkter som kvinnor utför sitt yrke och därmed är det inte heller 

en prestation som kräver kvalificering (Gannerud 2001). Vissa yrken var under lång tid 

exklusivt tillägnade mannen där kvinnor först på senare år fått tillträda på samma villkor. 

 

Intressant nog visar forskning (redovisad av Hirdman, 2001) att olika saker händer när män 

och kvinnor går in på varandras områden på arbetsmarknaden. När män går in på traditionellt 

kvinnliga yrkesområden förändras området, metoderna eller sakerna. Män effektiviserar, 

rationaliserar och utvecklar. När kvinnor går in på manliga arbetsmarknader är det däremot 

hon som måste förändras. Detta kan jämföras med en stor del av den diskussion som finns 

idag kring flickors och pojkars jämställdhet, där det är flickorna som ska lära sig att ta för sig, 

flickorna som får starkt skylla sig själva som böjer sig undan och att det minsann inte är 

pojkarnas fel att hon inte tar en bit av kakan. I de verksamheter där pojkar och flickor skiljs åt 

är det ofta just flickornas oförmåga att ta för sig som ska stimuleras. I ett historiskt perspektiv 
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har pojkar och flickor ofta hållits åtskilda men även nya exempel finns där Hjalli-

pedagogiken
1
 på Island är ett exempel. Kruse (1998) skriver dock att flickor kan vidga sin 

sociala repertoar i enkönade grupper men att dessa inte består när grupperna sedan blandas 

igen.  

 

Statliga utredningar (SOU 2006:75) slår fast att jämställdhetsarbetet inom förskolan går 

långsamt samt att lärares uppfattningar kring barn ofta är väldigt stereotypa där könsskillnader 

snarare förstärks än utmanas. Män i barnomsorgen förstärker ofta den stereotypa inställningen 

till könsordning då han traditionellt får syssla med det ”som killar är bra på”, alltså snickra 

och spela bandy. Det är sällan som pedagogen utan oftast barnen själva som initierar en 

gränsöverskridande lek. Samtidigt är barn mycket tydliga i sin uppfattning om vad som anses 

vara pojk- respektive flickaktiviteter. I sina strävanden att förstå och strukturera sin omvärld 

behöver barn förstå och automatisera vissa beteenden där generaliseringar, förenklingar och 

förgivettagande tillhör något livsnödvändigt. Davies (2003) menar att yngre barn har en större 

benägenhet att generalisera och agera könsstereotypt i sin strävan att förstå sin egen 

könsidentitet.  

 

Det är genom kommunikation mellan varandra och med vuxna som barnen kommer att förstå 

världen. Även kommunikation som sker på ett omedvetet och oreflekterat plan kommer den 

att utgöra en del av barnens begreppsvärld och därför är det viktigt för pedagogen att 

kontinuerligt försöka medvetandegöra sina handlingar, resonemang, fördomar, kunskaper och 

sitt sätt att kommunicera med barn och andra vuxna.  

 

För en tid sedan passerade jag en fotbollsplan där 8-9 åringar spelade fotbollsmatch och där 

plötsligt målvakten skriker påhejande till sina kamrater – Kom igen nu gubbar! Utropet blir 

högst intressant mot bakgrunden att målvakten likt sina medspelare var en tjej. Lite 

humoristiskt kan tyckas men kanske också en viss spegling av en livsvärld där barn verkar i 

en realitet där genus gör skillnad, där kolonnerna dikotomin och hierarkin ständigt finns med. 

Där målvakten genom språket gör anspråk på manliga egenskaper för att signalera något som 

hennes eget kön enligt genusordningen oftast anses sakna, styrka och mod.  

 

Det övergripande syftet i det här examensarbetet är att ur ett genusperspektiv belysa hur några 

pedagoger på förskolan resonerar kring jämställdhet och genus. Utifrån aktuella studier, 

forskning samt gällande styrdokument kommer jag att problematisera och diskutera 

intervjumaterialet. Observationsmaterialet från förskolegruppers gemensamma samlingar 

kommer att användas som referensmaterial för att kunna konkretisera situationer och 

sammanfläta de teoretiska resonemangen med en praxisnära verklighet.  

 

Inledningsvis kommer jag att översiktligt redogöra för styrdokument, tidigare forskning och 

undersökningar gjorda inom området för att slutligen mer precist gå in på områden och 

frågeställningar som berör min egen undersökning. Jag kommer också att tydliggöra vad jag 

terminologiskt avser när jag använder mig av uttryck som genus och könsmaktsordning. Det 

empiriska materialet kommer att redovisas samt vilka avgränsningar och utgångspunkter som 

jag haft i min analys av materialet. Den avslutande diskussionen innehåller också en kortare 

utblick mot förskolans fortsatta arbete med jämställdhet.  

                                                
1 Margarét Pála Ólafsdóttir grundade den första Hjalliskolan 1989, i dagsläget finns 9 förskolor runt om på 

Island.  Pedagogiken grundar sig på övertygelsen att båda könen inte får samma möjligheter i en samkönad 

undervisning pga. rådande genusordning. Merparten av dagen genomförs särundervisning där pojkar och flickor 

skiljs åt. Hjalli-skolorna har varit förebild för bl.a. Tittmyran och Björntomtens förskolor i Gävle. För mer 

information se Hjalli-skolornas hemsida; http://www.hjalli.is/information/ 
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1.1  Centrala begrepp   

Jag gör i uppsatsen ingen åtskillnad mellan begreppen pedagog, personal eller vuxen om jag 

så inte i texten tydligt skriver ut vilken positionering eller egenskap jag vill ge de olika 

begreppen. När jag skriver kön menar jag det medfödda biologiska könet i motsats till det 

socialt skapade könet, genus. Begreppet genus kommer från engelskans gender som inom 

anglosaxisk kvinnoforskning använts sedan 70-talet för att göra åtskillnad mellan biologiskt 

kön och socialt konstruerat kön, gender (Lif 2008a).  

 

Jämlikhet och jämställdhet är och framhålls i uppsatsen som två åtskilda begrepp. Jämlikhet 

används som en beskrivning av att vilja göra eller hålla något/någon som lika. Som reaktion 

på jämlikhetstanken mellan könen utformades särartsfeminismen, som tvärtemot vill påskina 

olikheten mellan könen (Lenz Taguchi, 2004). Det kan alltså handla om både lika fysiska eller 

psykiska egenskaper men också om olika egenskaper som värderas lika. Begreppet 

jämställdhet är centralt i uppsatsen och kommer därför att behandlas separat i ett senare 

kapitel. I huvudsak avses samma innebörd som återfinns i Nationalencyklopedin:  

 
jämställdhet, ett tillstånd som kan anses råda antingen när män och kvinnor har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter eller först när män och kvinnor har samma 

ställning och inflytande.   

 

 

 

2 Bakgrund  
Samtliga av våra läroplaner (Lpfö 98, Lpf 94 och Lpo 94) och skollagen  tar upp lärarens 

uppdrag att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.  I läroplanen för grundskolan som 

kom 1969 (Lgr 69) formulerades en målsättning att könsroller skulle motverkas och att pojkar 

och flickor skulle behandlas lika. Som bakgrund till den läroplanen fanns en tidig 

undersökning (Wernersson, 1977) som undersökte hur skolan levde upp till en sådan 

målsättning. I studien presenterades resultat som visade att pojkarna fick större utrymme, gavs 

mer uppmärksamhet av läraren och att pojkarna skapade sig själva ett större utrymme. 

Interaktionen mellan könen var liten och även i de klasser där flickorna var i majoritet och 

upplevdes som dominerande visade det sig att de ändå fanns i skuggan av pojkarna. En 

undersökning gjord på slutet av 70-talet av Dale Spender (1982) visade på samma sak, pojkar 

fick mest utrymme. Han provade då att medvetet favorisera flickorna och ge dem mer 

uppmärksamhet än normalt, men resultatet kom aldrig högre än att flickorna fick 42% av 

uppmärksamheten. Även Månsson (2000) och Davies (2003) kunde se att pojkarna fick mer 

uppmärksamhet och uppfattas behöva mera stöd och hjälp, medan flickor får vara ”hjälp-

fröknar”. 

 

 I Sverige har vi internationellt sett kommit erkänt långt med jämställdhetsarbetet. Man skulle 

kunna säga att vi har en hög medvetenhet kring jämställdhetens olika maktnivåer och nöjer 

oss inte endast med jämställdhet på ett representativt plan. Hälften män i barnomsorgen ger 

inte per automatik en jämställd barnomsorg. I Statens offentliga utredning Jämställdhet i 

förskola (SOU 2006:75) problematiserar man just att flera länder anser sig nått en ökad 

jämställdhet med en ökad andel män i förskolan, vilket man påstår inte är fallet. I Norge har 

stora resurser satsats på att öka andelen män i barnomsorgen och använt riktade åtgärder för 

just detta, andelen män ökade visserligen men ligger fortfarande endast på åtta procent. I 

Sverige är idag andelen män i förskolan 4 procent. Även om det finns önskemål om att höja 
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den siffran finns en medvetenhet kring att ökat antal män inte per definition leder till ökad 

jämställdhet.  

Barnstugeutredningen (SOU, 1972:26) gav uttryck för att det fanns ett problem med att så många 

barn saknade möjlighet till manlig identifikation, särskilt för de barn som saknade manliga 

förebilder i hemmet. Nordahl (1996) målar lite komiskt upp en bild av hur pojkar potentiellt 

utvecklas till Rambo-killar där de ständigt utmanar gränserna i en totalt kvinnlig miljö. 
Johansson (2006) visar i sin avhandling att de flesta betonar att framförallt pojkar i förskolan 

behöver manliga förebilder men att oenigheten är stor vad det är dessa manliga förebilder ska 

förmedla. Kritik riktas ofta mot att män i barnomsorg snarare förstärker traditionella könsmönster 

då de ofta tilldelas domäner som vaktmästarsysslor, idrott och snickeri. Havung (2000) menar att 

detta sker samtidigt som omvårdnads- och rutinsituationer, pyssel och inredning ses som 

kvinnorelaterade sysslor. Förutom att män och kvinnor tilldelas olika domäner menar Odelfors 

(1996) att båda könen bemöter flickor och pojkar olika.   

Vad gäller pedagogers förändringsbenägenhet riktar Eidevald (2009) kritik mot bland annat 

projektet på Tittmyran och Björntomten. Eidevald anser att pedagogerna riktar för stor 

uppmärksamhet på att förändra barnens beteende istället för att i större utsträckning fokusera 

på sitt eget. I Jämställdhet i förskola (SOU 2006:75) slås det fast att det som saknas är inte 

regler och lagar utan att det är pedagogens kunskaper i genus- och jämställdhetsfrågor som är 

det mest avgörande faktorn för att lyckas med jämställdhetsmålen. Intressant nog efterfrågar 

också utredningen en större delaktighet av pojkars och mäns delaktighet i 

jämställdhetsarbetet, att större krav ska ställas på deras förändring och inte bara flickor och 

kvinnors.  

 

Studier visar att pedagoger ofta bemöter barn könsstereotypt ( Månsson 2000, Ärlemalm-

Hagsér, Pramling Samuelsson 2009 ) och att det oftare är barnen själva som bryter ny mark 

genom könsöverskridande aktiviteter. Samtidigt visar en studie gjord i England (Brown 2004) 

hur just dessa aktiviteter ofta bemöts med anmärkningar och uteslutningar. Samma studie 

visar också att barn ofta beskriver sin egen lek som enkönad, att barnen själva uppfattar en 

tydlig fördelning vad en pojke och en flicka bör och kan göra. Det finns också många studier 

som visar på att pedagoger behandlar pojkar och flickor olika. Det kan handla om röstlägen 

(Odelfors 1998), att pojkar och flickor tilldelas olika roller (Rithander 1991), får olika hjälp 

vid påklädning, att pojkar får fler frågor (Månsson 2000) och att pojkars och flickors lek 

tolkas olika (Nordin-Hultman 2004).  

 

Samtidigt ska sägas att studier görs där barns handlingar uppmärksammas utifrån andra 

uppdelningar än den generella pojke-flicka (Johansson 2006). Eidevald (2009) 

problematiserar hur rådande jämställdhetsdiskussion tar avstamp ifrån just motpoler i form av 

manligt-kvinnligt eller pojke-flicka istället för att se beteenden och egenskaper som 

individuella ur ett könsöverskridande perspektiv. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 

(2009) uttrycker ett behov av framtida forskning kring barn lek och lärande ur ett 

genusperspektiv där stereotypa föreställningar kring kön, ålder, barndom problematiseras.   

 
De psykologiska könsskillnader som många gånger förs fram visar sig vid kritiska analyser av 

forskningsresultat, i de flesta avseenden vara obefintliga, eller i de fall de kan konstateras – 

mycket små (Hyde, 2008). Trots detta är det en mängd forskning som fortfarande med ljus och 

lykta söker efter skillnader mellan flickor och pojkar, och även här lyfts många gånger mycket 

små skillnader fram som klara bevis för stora olikheter. Exempelvis visar Hyde, Lindberg, Linn, 

Ellis och Williams (2008) i en stor amerikansk studie att inga biologiska skillnader fanns mellan 

flickor och pojkar i logiskt tänkande. De menar att det är lärares föreställningar och förväntningar 

som ”gör” barnen olika. I många fall är pedagogernas arbete kontraproduktivt då deras 
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uppfattningar om barn ofta är väldigt stereotypa (SOU 2006:75). Inte sällan är det stor 

skillnad mellan hur pedagogerna i teorin behandlar jämställdheten mellan könen och hur de 

agerar/resonerar kring praxisnära situationer (Månsson 2000, Hedlin 2004) samt hur olika 

man ser på barns lek (Nordin Hultman 2004).  

 

 

2.1 Jämställdhet och makt 

Rönnblom (1997) beskriver tre nivåer av makt för att förklara den asymmetriska 

maktbalansen mellan män och kvinnor. Enligt Rönnblom är en ytlig och naiv tolkning av 

jämställdhet när man endast tar hänsyn till öppen makt, där hälften kvinnor/hälften män 

innebär halva makten var. Makten är här representativ vilket gör att det blir upp till båda 

könen att ta ”halva kakan var”. Resonemanget känns igen från den vanliga inställningen att 

flickor behöver lära sig att ta för sig mer, att det inte är pojkarnas fel att flickorna inte får 

tillträde till kuddrummet, hörs lika mycket på samlingen etc.  

 

Den andra nivån är makten över dagordningen. Nu räcker det inte med att hälften av gruppen 

består av flickor, det är nu också deras reella möjligheter att påverka och förändra innehållet.  

Under lång tid har studier visat att pojkar får större uppmärksamhet (Einarsson & Hultman 

1985; Rithander 1991; Månsson 2000) än flickor. Månssons studie av förskolans samling, där 

pojkarna får flest frågor och störst uppmärksamhet, blir intressant med bakgrund av 

Rubenstein Reich (1996) undersökning av pedagogernas egna föreställningar kring vad 

samlingen syftar till. Att samlingen betraktas som mycket viktig, att den är ett tillfälle för 

undervisning då kunskaper ska förmedlas till barnen, social träning där barnen tränas att prata 

i grupp och att lyssna på andra. Men vad ger det då för effekt att den gemenskap som ska 

stärkas i samlingen oftare är utformad av pojkarna än flickorna? För det är enligt Månsson 

(2000) och Davies (2003) pojkarna som får den största uppmärksamheten och får de flesta 

frågorna. Således blir det enkla svaret till den som frågar sig vem som har makten över 

dagordningen: pojkarna!  

 

Den andra nivån kan exemplifieras på många sätt. Med hjälp av videodokumentation kunde 

man på förskolan Björntomten i Gävle kommun observera hur pedagogerna först hjälpte 

killarna vid påklädning för att de hade mer spring i benen och ett ”behov” av att komma ut 

snabbt. Flickorna stod snällt bredvid och tittade på och väntade på sin tur (Svaleryd 2002).  

 

Den tredje nivån enligt Rönnbloms modell avser tolkningsföreträde.  Detta är kanske också 

den mest dolda formen av makt men också enligt Rönnblom det djupaste uttrycket för makt, 

makten att uttrycka och konstruera vad som är normalt. Makt är också ett begrepp som är nära 

förbundet med rättighet och möjlighet. För att citera Lif:  

 

För att kunna förverkliga rättigheter krävs att man har makten att göra det. 

Rättigheter blir möjliga först när en människa är tillräckligt fri från yttre 

tvång och ges de nödvändiga förutsättningarna för att kunna förverkliga 

dem. (Lif 2008b, s.57): 

 

Att få syn på vad som utgör normen i ett samhälle är inte enkelt, oftast är det något vi 

oreflekterat lärt oss sedan vi var små. Det är också detta omedvetna som när det 

medvetandegörs kan öppna upp för ny kunskap och en omvälvande förändring. Varför finns 

orden kvinnosaken, kvinnorörelse och kvinnofrågan men inte manssaken, mansrörelse eller 

mansfrågan i Nationalencykopedin? Troligen för att mannen alltid haft en given position i 
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samhället, överordnad kvinnan. Mannen har, som kön, aldrig behövt föra någon kamp för 

bättre villkor i samhället, en kamp som kvinnor utkämpat och som sedan slutet av 1800-talet 

omnämns som kvinnosaken. (Nationalencyklopedin) 

 

Kommunikation sker genom språket men också genom rörelser, miner, suckar osv. Att inte 

kommunicera är omöjligt varpå kommunikation alltså alltid sker även när den är omedveten 

eller oavsiktlig (Nilsson & Waldemarson 2007). Det är ur detta perspektiv som jag försöker 

förstå pedagogernas medvetenhet/omedvetenhet kring jämställdhet och genus.  

 

 

2.2 Genussystemets reproduktion 

De reproduktionsprocesser som äger rum när vi människor i olika sammanhang och kulturer 

återskapar genussystemets dikotomi och hierarki delar Hirdman (1988) in i tre delar. En 

liknande indelning har Harding (1986) som hjälp för att synliggöra processerna för 

genussystemets reproduktion. Först Hirdman: 

 

- Kulturell överlagring. Hur vi genom generationer får till oss koderna hur män och 

kvinnor ska förväntas vara/bete sig. Äpplet faller inte långt från trädet eller mamma är 

lik sin mamma! 

- Social integration. Här konkretiseras koderna i praktiken. Män och kvinnor gör olika 

saker och de värderas olika. Här är vi alla medskapare, män som kvinnor. Vissa saker 

ska män göra och andra är kärringgöra! 

- Socialisering. Handlar om direkt och omedelbar inlärning. Likt den ovan beskriva 

omedvetna eller medvetna kommunikationen är den lika fullt bärare av värderingar 

och förväntningar på hur kvinnor och män ska bete sig. Och som ofta bärs normer och 

värderingar upp och avgränsas utefter hur avvikandet sanktioneras. Bögar slås ner, 

flickor ska inte skrika, oavsiktligt motorstopp benämns kärringstopp och så vidare.  

 

Som Hirdman skriver är dessa processer interrelaterade, de upprätthåller och förstärker 

varandra. Dessa processer har också fungerat som ett raster igenom vilket jag har läst och 

analyserat intervjumaterialet. Reproduktionen indelad i kategorier gör det lättare att se 

genussystemets återskapande, medvetandegöra tidigare omedvetna processer och därmed göra 

skillnad.  

 

Hardings indelning skiljer sig något från Hirdman och ser ut såhär: 

 

- Strukturellt genus. Handlar om arbetets organisering och uppdelning. Fler män är idag 

doktorer medan sköterskorna vanligtvis är kvinnor. Professorer är oftare män medan 

den administrativa personalen är kvinnor. Kvinnor och män återfinns således på olika 

platser i samhället och där särskiljandet innehåller en maktfördelning där maskulinitet 

är överordnad feminitet.  

- Individuellt genus är den individuellt socialt konstruerade identiteten. Vissa yrken, 

såsom bilmekaniker, tenderar att stärka en manlig identitet men i lägre utsträckning en 

kvinnlig. Här finns en stor möjlighet att inom förskolans och skolans värld att ge 

barnen en berikad upplevelse av lika möjligheter för båda könen. I läroplanstexten 

(Lpfö 98) står uttryckligen att pojkar och flickor ska ha samma möjligheter att 

utvecklas utifrån ett stereotypt könsmönster.  

- Symboliskt genus handlar om den mening som våra värdesystem uttrycker.  Kanske 

tydligast framgår detta genom språket där även det skrivna ordet ingår. I en 
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genomgång av läromedel framgår att eleven ända in på 70-talet per definition var en 

pojke (Wernerson 2006) vilket starkt bidragit till att skapa och återskapa genus på ett 

symboliskt plan. Positivt kan sägas vara att en förändring i språkbruk eller 

undervisningspraktik kan ändra på en hel tradition av genusskillnader.  

 

Med en ökad förståelse för de olika reproduktionsprocesser som samtidigt sker på förskolan 

har pedagogen en större möjlighet att arbeta med jämställdhet ur ett långsiktigt perspektiv. Att 

göra små förändringar i den praktiska verksamheten, som att ändra namn på dockvrån till 

hemvrån, ger liten eller ingen effekt om rummet ändå tillåts spegla och uppmuntra en 

traditionell könsmaktsordning. 

  

  

2.3 Vilket är problemet? 

Pedagogisk verksamhet likt den som förekommer på alla svenska förskolor handlar alltid om 

en avsiktlig och målinriktad påverkan enligt Wernerson (2006). Därför är också all 

verksamhet normativ. Som tidigare sagts sker kommunikation ständigt mellan barn och barn-

vuxen. Pedagogens påverkan är konstant oavsett om hennes handlande är medvetet eller 

omedvetet. Denna normativa inverkan blir högst påtaglig på samlingen då dess funktion enligt 

Rubenstein Reich (1996) ofta är pedagogens behov av att få lära ut det hon är intresserad av. 

Det är heller inte ovanligt att frågor som pedagogen ställer är av sådan karaktär att de snarare 

tystar barnen eller har ett på förhand givet svar. Hon målar också upp en bild där barnen får 

lära sig att uppmärksamheten fördelas till den som aktivt försöker få den. Här skymtas två 

eller möjligt tre mönster. Uppmärksamheten riktas mot den som tar den vilket vanligtvis är 

pojkarna. Verksamheten i allmänhet och samlingen i synnerhet är normativ på så sätt att den 

ger uttryck för rådande värderingar och normer. Det sista mönstret kan sägas handla om 

pedagogens påverkan och inverkan på vilka värderingar och normer som överförs.  

 

Föräldrar kan ofta reflektera över att deras barn beter sig på olika sätt hemma och i skolan, 

vanligt är också att barnets beteende drastiskt ändras när mamma eller pappa kommer och 

hämtar på eftermiddagen. Nordin-Hultman har beskrivit hur detta ur ett poststrukturalistiskt 

perspektiv kan förstås som att ”barnet positionerar sig i relation till de möjlighetsvillkor och 

normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör ”(2004, s. 169).  Att slänga sig ner på 

golvet och gråta är möjligt i den ena situationen men inte i den andra utifrån de normer och 

värderingar som finns just där.  

 

Barn reagerar således på sin omgivning och de värderingar som han eller hon möter i den 

specifika situationen. Den kända studien från Tittmyran och Björntomten visade att 

pedagogerna omedvetet bemötte pojkarna och flickorna olika. Efter studien började 

pedagogerna uppmärksamma pojkarnas och flickornas skilda beteenden men också 

pedagogernas eget särskiljande mellan könen.   

 

Det blir utifrån kunskapen om att barn positionerar sig utifrån de möjligheter och de 

normativa värdesystem som finns på förskolan intressant att undersöka hur pedagogerna 

själva resonerar kring jämställdhet och genus. Att förändra stora genus- och maktstrukturer 

kan anses som övermäktigt men varje människa har en unik chans att påverka utifrån den 

situation och de möjligheter man själv har i egenskap av sin position.  

 

Pedagoger kan uttrycka en känsla av skuldbeläggande eller kränkning vid forskning om 

diskrepansen mellan ideala beskrivningar av likabehandling och könsmedvetenhet och det 
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faktiska handlandet (Gannerud 2001). Samtidigt visar forskning, utredningar och studier (som 

redogörs närmare i uppsatsens litteraturgenomgång) att dessa skillnader existerar och att 

jämställdhetsarbetet går långsamt pga. dålig faktakunskap och verksamheternas (o)förmåga 

att genomföra genusarbetet i en långvarig och beständig praktik.  

 

Med kunskap om att barn positionerar sig utifrån de ”möjlighetsvillkor och normer som de 

olika miljöerna och aktiviteterna utgör” (Nordin-Hultman, 2004, s. 169) och att barn heller 

inte är stökigt eller har andra egenskaper som ett generellt beteende eller egenskap. Istället 

kan barnets beteende enligt Lenz Taguchi (2004) ses som ett svar på en viss situation som gör 

barnet okoncentrerat. Frågan blir då lika relevant att ställa och söka svar på i barnets beteende 

som miljön och de vuxna runt omkring.   

 

Problemet kan sammanfattas såhär: genusordningen där pojkar och flickor bemöts olika 

utifrån biologiskt kön finns. Genusordningen bygger på särskiljandet mellan könen och en 

ojämn maktfördelning dem emellan. På förskolor reproduceras denna genusordning medvetet 

och omedvetet i varje ögonblick där barn och vuxna möts. Barn agerar och positionerar sig 

utifrån de ramar som finns tillhands. Det är därför viktigt att pedagogen är medveten om sin 

roll som förebild och skaffar sig kunskap kring hur denna genusordning ser ut och hur den 

reproduceras. Kunskaper som ibland medför att man upptäcker genusordningens verkliga och 

påtagliga konsekvenser där flickor men även pojkar blir förlorare.  

 

 

 

3 Vad säger styrdokumenten? 
Jämställdhet är ett grundläggande värde som regleras såväl som på nationell som 

internationell nivå och jämställdhetsprincipen är en konstitutionell stadfäst rättsprincip. 

Värdet är fastslaget i ett flertal dokument och skolans uppdrag att förankra de demokratiska 

värden som vårt samhälle vilar på är central. Båda skolans uppdrag, kunskapsuppdraget och 

demokratiuppdraget, innefattar jämställdhet. Jämställdhet kan ses som ett kunskapsområde, en 

förmåga och ett grundläggande värde.  

 

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står att läsa i artikel 1 och 2 om hur 

alla människor är födda fria och lika i värde samt målsättningen att främja aktning för 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla, utan åtskillnad med avseende på 

bl.a. kön. Europarådet har tagit fram ett antal konventioner som är avsedda att främja 

jämställdhet och motverka diskriminering
2
. Inom EU finns också ett övergripande 

jämställdhetsmål i alla gemenskapens frågor samt mer precisa direktiv såsom 

likabehandlingsdirektivet (2002/73/EG).  

 

Skollagens grundläggande mål är att alla, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala 

och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning och utbildningen ska vara 

likvärdig (1 kap. 2§ 1st.) I skollagen gjordes ett tillägg 1995 som särskilt anger att den som 

verkar inom skolan ska främja jämställdhet mellan könen (1 kap. 2§ 3st.).   

 

Undervisningen i de fristående skolorna ska i huvudsak ge samma kunskaper och ha samma 

mål som de kommunala skolorna och Skolverket som godkänner fristående skolor är skyldig 

                                                
2 För mer information, se http://www.manskligarattigheter.gov.se 
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att kontrollera detta. Detta då skollagstiftningen i princip inte gäller för fristående skolor utom 

när det direkt framgår av hänvisningar i skollagen eller förordningen om fristående skolor.  

 

Det finns tre läroplaner för det offentliga skolväsendet: Läroplanen för förskola (Lpfö 98), 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet (Lpo94) samt 

läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94).  Läroplanen för förskolan säger tydligt att 

pojkar och flickor ska ha lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten samt att inte 

utsättas för diskriminering eller kränkande behandling pga. sitt kön (Lpfö 98). Vidare sägs 

också att förskolan skall motverka traditionella könsmönster och pedagogen lyfts fram som en 

viktig förebild i barnens kulturskapande. Ett ojämställt samhälle drabbar både pojkar och 

flickor, kvinnor och män, men på lite olika sätt.   

 

 

 

4  Syfte och frågeställningar 
Ovan skymtar en väsentlig skillnad i hur man ser på människors beteenden och 

egenskaper. Dessa kan ses som något medfött och resulterar i slutsatsen att dessa inte 

heller bör eller kan motverkas. Dessa egenskaper tilldelas individen men alltid som en 

underkategori till det biologiska könet enligt Lenz Taguchi (2004). Pojkar och flickor 

är olika. En annan hållning är att pojkar och flickor görs olika. Genus som 

utgångspunkt bygger på att det sociala könet skapas av rådande normer och värderingar 

och gör att pojkar och flickor positionerar sig utifrån de förväntningar som ställs.   

 

Syftet är att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring jämställdhet och 

genus med speciellt fokus på följande frågor om jämställdhet, maktnivåer och 

genussystemets reproduktion. 

 

- Vilken är pedagogernas uppfattning kring eventuella skillnader mellan könen? 

- Vilken förståelse uppvisar pedagogerna kring genusordningens återskapande? 

- Hur ser medvetenheten ut kring det jämställdhetsarbete som de enligt läroplanen 

ska utföra? 

- Hur ser pedagogernas medvetenhet ut kring jämställdhet ur ett maktperspektiv? 

 

 

 

5 Metod 
 

5.1 Val av metod 

Undersökningen har genomförts på en förskola med två avdelningar, en småbarnsavdelning 

och en förskoleavdelning. I ett tidigt skede planerades insamlandet av det empiriska materialet 

och två metoder framstod som lämpliga, intervjuer och videoobservationer av båda 

gruppernas samlingar. Jag berättade för samtliga personal om mina intentioner och berättade 

kort om vad jag ville undersöka och för hur jag planerade att få in ett empiriskt material som 

grund för min undersökning. Alla uttryckte sitt medgivande till båda typerna av 

materialinsamling samt erbjöds att i efterhand ändra sig, komma med invändningar eller 

åsikter. Ingen ändrade sitt beslut att vara med i undersökningen. Efter samråd med personalen 
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skickades ett informationsblad till samtliga föräldrar om medgivande av videoinspelning.
3
 

Även här var samtliga föräldrar positiva till undersökningen och ingen motsatte sig att jag 

skulle komma att videofilma på barnens samlingar. Det skulle dock visa sig att jag i samråd 

med handledaren kort efter insåg att det totala insamlade materialet i form av intervjuer och 

film skulle kräva ett för omfattande analysarbete. Jag bestämde då att prioritera intervjuerna 

och i mån av tid göra kompletterande observationer av samlingssituationerna. Dessa skulle då 

dokumenteras med löpande protokoll för en mindre tidskrävande analys. Någon observation 

av samlingar skedde dock aldrig.  

 

 

5.2 Urval 

Intervjuerna har gjorts med fem av sju personal på båda avdelningarna, en personal från 

vardera avdelningen kunde ej intervjuas pga. sjukdom. Personalen i intervjumaterialet och 

texten nedan kallas informanter oberoende av utbildning eller befattning. Samtliga av 

informanterna var kvinnor och istället för ålder har jag valt att redovisa antalet år med 

erfarenhet av arbetet i barngrupp. Detta då erfarenheten av barn i sig är intressant men också 

för att variationen i erfarenhet följer ungefär samma relation i åldersfördelning.  

 

Urvalet av informantgrupp skedde på två grunder. Först och främst ville jag att min 

undersökning skulle komma fler än mig själv till nytta. Därför valdes en personalgrupp som 

av olika skäl var/är lätta att följa under de efterdiskussioner och utvecklingsarbete som blev 

resultat av intervjuerna. En uppsats om jämställdhet och genus kan ge läsaren ny information 

och nya kunskaper men också tillgång till andras erfarenheter och utveckling. Att själva vara 

en del av ”materialet” som informant och observationsobjekt kan bidra till att få ytterligare ett 

perspektiv på sin roll och sitt agerande som pedagog samt sin verksamhet och barngrupp.  

 

För det andra så valde jag att samla in materialet på en och samma förskola men på två 

avdelningar för att upptäcka eventuella skillnader i uppfattningar hos pedagogerna på de båda 

avdelningarna. En verksamhet präglas i stor utsträckning av de pedagoger som arbetar på 

avdelningen och även om den övergripande verksamheten sägs ha samma mål kan medlen, 

och ibland även målen, variera.   

 

 

5.3 Genomförande  

Intervjuerna skedde på arbetstid utspridda under fyra veckor. Avsatt tid för varje intervju var 

90 minuter emedan de flesta tog drygt 60 minuter. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum för att 

minska antalet avbrott och med ett visst avstånd till pågående verksamhet. Inledningsvis av 

varje intervju upprepade jag syftet med intervjun, grundstrukturen med tre övergripande 

ämnesområden
4
, att informantens svar var konfidentiella samt möjligheten att när som helst 

avbryta intervjun. Under intervjun fördes löpande anteckningar. Varje intervju spelades in 

(ljudinspelning) för eventuell efteranalys eller p.g.a. bristfälliga anteckningar.  

 

Som hjälp vid intervjuerna använda jag mig av en intervjuguide. Guiden bestod av en 

schematisk grundstruktur som via sina olika områden säkerställde att alla områden berördes i 

intervjun. Förutom att dela in intervjun i tre delar, jämställdhet, genus och samling, fanns 

                                                
3 Informationsbladet till föräldrarna finns som bilaga. Se bilaga 1 
4 Intervjuguiden med frågor och övergripande ämnesområden finns som bilaga.  
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också en uppdelning där frågorna sorterades under fyra olika kategorier med utgångspunkt på 

erfarenheter från barngruppen, personliga och ej yrkesbundna erfarenheter, samhället i stort 

samt läroplanen/uppdraget. Inom varje kategori och del fanns ingångsfrågor samt förslag på 

följdfrågor. Materialet utformades utifrån de områden jag ville undersöka och jag ansåg ha 

relevans för min frågeställning. Vid intervjuerna förde jag löpande protokoll.   

 

I inledningen av varje intervju ställdes en öppen fråga kring informantens egna reflektioner 

inför intervjun. Frågorna ställdes sedan i den ordning som föll sig naturligt i samtalet. Grovt 

följdes strukturen i intervjuguiden även om svaren senare i analysen kom att ”tillhöra” ett 

annat ämnesområde. Strukturen på intervjun var öppet riktad, dvs. att det fanns ett antal 

frågeområden jag ville ha svar på men att informanten även hade tid att själv associera och 

reflektera över närliggande frågeställningar eller erfarenheter. Under intervjuns gång ställdes 

följdfrågor eller ombads informanten att utveckla sitt svar så att varje område täcktes in. I 

några fall var detta inte möjligt då informanten helt enkelt inte hade någon uppfattning eller 

åsikt. I några fall sammanföll svaren så att det kunde tolkas utifrån flera av frågeområdena. 

Varje intervju avslutades med en öppen fråga om informanten ville tillägga någonting eller 

reflekterat över något som ännu inte tagits upp under intervjun.  

 

Efter att varje intervju var avslutad skrevs det löpande protokollet in i intervjuguiden. Där 

anteckningarna var bristfälliga användes ljudinspelningen för att säkerställa att jag rätt 

uppfattat vad informanten sagt under intervjun. I flera fall svarade informanten på flera frågor 

samtidigt och jag valde då att föra in svaret under respektive fråga.   

 

 

5.4 Teoretiska modeller och överväganden 

 

Whether you can observe a thing or not depends on the theory which 

you use.  

It is the theory which decides what can be observed. 

Albert Einstein (Dukas, H. & Hoffmann, B. (red.) (1979). 

The Human side: New Glimpses from His Archives) 

Genusperspektivet finns med som en övergripande förklaringsmodell för hur jag läser 

pedagogernas svar i intervjuerna. Med det menar jag att jag har en medvetenhet om att 

genus är något som skapas genom sociokulturella relationer och att medvetenheten kring 

överförande och återskapandet av genus kan se ut på olika sätt. Jag försöker alltså läsa 

svaren utifrån den förståelse och kontext som informanten ger uttryck för.  

Innefattande i genusperspektivet finns två viktiga områden, Harding och Hirdmans olika 

processer för återskapandet och upprätthållandet av genusordning samt Rönnbloms tre 

maktnivåer. För en grundlig genomgång av Harding/Hirdmans processer och Rönnbloms 

maktnivåer se kapitel 2:1 och 2:2.  I analysen lägger jag tonvikten på att använda Harding 

och Hirdmans processer som komplement till varandra för att ge ytterligare dimensioner av 

intervjumaterialet, detta snarare än att poängtera eller analysera skillnaderna dem emellan. 

Jag gör inte anspråk på att ge en fullständig beskrivning utan läser situationerna utifrån de 

diskurser som är tillgängliga för mig. 

 

Att delta i en intervju hör inte till en förskollärares vardag och känns inte alltid bekväm eller 

naturlig. Att i en intervju med riktade frågor där informanten fritt får associera eller formulera 

förklaringar ger dock möjlighet att utgå från egna erfarenheter och kunskaper, ”det är den som 
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svarar som definierar och avgränsar fenomenet”. (Lantz 2007, s. 30) En effekt av den valda 

metoden kan bli att svaren och definitionerna av ett och samma fenomen blir olika.  

 

 

5.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Jag har valt att inte transkribera hela kommunikationen mellan mig och informanten av 

tidsbesparande skäl men redogör med exakta citat i texten där jag anser det fylla ett syfte att 

låta informantens utsaga stå för sig själv. Jag är medveten om att en sådan metod, utan hel 

transkribering av råmaterialet, ökar ansvaret på mig att behålla och redogöra för 

informanternas utsagor i dess ursprungliga kontext.  
 

Antalet informanter är i undersökningen starkt begränsat. Fem informanter utgör en försvinnande 

del i det totala antalet förskollärare i, låt säga, Sverige eller Stockholm. Studiens syfte är dock inte 

heller att redogöra för förskollärares åsikter, kunskaper eller förståelse generellt utan snarare att 

göra ett ”stickprov” där svaren får läsas utifrån den kontext som varje enskild lärare befinner sig i. 

För de enskilda avdelningarna är dock svaren, av naturliga orsaker, giltiga på ett mer övergripande 

sätt. 

 

I mina intervjuer har jag själv utgått från de två biologiska könen i mina frågeställningar. Pojkar 

och flickor ses utifrån ett dualistiskt perspektiv som två olikheter och som därför inte heller kan 

reduceras eller förklaras som ett. På så sätt kan sägas att jag själv är med och återskapar den 

dualism som jag ämnar ifrågasätta. Braidotti (1994) skriver om hur vi bör studera barnet på 

individnivå obundet till kön men kritik har framförts av bl.a. Alvesson och Due Billing (1999) att 

en viss generalisering är nödvändig för att vi ska kunna organisera oss i samhället.  Det finns en 

risk att onyanserat och okritiskt lyfta fram bilden av pojkar och flickor som varandras motpoler 

och därmed bidra till att förstärka traditionella könsmönster menar Eidevald (2009). Jag har i 

intervjuerna försökt att balansera på den tunna tråd som det medför att undersöka något som jag i 

viss mån, som social varelse, är medskapare till.   

Resonemangen ger ingen ”verklig” bild av vad han eller hon ”egentligen” tycker och 

tänker vilket heller inte är avsikten. Ur ett hermeneutik-inspirerat perspektiv kan dock 

utsagorna sättas i en kontext som i sig kan problematiseras och förklaras utifrån olika 

normer och värderingsmönster. Resultatet kan sedan fungera som en källa till 

diskussion hur det fortsatta arbetet med jämställdhet kan utformas och utvecklas.  

 

 

 

6 Resultat  
De fem pedagoger som intervjuats är alla kvinnor. Deras olika utbildningar och erfarenheter 

av arbete med barn har stor spännvidd. Informanterna har i intervjumaterialet fått fingerade 

namn, slumpvis valda utifrån alfabetet, Alva, Beata, Cornelia o.s.v. Namn på enskilda barn i 

intervjumaterialet har av mig ändrats till pojke eller flicka.  

 

Mitt analysverktyg av det empiriska materialet har varit Rönnbloms olika maktnivåer av 

jämställdhet och den indelning av reproductionsprocesser som redovisas av Harding och 

Hirdman. Jag har därför valt att redogöra för mitt resultat av intervjuerna i ovan nämnda 

ordning för att på ett överskådligt vis koppla samman analysmetod och intervjusvar.  
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6.1  Jämställdhet och makt 

Informanternas utsagor i intervjumaterialet visar att jämställdhet inte är ett enhetligt begrepp. 

På en direkt fråga vad jämställdhet var för dem blev några svar; ”att behandla folk på ett lika 

sätt”, ”att pojkar och flickor kan (…) vara sig själva”, ”pojkar och flickor på lika villkor i 

arbetslivet”, ”lika lön” och ”lön efter prestation”.  Den första frågan besvarades med en röd 

tråd där likhetstanken var viktig, att personen och prestationen behandlades lika oavsett kön. 

Nästa fråga gällde vem som vinner på ett jämställt samhälle. Mer fokus läggs nu på arbetslivet 

och arbetsmarknaden. Cornelia beskriver hur kvinnan är vinnaren då hon får mer bekräftelse 

på en jämställd arbetsmarknad. Berit är inne på samma linje vad gäller kvinnans nya roll på en 

jämställd arbetsmarknad men nämner även individens ökade möjligheter att uttrycka sig friare 

från starka könsstereotypa roller. Alva ser samhället som vinnare då fler kommer ut på 

arbetsmarknaden, först och främst som skattebetalare. Här ser Alva barnen som förlorare då 

de tidigt tvingas till barnomsorgen. Cornelia däremot lyfter barnen som vinnare då de får se 

hur jämställda båda könen är på arbetsmarknaden. Då jämställdhet är nära förbundet med 

makt har jag valt att undersöka informanternas svar utifrån Rönnbloms (1997) modell med tre 

maktnivåer.  

 

En vanlig och förenklad tolkning av jämställdhet är att den infinner sig när kvinnor och män 

representerar vardera halva och därför har hälften av makten var. Detta är den första nivån av 

Rönnbloms modell, där synen på makten är öppen, enkel och endimensionell. Hälften av 

pedagogerna på förskolan är män, alltså råder jämställdhet! I intervjumaterialet blir 

uppfattningen kring jämställdhet på den här nivån ofta tydlig, både i den befintliga öppna 

makten men också i avsaknaden av den - något som i framtiden anses vara eftersträvansvärt.  

På frågan ”vem vinner på ett jämställt samhälle” svarar Alva att det är samhället som vinner 

på en ökad jämställdhet då kvinnor kommer ut i arbetslivet återspeglas en syn där just ett ökat 

deltagande i arbetslivet också ger en ökad makt och en ökad jämställdhet. Också Cornelia 

uttalande om att mannen och kvinnan skulle dela lika gällande sina arbeten, såväl förvärvs- 

som hemarbetet, bottnar i uppfattningen kring den öppna makten. Makten är här således 

representativ, halva arbetet ger halva makten.  

 

På frågan ”hur tror du att förskolan skulle kunna använda miljön som verktyg för att öka 

jämställdheten?” svarar Alva att förskolan kan stötta barnen genom att låta ”varje människa 

(…) ha möjligheten att utveckla sin potential. Att barnen får lika utrymme, tillgång till samma 

aktiviteter och möjligheter att uttrycka sig. Lika fördelning.”  Likhetstanken i 

vardagspraktiken på skolan fortsätter dock inte lika självklart för samhället i stort. Alva 

uttrycker en stark kritik mot denna samhälleliga strävan av kvinnors lika delaktighet i 

arbetslivet. Samhället och kvinnor utses som vinnare men på bekostnad av barnet som en 

tydlig förlorare enligt henne, som svar på frågan om jämställdhetens vinnare. Cornelia 

däremot ser vinster av att barnet ser båda sina föräldrar ta lika ansvar för hem och arbete. 

Enligt henne skulle mannen vara förloraren, då han i egenskap av sin yrkesroll känner makt, 

en makt som han då skulle tvingas dela med sig av. Vinnarna ansågs bland de övriga vara ett 

mer allmänt ”alla”.  Ellas spontana svar blev ”– Alla vinner, det är ju det som är själva idén!”  

 

Rönnbloms första nivå är starkt knuten till likhetstanken men behöver inte innebära enbart 

begreppet ”hälften”. Flera av informanterna berättar hur de arbetar med jämställdhet när varje 

enskilt barn uppmärksammas i samlingssituationerna. På så sätt ges varje barn lika utrymme 

och därmed lika makt enligt Rönnbloms modell.  

 

Samma samlingssituation sedd ur den andra nivån, makten över dagordningen, kan ge en 

annan bild. Pedagogerna säger då att pojkarna oftare räcker upp handen, att de märks mer än 
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flickorna, kanske genom det mer fysiska ”valpbeteende” som Alva säger att några av pojkarna 

har. Samlingen är en konstruerad situation som bl.a. Rubenstein Reich (2008) skrivit om. 

Enligt henne varierar reglerna för samvaron i samlingarna under samlingens gång och 

observationer visar att barnen själva skapar, i interaktionsprocesser, olika sätt att skaffa sig 

uppmärksamhet. Intervjuerna som gjorts ger inget empiriskt underlag för hur det faktiskt 

förhåller sig. Värt att notera är dock hur samtliga pedagoger betonar hur varje enskilt barn ges 

uppmärksamhet under samlingen som ett sätt att arbeta ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Konsekvensen av att pojkarna ändå räcker upp handen oftare och är mer aktiva under 

samlingen bidrar troligtvis till att pojkarnas röster, åsikter och önskemål kommer i förgrunden 

av de mer tysta flickorna. Pojkarna kan således sägas ha en större inflytande och därmed makt 

över dagordningen.  

 

Berit ger även uttryck för något som hör hemma i Rönnbloms andra nivå som förutom makten 

över dagordningen även handlar om individens förutsättningar att påverka. I ett jämställt 

samhälle behöver inte kvinnor en högre utbildningsnivå än män för att få samma arbete. Lika 

utbildning ger alltså inte lika möjligheter. Olika möjligheter ger olika makt.  

 

Mest underlag ger intervjuerna om maktförhållanden som rör Rönnbloms tredje nivå som 

handlar om tolkningsföreträdet eller sanningsmonopolet. Detta är det djupaste uttrycket för 

makt men också det uttryck som är svårast att ”ta på”. Här ligger underliggande och ofta 

dolda regler och normer i fokus. Vad som är ”sant” eller normalt beteende är inte alltid givet 

och ofta föränderligt. I vårt samhälle ses mannen som det normala medan kvinnan ses som 

avvikande (Lenz Taguchi, 2009). På frågan ”vad är jämställdhet för dig?” exemplifierar Bibbi 

det med en önskan om att söta kläder på en flicka och tuffa kläder på en pojke ska vara ok. 

Häri innefattas en önskan om att det ena inte ska värderas högre än det andra. Hierarkin är en 

av två kolonner som bär upp genusordningen enligt Hirdman (2001). Därigenom så finns det 

hela tiden en maktobalans där den ena är överordnad den andra och där traditionellt mannen 

är överordnad kvinnan. Eva önskar att arbetet med att ta hand om andra människor skulle 

värderas högre. Traditionellt sett anses kvinnor ha en medfödd förmåga till omhändertagande 

och att ta hand och uppfostra barn skulle då vara i linje med hennes naturliga förmågor och 

därför inte lika mycket värda som mannens förvärvade kunskaper.  

 

Som svar på frågan kring eventuella effekter av fler män i förskolan svarar Alva  - ”fler män i 

förskolan skulle ge en ökad respekt för yrket”. Ella tror att fler män på förskolan skulle öppna 

upp för fler män inom andra yrken där kvinnor är i majoritet såsom vården. Här ges uttryck 

för hur dessa yrken skulle kunna få en ökad status just för att fler män skulle vända sig dit.  På 

frågan om hur de ser på effekterna på de norska förskolorna där andelen män är högre än i 

Sverige är det just en ökad status som lyfts fram.  

 

När särundervisning diskuteras är argumentet att flickor ska uppmuntras att prova på 

traditionella pojkaktiviteter är vanligt. När jag ber informanterna resonera kring 

särundervisning berättar Desirée hur vissa skolor tagit bort dockhörnan för att få en mer 

jämställd miljö vilket hon tycker är kontraproduktivt. I Rönnbloms analysmodell blir en sådan 

åtgärd intressant, hade det varit lika accepterat att ta bort bilhörnan eller legohörnan? 

Killarnas aktiviteter värderas traditionellt högre och det är flickorna som ska öva i färdigheter 

som av tradition anses vara manliga såsom att ”ta för sig” eller tränas i att vara positiva, våga 

gapa och skrika.  Pedagogerna berättar att flickorna behöver prova på lego, vara vildare och 

leka en mer fysisk lek och så vidare. Det sägs inte rakt ut att dessa är pojklekar men speglar 

egenskaper som anses åtråvärda och traditionellt tillskrivs pojkar. Pojkarna blir omedvetet 

normen och flickorna de avvikande, de som ska korrigeras. Här finns alltså en omedvetenhet 
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hos pedagogerna som resulterar i att pojkarna och pojkars egenskaper förblir norm. Omvänt 

kan sägas; om liknande resonemang medvetandegörs, grundläggs också förutsättningar för 

jämställdhet på ett djupare plan.  

 

Det går att utläsa av materialet att pojkarna också kan vara förlorare i rådande 

könsmaktsordning. Bäst illustrerat blir det när Alva berättar om hur pojkarna gärna vill vara 

med på massage. Som grupp ska pojkarna dock vara lite tuffa och att säga högt inför de andra 

att man vill vara med på massage är inget alternativ för den som vill vara en i gänget! Både 

killar och tjejer behöver alltså rätta sig efter de positioner som är möjliga för deras kön.   

 

 

6.2 Genusordningens reproduktion 

 

6.2.1 ”Mamma gör som sin mamma”   

Fyra av fem informanter berättar att de tror sig göra skillnader mellan könen på ett omedvetet 

plan. Det finns dock olikheter dem emellan. I inledningen av varje intervju fick informanten 

berätta fritt om reflektioner de gjort kring jämställdhet och genus. Alva berättar hur hon satt  

sitt eget beteende som kvinna i relation till hur en man skulle reagera, i det här fallet på barns 

vilda lek. Hon tror sig reagera tidigare än en man på sådan lek. Berit å andra sidan tror sig 

göra åtskillnad mellan barnen beroende på kön till skillnad från Desirée som tror sig göra 

skillnad på barnen, men då mer på individer än uppdelat på kön. Även Cornelia säger sig 

reflektera över hur hon bemöter könen. För henne handlar det om att tillåta sig att bemöta 

pojkar och flickor på ett likadant sätt, inte bara gulla med tjejerna och vara tuff mot killarna. 

Samtidigt säger hon ”man måste ju få gulla med tjejerna också!”  Detta tolkar jag som ett 

uttryck för rädslan att ”överkompensera” sitt handlande i jämställdhetens tjänst, bara för att 

närhet och att ”gulla” skulle kunna tillskrivas som något typiskt tjejigt ser man det som 

onaturligt att sluta med det helt.  

 

Alla har vi med oss ett beteende som vi får med oss genom sociala koder och som Hirdman 

kallar kulturell överlagring. Man gör som sin mamma som gör som sin mamma… Hirdman 

skriver också att vi ingår så kallade genuskontrakt där vi förhandlar om vilken position som är 

möjlig för en man och en kvinna. Dessa kontrakt kan också omförhandlas på bådas villkor. Ett 

liknande resonemang för Davies (2003) men betonar mer individens förmåga att ha flera olika 

roller beroende på vilket sammanhang hon befinner sig i. Flera av informanterna säger sig 

reflektera över sitt eget beteende och att diskussion förs i arbetsgruppen kring genus. Att man 

har med sig ett beteende som omedvetet gör skillnad mellan könen nämns.  

 

Som avslutning säger Cornelia att den viktigaste platsen för barnets uppfostran av 

jämställdhet sker i hemmet, dit barnets upplevelse av mamma och pappas jämställdhet i 

arbetslivet inräknas. För den skull är dock inte pedagogens roll utkonkurrerad men kritik 

riktas av Cornelia mot den egna yrkeskåren när hon säger att förskolor nog generellt är dåliga 

som föredömen då pedagogerna ofta är äldre kvinnor med uppfostran i traditionell 

ojämlikhetskultur. Mot detta kan ställas Hardings kategori om strukturellt genus, där det av 

tradition finns en obalans mellan yrkesval. Barnomsorgen är ett traditionellt kvinnodominerat 

yrke och dessa strukturella skillnader mellan könen införlivas omedvetet när barnet försöker 

skapa ordning i sin omvärld. Alla pedagoger säger att fler män i förskolan vore positivt och 

framhäver mångfalden när barnen får möta både manliga och kvinnliga egenskaper. Cornelia 

säger att män behövs ”som ett naturligt inslag”.  
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6.2.2 Hur koderna konkretiseras och används.  

Hirdmans andra kategori, social integration har stora likheter med Hardings kategori 

individuellt genus. Båda avser hur de föregående koderna konkretiseras, vissa arbeten 

förknippas med män och andra med kvinnor. De kommer därför att värderas olika och de 

kommer att användas för att förstärka manlighet respektive kvinnlighet. På förskolan sker 

detta genom att vissa egenskaper, handlingar och förmågor anses vara kategoriserande för det 

ena könet och värderas olika. Att vara fysisk, brottas, kan anses vara någonting som killar 

håller på med och blir därför något som upprätthålls då killar självuppfyllande brottas för att 

positionera sig som kille. Barnet förstår tidigt att det finns två alternativ, att vara pojke eller 

att vara flicka, och det är denna instängdhet i två kategorier som barnet måste förhålla sig 

enligt Davies (2003). Det är också därför det blir så viktigt i identitetsskapandet att visa vilken 

könstillhörighet man tillhör och vilken man inte tillhör. Desirée berättar om hur skolor valt att 

ta bort dockvrån vilket hon tror är kontraproduktivt i jämställdhetsarbetet, att man inte når 

jämlikhet genom att ta bort olika aktiviteter.   

 

Enligt studier gjorda av Nordin-Hultman (2004) visar det sig att föreställningarna kring genus 

inte bara ger genomslag på vilka positioner barnen intar utan även påverkar hur de vuxna 

förhåller sig till och utmanar barnens lek och lärande. Alva säger sig vara medveten om att 

hon nog gör skillnad mellan hur hon ser på pojkar och flickors lek, att hon är mer 

accepterande mot pojkars vilda lek. Pojkarna skulle alltså, enligt undersökningen, ta till en 

vildare lek för att det är den uppdelning som genusordningen ställer till förfogande för 

pojkarna, ska man vara pojke så ingår det i kulturen att ge uttryck för det genom en vildare 

lek. Samtidigt så påverkar också denna uppdelning de vuxnas sätt att se på barnens lek enligt 

undersökningen.  

 

Cornelia har uppmärksammat att det oftare är flickor som är inne på pojkarnas territorium och 

leker gränsöverskridande. Sådana exempel kan vara att leka med bilar eller lego. Samtidigt 

nämner hon också hur de förvånat sett hur det är pojkarna som först använde förskolans nya 

nappflaskor i sin lek samt hur en av pojkarna ofta läser för dockorna. Båda dessa erfarenheter 

speglar hur barnen själva initierat en överskidande lek. Enligt en studie av Browne (2004) är 

det just barnen snarare än de vuxna som initierar den typen av överskridande lek. 

Pedagogernas förvåning i exemplet med nappflaskorna visar hur synen på vad som anses 

manligt/kvinnligt kan ligga som ett omedvetet raster igenom vilka pedagogerna resonerar och 

agerar. På så sätt riskeras synen på de båda könen att reproduceras på ett omedvetet plan. Att 

de inom arbetslaget diskuterar genusfrågor och uppmärksammar reaktioner som dessa medför 

en viktig förutsättning för att kunna bemöta varje barn utan ”begränsningar av stereotypa 

könsroller” (Lpfö 98, s.4)  

 

På frågan om att använda miljön i jämställdhetsarbetet nämner flera av informanterna sin egen 

roll som förebild. En pedagog har fått rollen som fixaren, den som gärna använder hammare 

eller på annat sätt fixar saker. Enligt henne själv är det viktigt att vuxna ”visar ett brett 

register”.  En sådan positionsförskjutning är viktig och visar att könstillhörigheten är 

föränderlig och vad Hirdman skulle kalla förhandlingsbar. Poängen enligt Hirdman är dock 

att förhandlingen sker bäst när den är på bådas villkor och tyvärr visar studier att det inte alltid 

som de vuxna är de mest förändringsbenägna. 
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En av informanterna säger att hon inte säger åt pojkarna att de inte får leka i dockvrån. 

Flickorna får heller inte tillsägelser att de inte får leka med lego. Det finns många liknande 

uttalanden som dessa i intervjumaterialet där den vuxne säger sig medvetet göra en icke-

skillnad mellan könen. Samtidigt så kan uttalandena i sig ses som ett uttryck för den dualism 

som mycket styr vår kultur, där vi har två kön och är vana vid att egenskaper och aktiviteter 

alltid innehåller någon slags hemvist hos det ena eller det andra könet. Hirdman (2001) anser 

att just denna uppdelning av könen är en av genusordningens grunder och enligt Davies 

(2003) är det en produkt av vår målmedvetna forskning i det västerländska samhället att finna 

och belägga just dessa skillnader.  

 

Tre av de intervjuade ger oklara svar om eventuella skillnader mellan könen är arv eller miljö. 

Forskning visar att eventuella skillnader mellan könen är mindre än de skillnader som 

återfinns emellan individer. Enligt Davies lär sig barn att anpassa sig efter den dualism som 

forskats fram i det västerländska samhället, att vi med ljus och lykta försökt hitta bipolära 

motsatser och applicerat dessa på de två könen. Konkret så lyfts olikheter som muskelmassa 

fram av informanterna men också att det finns en manlig och kvinnlig gen som driver den ene 

till jakt och den andra att vara hemma. Även uttalanden om att pojkars våldsamma lek är 

”något som måste få komma ut” kan ses som en beskrivning som något medfött som inte går 

att stoppa. Samtidigt sägs det att de minsta skillnaderna mellan könen återfinns bland de 

minsta barnen och att dessa skillnader sedan ökar med ålder. En erfarenhet som gjorts är att 

både pojkar och flickor återfinns i dockvrån före tre års ålder, men att de därefter går skilda 

vägar och att dockvrån sedan är ett territorium för flickorna. Karina säger ”killar upp till tre 

års ålder förekommer helt naturligt i dockvrån, jag tycker det är jättemysigt att killarna är 

där”. Att pojkar och flickor utvecklar större skillnader i beteenden ju äldre de blir 

framkommer i materialet, där pojkarna blir mer fysiska och utvecklar en starkare 

gruppmentalitet. Flickorna får också en starkare gruppkänsla men samtidigt så blir de mer 

åskådare till pojkarnas lek än att utveckla egna lekar.    

 

 

6.2.3 Direkt inlärning utifrån vår kulturs värderingssystem. 

 

Vi tänker för det mesta på överföringen av språklig förmåga till barn som 

någonting oproblematiskt, utom då denna överföring misslyckas av någon 

anledning. Språket är ett nödvändigt verktyg för att överleva i den sociala 

världen. Men språket tillhandahåller också det som behövs för att skapa och 

upprätthålla den sociala strukturen. När vi för över språket till barnen 

stänger vi samtidigt i viss mån in dem i den sociala ordningen – och det 

gäller även de delar av den sociala ordningen som vi mycket väl skulle vilja 

överskrida. (Davies 2003, s.12) 

 

Det finns en uppdelning i språket som omedvetet men väldigt tydligt signalerar en 

uppdelning mellan manligt – kvinnligt och de positioner som är möjliga. Intervjumaterialet är 

för litet för att dra några långtgående slutsatser men det finns ändå exempel på hur 

genusordningen upprätthålls. Citaten nedan är inte menade att slå ner på informanternas 

uttalanden och värdera deras ”genuskorrekthet” utan snarare visa på hur uppdelningen mellan 

könen finns inne i vårt talade språk. Ett uttalande om att flickor ska uppmuntras att bygga 

med lego säger indirekt att flickor vanligtvis inte leker med lego utan kan ses som en aktivitet 

som vanligtvis killar leker. Det är det budskapet som överförs och som barnen förkroppsligar 

när det, som Davies (ibid.) uttrycker det, stängs inne i språket.  
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 ”Att laga saker fastän man är kvinna” 

 ”Störst intryck gör män som lagar mat, kvinnor som mekar” 

 ”stökiga pojkar” 

 ”bångstyriga pojkar” 

 ”pojkar ska vara lite tuffa” 

 ”Tjejer vill gärna sitta bredvid en fröken” 

 ”Gruppen pojkar ska vara lite tuffa” 

 ”pojkar mer fysiska” 

 ”Flickor blir publik” 

 ”Pojkar tar plats” 

 ”Uppmuntra tjejerna” 

 ”Tuffa kläder på en kille” 

 ”Söta kläder på en tjej” 

 ”pappor tagit mer ansvar” 

 ”kvinnor..få(r) ansvar” 

 

Davies igen: 

 

Så länge tudelningen manligt-kvinnligt bevaras, och anses vara något 

centralt i människors identitet, kommer emellertid barn att utesluta sig själva 

från ”andra-könet-möjligheter” eftersom dessa möjligheter förefaller 

oförenliga med deras kön.  (2003, s. 153) 

 

Det finns således ett antal exempel i materialet som tycker på att det finns en uppdelning i 

språket där man kan läsa in en uppdelning mellan manligt/kvinnligt. Det gäller både vilka 

egenskaper som respektive kön förväntas ha och därmed vilka positioner som är möjliga för 

barnen att inta i sin socialiseringsprocess.  En informant berättar hur hon medvetet försöker 

säga typiska ”manliga” adjektiv såsom ”stark” till flickorna men trodde sig därigenom ändå 

bidra till ojämställdhet.  

 

 

 

7 Diskussion 
Uppsatsens syfte har varit att åskådliggöra hur några pedagoger resonerar kring genus och 

jämställdhet. Till hjälp har jag haft Rönnbloms arbete kring jämställdhet och dess tre olika 

maktnivåer samt av Hirdman och Hardings arbeten kring genusordningens 

reproduktionsprocesser. Via intervjuer har jag försökt belysa jämställdhet och genus utifrån 

olika angreppspunkter, vissa mer generella och allmängiltiga, andra för informantens mer 

praxisnära. Det samlade materialet har jag sedan analyserat och kategoriserat utifrån 

Rönnbloms, Hirdmans och Hardings kategorier. Genusperspektivet har varit genomgående i 

hela uppsatsen.  

 

Intervjugruppen var relativt liten, fem personer, och ger därför i sig ett litet underlag för en 

allmängiltig analys. Det är lätt att som informant ta stor hänsyn till vad jag som intervjuare 

förväntas vilja höra eller vad som anses ”korrekt” att svara. Genus och jämställdhet är två 

ämnen med stora inslag av moraluppfattningar men också av invanda handlings och 
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värderingsmönster. Två sidor som inte alltid samsas när det kommer till den praxisnära 

verksamheten. 

 

Materialet kan användas som ett diskussionsunderlag där analysverktygen i det här arbetet 

kan hjälpa till att ”sortera” pedagogens egna kunskaper och höja arbetslagets gemensamma 

kompetens och ”förändringsbenägenhet” inom ämnet. Som berörts i uppsatsen finns det 

många dolda och omedvetna strukturer som bidrar till att upprätthålla en ojämnställd 

genusordning. Att läsa och lära om genus och jämställdhet kan ge många nya kunskaper även 

om det ibland är svårt att helt radera invanda mönster. Samtidigt skriver Hundeide (2009) att 

sådana nya färdigheter vi lär oss inte går att reversera, när jag väl lärt mig att cykla så går den 

kunskapen inte att ”ta bort”. Så blir det nog också med kunskaper kring genussystemets 

reproduktionsprocesser eller jämställdhetens nära förbund med makt. Förhoppningsvis blir 

dessa kunskaper en källa för arbetslaget att bedriva en medveten pedagogisk verksamhet ur ett 

genusperspektiv. Att förändra genusstrukturer tar tid men vi har alla ett ansvar för hur vi 

bedriver jämställdhetsarbetet utifrån de möjligheter vi har att påverka utifrån vår position!.   

 

Ett sätt att konkret synliggöra hur man arbetar i sin verksamhet utifrån genus är att observera 

den egna verksamheten, gärna med videokamera. Bestäm gärna innan vad det är du vill 

undersöka för att ha en ”ingång” i materialet. Se materialet flera gånger! Försök att inte 

kategorisera efter rätt eller fel utan sätt ageranden, uttalandet, utfall, tillsägningar, val av 

aktiviteter m.m. i ett sammanhang, med genusglasögonen på. 

 

Det empiriska materialet i uppsatsen är litet och kompletterades aldrig med någon 

videoobservation pga. tidsbrist. Ett sådant komplement liksom fler deltagare i intervjuerna 

hade gjort att materialet fått en större allmängiltighet i de variationer av åsikter och 

reflektioner som informanterna gav. Det är ur det perspektivet som materialet får läsas och 

tolkas.  

 

Det är svårt att inte tänka sig att grundfrågan inför arbete med genus och jämställdhet skulle 

vara: ÄR det skillnad mellan pojkar och flickor biologiskt? I intervjumaterialet återkommer 

det antydningar om att det finns biologiska skillnader mellan könen men dessa är inte alltid 

klara. Mer muskelmassa säger någon medan en annan säger att vi genetiskt är predestinerade 

att jaga eller att stanna hemma. Någon säger också att det inte finns några sådana biologiska 

skillnader. Vi har i vårt västerländska samhälle länge forskat kring eventuella skillnader 

mellan könen och Davies (2003) menar att denna framforskade dualism mycket styr vårt 

tänkande kring kön uppdelade i två olikheter. Barn som försöker förstå sin omvärld tolkar 

denna dualism och tvingas in att positionera sig som det ena, flicka, eller det andra, pojke. I 

Lärarförbundets tidskrift Pedagogiska Magasinet (2/2010) ifrågasätter artikelförfattarna Anita 

Hussénius och Kristina Andersson varför så mycket resurser tilldelas forskning som med ljus 

och lykta letar efter just biologiska skillnader mellan könen och refererar vidare till forskning 

som visar just att dessa skillnader inte finns. Där generella skillnader mer beror på att könen 

generellt övar på olika saker, av sociokulturella skäl snarare än biologiska. Jag tror att artiklar 

som denna, och forskning som här hänvisas till, kan vara ett viktigt diskussionsunderlag för 

lärarlaget. Detta för att lyfta frågor kring aktuell forskning som en kompetenshöjande åtgärd 

men också för att, tror jag, lyfta yrkets status. På frågan kring andelen män i norska förskolor 

så trodde de flesta att statusen på yrket skulle höjas. Enligt Hirdman (2001) händer olika saker 

när män respektive kvinnor går in på varandras områden. När män går in på traditionella 

kvinnliga områden förändras området, när hon går in på manliga områden behöver hon 

förändras. Kritik har riktats (se SOU 2006:75) mot att i för stor utsträckning stirra sig blind på 

att höjd andel män per automatik ger höjd jämställdhet. I Rönnbloms maktmodell hamnar ett 
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liknande resonemang på den första nivån som anses endimensionell, oproblematisk och alltför 

förenklad. I Sverige har vi enligt utredningen satsat mer på långsiktiga åtgärder kring ökade 

kunskaper hos personalen än stirrat oss blinda på andelen män. I intervjun framgår att det 

finns en medvetenhet kring män i förskolan, att de ofta hamnar på fotbollsplanen eller på 

bandyplanen. Främst välkomnas män för att höja yrkets status men också att mäns egenskaper 

kan bidra till en vidgad social erfarenhet för barnen, framför allt för de barn som saknar fäder 

i sin närhet.  

 

Hundeide (2009) beskriver hur barn från tidig ålder försöker hitta strukturer i sin kaosartade 

omvärld, att saker som tappas faller neråt, att snö är kall osv. Han menar att detta också sker 

vad det gäller sociala relationer såsom att flickor förväntas vara söta, pojkar starka m.m. 

Dessa strukturer används sedan av barnet för att hänga upp nya kunskaper på. I praktiken kan 

pojkars positionering i detta kaos vara att ta till typiska ”manliga” attribut som styrka, 

snabbhet, mod osv. Detta blir vad Davies kallar ett ”kattegoriuppehållande arbete där 

pojkarna visar för sin omgivning vilken, av de två som står till buds, kategori de tillhör. Här 

kommer den vuxnes ansvar in att visa vad som är möjligt, att ”visa ett brett register” som 

Berit uttrycker det. Även om det är livsnödvändigt för barnet att generalisera sociala regler för 

att kunna positionera sig i sin omvärld så blir konsekvenserna av att bryta mot dessa regler 

inte lika fördömande av en omvärld som ser manlighet och kvinnlighet som något flytande, 

som inte är statiskt förutsägbart. Intervjumaterialet visar att denna inneboende dualism, alltså 

uppdelningen manligt – kvinnligt, finns i språket och används både omedvetet och medvetet.  

 

I vårt individualiserade samhälle har varje individ oändliga möjligheter att utvecklas utifrån 

sina förmågor och behov. Vi har idag en läroplan (Lpfö 98) som betonar det individuella där 

skolan tillsammans med föräldrarna ska ” verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas 

efter sina förutsättningar” (Lpfö 98, s.5). En individualisering som inte är helt oproblematisk 

enligt Hundeide (2009) då framgångar men också misslyckanden tillskrivs individen själv och 

dess bristande förmågor/kompetenser. Detta blir med genusglasögonen på en balansgång 

mellan att tillskriva förmågor till individen eller, som ofta, könet. Pojkar är fysiska, flickor är 

mer lugna osv. Det blir i ljuset av sådana ställningstaganden som vetenskapliga 

undersökningar måste ligga till grund för hur resonemanget går. Problematiskt nog ofta 

samma undersökningar som enligt ovan försöker hitta skillnader mellan könen. Enligt statens 

utredning om Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) är pedagogers syn på barn ofta 

stereotypa och att jämställdhetsarbetet är mer eftersatt än andra värdegrundsfrågor. Dåligt 

spridd kunskap anses som en anledning.  Intervjumaterialet visar att kompetenserna och 

erfarenheterna från barngrupperna ser olika ut. Tyvärr ger detta material inte svar på frågor 

som skulle kunna belysas i en gemensam diskussion, såsom: Hur kommer det sig att de 

minsta barnen också uppvisar de minsta skillnaderna i beteende mellan pojkar och flickor? 

När uppstår dessa skillnader? Vem initierar den könsöverskridande leken?  

 

Enligt Hirdman (2001) vilar genussystemet på två kolonner, dikotomin och hierarkin. 

Uppdelningen och särskiljandet mellan manligt och kvinnligt, dikotomin, tror inte jag är 

särskilt svårt att synliggöra även om det tar sig olika uttryck beroende på vart man tittar. 

Särskiljandet mellan könen upplevs oftast som naturligt och oproblematiskt, pojkar har lite 

spring i benen och flickor tycker om att leka med dockor. Så måste det få vara kan man tycka. 

Problem uppstår dock när man riktar blicken på den andra kolonnen, hierarkin. I läroplanen 

läser vi att alla barn ska ha samma rättigheter och möjligheter. Men dessa två uttryck är intimt 

förbundna med makt. 
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För att kunna förverkliga sina rättigheter krävs att man har makten att göra 

det. Rättigheter blir möjliga först när en människa är tillräckligt fri från yttre 

tvång och ges de nödvändiga förutsättningarna för att kunna förverkliga dem. 

    (Lif 2008b, s.57) 

 

Sett ur det perspektivet, att all uppdelning mellan könen också innefattar ett maktförhållande 

där den ene har mer makt än den andra, blir det lite mindre oskuldsfullt.  Då blir det än 

viktigare att ur ett jämställdhetsperspektiv ställa sig frågan vem som i så fall har makten? 

Och vem har den inte? När man ser att genusstrukturer innehåller ett maktförhållande och 

man har kunskap kring hur dessa strukturer återskapas. Min slutsats blir att det är först då 

man kan säga att man arbetar med genus 
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Bilaga 1 

Föräldrainformation och medgivande av videoinspelning. 

 

Hej! 
 

Mitt namn är Patrik Thylin. Jag har samtidigt som jag jobbat under tre års tid studerat till 

lärare via en uppdragsutbildning bekostad av kommunen. När jag är klar kommer jag att vara 

behörig lärare för barn upp till och med förskoleklass. Sedan tidigare är jag utbildad 

Montessorilärare med inriktningarna barn 0-6 år och barn 7-13 år.   

Om allt går som det ska kommer jag att vara klar i maj och det som återstår är den 

stundande c-uppsatsen. Det är med anledning av den som jag nu skriver till er.  

Uppsatsen kommer att handla om pedagogernas syn på genus och deras reflektioner kring 

sitt eget handlande. Det kommer att bli aktuellt med filminspelning av båda gruppernas 

gemensamma samlingar. Inspelningarna kommer att användas som diskussionsunderlag i 

intervjuerna med förskolans pedagoger.   

Det inspelade materialet kommer att förvaras och hanteras på ett säkert sätt i enlighet med 

gällande sekretess. Lärare eller barn kommer i den skrivna uppsatsen inte att nämnas vid 

namn, inte heller skolans namn kommer att nämnas. Uppsatsen kommer, när den godkänts, att 

finnas tillgänglig på skolan och via databaser på Internet. Dokumentationsmaterial (film, 

ljudinspelningar, bilder) sparas hos Högskolan i Gävle i 12 månader för att sedan raderas. 

Observera att inga bilder eller inspelat material kommer att förekomma i själva uppsatsen och 

således heller inte att förekomma tillgängligt på Internet. 

 

För att kunna genomföra ovan nämnda videoinspelningar och intervjuer behöver jag 

ert tillstånd. Vänligen skicka mig ett kort meddelande via mail till 

patrik.thylin@xxxxxxxxxxx.se eller genom att fylla i talongen nedan.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Patrik Thylin 

xxxxxxxxxxxxx 

……………………………………………………………………………………………… 

 

□ Jag godkänner att mitt/mina barn dokumenteras med videokamera under 

samlingssituationer. 

 

□ Jag godkänner inte att mitt/mina barn dokumenteras med videokamera.  

 

Förälders underskrift:…………………………………………………                    

Förälder till …………………………..………………………………. 

Ev.kommentar:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………......................... 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Erfarernheter från barngruppen Personlig erfarenheter, ej yrkesbundet Samhället i stort Läroplanen/Uppdraget

Övergripande ämnesområden                    

↓

Ingångsfråga samt 

förslag på följdfrågor  

→
Hur tror du att man som pedagog kan påverka 

jämställdheten i gruppen?
Vad är jämställdhet för dig?

Hur definierar du ett jämställt samhälle?           

Tycker du att samhället idag är jämställt?              

Hur når vi dit? Inom vilka områden anser du att 

samhället är jämställt/inte jämställt? Är vi mer 

jämställda idag jämfört för säg 30 år sedan? Varfö

 Hur ser jämställdhetsarbetet ut för dig konkret på 

skolan?

Påstående-/frågekort  

→
Hur tror du att förskolan skulle kunna använda 

miljön som verktyg för att öka jämställdheten?
Vem vinner på ett jämställt samhälle?                              

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla 

barns förmågor och barns eget kulturskapande 

som att överföra ett kulturarv.    Lpfö 98                                                                                                                           

Syftet med 

frågeformuleringen   

→

Dikotomin finns inbyggd i språket liksom miljön 

ofta signalerar en viss uppdelning mellan vad som 

förväntas stimulera pojkar och flickor.Hur 

resonerar informanten kring faktorer som ger en 

ökad jämställdhet?

Syftet är att få fram hur informanten ser på 

jämställdhet, vem det berör, på vilket nivå 

jämställdheten "hamnar" i argumenten samt att 

indirekt få reda på vad som hindrar den. 

Syftet är att få  reda på vilken nivå informanten 

lägger "problemen"/åtgärderna för ökad 

jämställdhet. 

Ella

Att låta alla aktiviteter stå öppna för alla barn. Alla 

kan sy, leka i dockvrån, leka med bildar, gräva 

osv. Tror även det är viktigt att de vuxna tänker på 

hur man pratar med barnen och att använda 

samma tonläge till barnen oavsett pojke/flicka. 

Lätt hän

När människor behandlas lika och får lön efter 

prestation och inte uifrån kön. Tycker även 

jämställdhet ska visa sig genom att vuxna och barn 

får utrymme och tid efter behov, inte efter vem som 

kanske syns och hörs mest.  

I längden tror hon att alla vinner på ett jämställt 

samhälle. 

Tänker på sin farmor och även sina föräldrar där 

hon kan se en vissa ojämställdhet vad gäller 

hushållssysslor, där kvinnan i hushållet sköter 

maglagning, städning m.m medan mannen jobbar 

mer. Hon tror det är bra om man pratar vardagligt 

med barnen hur man

Ingångsfråga samt 

förslag på följdfrågor  

→

Beter sig pojkar som grupp och flickor som grupp 

olika? Hur? Har pojkar och flickor olika 

egenskaper?                                                   Hur 

märks det?  Hur tror du att det kommer sig?   

Beter du dig olika mot pojkar och flickor?           

 

Läroplanen säger att "alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen" "jämställdhet skall 

lyftas fram", "ingen diskriminering pga kön", 

"förskolan skall motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. " "I förskolans

uppdrag ingår att såväl utve

Påstående-/frågekort  

→
När jag ser pojkar som ständigt brottas och slåss 

tänker jag…?   

Ibland bedrivs versamheter så att pojkar och flickor 

skiljs åt. På Island finns Hjalli-skolorna som inriktat 

sig på kompensatorisk pedagogik där de förutsätter 

att det finns skillnader mellan könen. Hur tänker du 

om en sådan lösning och vilka skillnader ä

Vilken effekter tror du att det har för Norska 

förskolor att andelen män är högre än i Sverige?

"Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller" Lpfö 98                                                            

Vilka förmågor och intressen tyck

Syftet med 

frågeformuleringen   

→

Att ta till typiska "manliga" beteende kan för barn 

vara att positionera sig inom dikotomin med en 

uppdelning mellan könen, ett sätt att visa och 

upprätthålla att han håller sig inom rådande 

diskurs. Frågan kan också belysa hur diskurser 

upprätthålls geno

Syftet är att få fram informantens uppfattning om 

vad som påverkar jämställdheten, uppfattningar om 

eventuella manligt respektive kvinnliga egenskaper/ 

beteenden. 

Syftet är att lyfta fram hur informanten ser på 

stereotypa könsroller, vilka roller som tilldelas de 

båda könen samt i viss mån "avslöja" vilka 

egenskaper som tilldelas arv/miljö. 

Ingångsfråga samt 

förslag på följdfrågor  

→

Finns det skillnader mellan hur pojkar och flickor 

beter sig i samlingen? Hur då?                                          

Sitter barnen i någon speciell ordning i samlingen 

och vad är i så fall tanken bakom?                         

Vad gör ni på samlinge

Finns det yrken som är bättre lämpade för 

kvinnor/män?

Påstående-/frågekort  

→
Många studier visar att pojkar får fler frågor och 

större uppmärksamhet vid exempelvis samlingar. 

Hur kommer det sig tror du?

Syftet med 

frågeformuleringen   

→

Syftet är att  utifrån en konkret situation låta 

informanten resonera kring pojkars/flickors 

beteenden samt pedagogers handlande.  Att 

utifrån samlingen se hur pedagogen uppfattar 

samlingen, avsikten och genomförandet av den. 

Se hur informanten väljer att

Syftet är att i ett större perspektiv få syn på hur 

informanten ser på beteenden och egenskaper 

kopplade till kön och belysa detta ifrån samhällets 

förväntningar, traditioner. Återigen alltså att vrida 

och vända på uppfattningen om arv och miljö. 

Naturlig

Samlingen                                       

Syfte: Belysa frågan om  eventuella 

manliga/kvinnliga egenskaper  och 

beteenden samt jämställdhet utifrån 

en välkänd konkret situation. 

Intervjun är frivillig vilket betyder att informanten har full rätt att avbryta intervjun när som helst.                                                                                                                                                       

Har du själv tänkt på någonting inför intervjun?

Jämställdhet                                        

Syfte: Att få reda på informantens 

upptattning om jämställdhet, var 

jämställdheten spontant "placeras" 

utifrån Hirdmans tre kategorier.   Att 

synliggöra informantens uppfattning 

om sin egen roll i jämstä

Kninnliga och manliga 

egenskaper/beteenden.             

S yfte: Att anknyta till arv/miljöfrågan 

samt att synliggöra hur informanten 

ställer sig till skillnader mellan pojkar 

och flickor.                                                                    

"

Hur länge informanten har varit verksam på skolan/inom barnomsorg?            Utbildning?      Arbetar med barn i åldern?       Ålder?    Kön?

 


