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Sammanfattning
Denna studie har haft syftet att undersöka hur pedagoger som arbetar på förskolor med 
genuspedagogisk inriktning och pedagoger som arbetar på förskolor utan uttalad 
genusinriktning ser på genuspedagogik, samt på vilka sätt dessa olika verksamheter kunde 
påverka pedagogernas genuspedagogiska arbete. Tidigare forskning har visat att det under 
olika omständigheter finns svårigheter att genomföra ett genuspedagogiskt arbete. Ett 
feministiskt synsätt och feministisk poststrukturalism var studiens teoretiska perspektiv. 
Grundtanken inom detta perspektiv bygger på ett ifrågasättande av rådande normer och en syn
på kön/genus som konstruerat och därmed något föränderligt. Inom feminismen eftersträvas 
en bredare syn på genusfrågorna, något som den här studien står bakom. Studien genomfördes
på två olika typer av förskolor där pedagoger intervjuats om sin syn på genuspedagogiskt 
arbete. Den ena typen av verksamhet hade en inriktning mot genuspedagogik och den andra 
typen av verksamhet hade ingen uttalad inriktning mot genusarbete. Däremot valdes samtliga 
pedagoger utifrån deras genusmedvetenhet. Pedagogerna intervjuades med hjälp av en 
kvalitativ och halvstrukturerad intervjumetod med syfte att få erfarenhetsbaserade och 
djupgående svar. I resultatet framkom att pedagogernas arbete med genuspedagogik är 
beroende av den verksamhet och den situation de befinner sig i. Påverkansfaktorer så som 
samarbete med föräldrar och tidsbrist framkommer som starka. Vidare visades en gemensam 
syn på att barn influeras av genuspedagogiskt arbete. Några av de sätt pedagogerna trodde att 
detta skedde på var genom barnens självkänsla och deras inställning till olikheter. Slutsatser 
som framkom av studien var att det genuspedagogiska arbetet som undersökts framstår som 
splittrat och handlingsutrymmet tycks variera och vara bundet till situation och miljö.    

Nyckelord: genuspedagogik, normbrytning, genus i förskolan, traditionella könsroller  

Ulrika Nordin
Vt 2014
Examensarbete för lärarexamen, 15 hp
Lärarutbildning med inriktning förskola och förskoleklass, 210 hp



Innehållsförteckning
Sammanfattning 2
Inledning 5
Syfte och forskningsfrågor 7
Teoretiska utgångspunkter 8

Feminism och feministisk poststrukturalism 8
Centrala begrepp 9

Kön/genus 9
Queerteori och intersektionalitet 9
Genuspedagogik 10

Kompensatorisk och könsneutral pedagogik 10
Normkritisk pedagogik 11

Jämställdhet 11
Tidigare forskning 12

Kunskap och vuxnas ansvar 12
Traditionella könsroller förstärks 13
Nya arbetsstrategier inom genuspedagogik 13
Barnsyn 13
Samhälle och föräldrar 14
Normer 14

Metod 15
Metodval 15
Urval 16
Genomförande och analysmetod 16
Etiska aspekter 17
Metoddiskussion 17

Resultat och analys 20
Genuspedagogiskt arbete i praktiken 20
Pedagogers och barns roll i genuspedagoggiskt arbete 21

Vikten av reflektion 22
Barnens delaktighet 22
Makt 23
Ansvar 23

Synen på jämställdhetsprojekt 24
Skillnader mellan förskola med genuspedagogisk inriktning och förskola 25
utan uttalad genusinriktning

“Det måste ju vara skillnad” 25
“Ingen kan säga att de inte jobbar med genus” 26

Barns utveckling, könsidentitet och syn på könsroller 27
Föräldrars roll 28
Spridning av genusmedvetenhet 28

3



Arbetsplatsens påverkan 29
Hinder 30

Diskussion och slutsatser 32
Vidgad syn på genusfrågor 32
Normkritisk pedagogik 32
Reggio Emilia och genus 33
Påverkansfaktorer 33
Svårtolkad läroplan 34
Pedagogiska inriktningar 34
Förslag på fortsatt forskning 35

Litteraturförteckning 36
Bilaga 1 38
Bilaga 2 39

4



Inledning
Att våra könsroller är socialt konstruerade är många framstående författare inom 
genusvetenskapen och feminismen eniga om (de Beauvoir, 1949; Butler, 1990; Hirdman, 
2001; Connell, 2002). Att förskolan utgör grunden för ett livslångt lärande är beskrivet i 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010). Sjuttiosju procent av barn mellan ett 
och fem år är inskrivna i förskolans verksamhet (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 
2009). Detta avspeglar vilken betydande socialisationsaktör förskolan är för barn i Sverige.

Genom att sammanföra dessa realiteter visualiseras vad denna studie kommer att behandla. 
Nämligen hur genuspedagogiskt arbete ter sig i förskolan. Min erfarenhet av genusarbete i 
förskolan är att det inte alltid prioriteras och integreras i det dagliga pedagogiska arbetet, utan 
är något man antingen ägnar sig åt under en begränsad tid, eller något som av olika 
anledningar inte anser nödvändigt och därmed inte arbetar med. Vad beror detta på och hur 
kan det ske en förändring? En avsaknad av erfarenhet från förskolor med genusinriktning gör 
att en nyfikenhet och ett intresse finns på den typen av verksamhet. Hur ser deras genusarbete 
ut? Dessa funderingar har lett fram till denna studie. Vidare har en förundran över varför inte 
genusarbete och genusfrågor är en prioritet och något som alla förskolor och hela samhället 
fokuserar på, legat till grund för val av inriktning på studien.

Genuspedagogiken har vuxit fram med hjälp av feministisk och queerteoretisk forskning, en 
ökad kunskap hos politiker samt pedagogers och föräldrars efterfrågan på en förändring i 
förskolan (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Begreppet har en relativt kort historia då
det först på 1990-talet blev etablerat (Dolk, 2013). Trots detta har kön och könsroller varit en 
del av det pedagogiska arbetet sedan 1936, då Alva Myrdal ansåg att man inte borde göra 
skillnad på aktiviteter och leksaker till flickor och pojkar. Även Barnstugeutredningen skrev 
1968 att förskolans uppgift var att stödja flickor och pojkar i att inte begränsas av det 
traditionellt kvinnliga eller manliga (Dolk, 2013). Med grund i denna tillbakablick är det 
relevant att fråga sig varför det inte är en självklarhet att arbeta med genuspedagogik idag?     

En av anledningarna till att genuspedagogiken blev allmänt känd på 1990-talet kan ha varit att
genomförandet av så kallade jämställdhetsprojekt i förskolan tog fart (Dolk, 2013). Forskning 
visar dock att sådana kortvariga projekt sällan leder till en bestående förändring efter att de 
avslutats (SOU 2010:83). Kan genusarbete förändras till att bli en integrerad och självklar del 
av den pedagogiska verksamheten istället för att utföras i punktinsatser och projektarbeten? 
Vad ser pedagoger för hinder i att utföra genusarbete i förskolan? Att jämställdhetsuppdraget 
anses vara svårt att inkludera i det pedagogiska arbetet konstaterades redan år 2006 (SOU, 
2006:75). Hur  upplever pedagoger sitt genusarbete idag? 

Genom intervjuer med genusmedvetna pedagoger från förskolor med skilda inriktningar på 
genuspedagogiskt arbete kommer deras syn på genuspedagogiskt arbete att undersökas. Att 
vara genusmedveten innebär att man anstränger sig för att se genusstrukturerna och arbetar för
att förändra dem (SOU, 2006:75). Försök till att synliggöra om eventuella svårigheter finns 
och hur pedagogerna upplever att de kan praktisera genuspedagogik i den situation de 
befinner sig i kommer att göras. Forskning tyder på att det saknas en gemensam förståelse för 
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vad som ses som genuspedagogik och hur den ska praktiseras (Eidevald, 2011). Denna studie 
har intentionen att belysa hur pedagoger vid olika sorters förskolor ser på genuspedagogiskt 
arbete. Därmed görs ett försök till att bidra till en ökad förståelse av eventuella faktorer som 
påverkar genusarbete i förskolan. Studien vill synliggöra vikten i det genuspedagogiska 
arbetet för att ge alla barn samma förutsättningar att växa upp i en värld utan begränsningar på
grund av kön.   
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Syfte
Syftet med denna studie är att få insikt i hur pedagoger som arbetar på förskolor med 
genuspedagogisk inriktning och pedagoger som arbetar på förskolor utan uttalad 
genusinriktning ser på genuspedagogiskt arbete, samt på vilka sätt dessa olika verksamheter 
kan påverka pedagogernas genuspedagogiska arbete.
 

Forskningsfrågor
• Vilken syn har pedagogerna på genuspedagogiskt arbete? 

• Vilka hinder och påverkansfaktorer ser pedagogerna i sina genuspedagogiska arbeten?

• Hur anser pedagogerna att barnen påverkas av genuspedagogiskt arbete?
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Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkter och perspektiv som denna studie tar stöd 
i.   

Feminism och feministisk poststrukturalism
Denna studie har feminism och feministisk poststrukturalism som teoretiska utgångspunkter 
och nedan kommer en förklaring av begreppet feminism och vad feministisk poststrukturalism
har för grundtanke, samt vilket syfte det har för den här studien.  

Feminism är ett brett begrepp som har förgreningar i olika riktningar. Denna studie stödjer sig
på de feministiska grundtankarna som förklaras nedan. Definitionen av en feminist enligt 
Gemzöe (2002) är en person som anser att kvinnor är underordnade män och vill ändra detta 
förhållande. Lenz Taguchi (2004) förespråkar att feminism kan ses som något bredare än att 
enbart belysa könsmaktsordningen. 

Feminism handlar […] om en vilja, önskan och nödvändighet av maktförskjutningar mellan 
över- och underordnade; över- och undervärderade, som inte bara gäller förhållandet mellan 
manligt och kvinnligt, utan även andra egenskaper förpassas till den andres position i 

förhållande till normen. Det kan gälla ras, etniskt ursprung eller sexualitet. (Lens Taguchi, 
2004, s.13)      

Feministisk poststrukturalism har intentionen att utmana föreställningar om kön som en 
biologisk, kroppslig och given kategorisering. Vidare ifrågasätter den det patriarkat som 
normaliserar och låter det maskulina dominera (Eidevald, 2009). Ifrågasättande av och en 
vilja att determinera kategorierna manligt och kvinnligt kännetecknar feministisk 
poststrukturalism. Kunskapen om att könsroller är konstruerade leder till att de kan 
överskridas och breddas till fler sätt att vara (Lens Taguchi, 2004). På ett liknande sätt 
beskriver Weiner & Berge (2001) att poststrukturalismen i takt med historiska förändringar 
kritiskt granskar och problematiserar de allmänt accepterade sanningar vi lever efter. Man 
ifrågasätter och söker efter anledningen till att dessa blivit normaliserade.  

Genom ett feminisktiskt synsätt vill den här studien framhålla att normkritiskt och 
genusmedvetet arbete bör sträcka sig längre än till att endast handla om kön. Alla former av 
maktordning bör motverkas i förskolan, vare sig det är kön, klass, etnicitet, ålder eller någon 
annan social indelning. Och med ett ständigt fokus på att bryta och ifrågasätta både normer 
och patriarkat i relation till genusarbete tar studien stöd i den feministiska 

poststrukturalismen.    
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Centrala begrepp
Under denna rubrik kommer de begrepp som används i studien att definieras med hjälp av 
forskning och litteratur. Dessa är kön/genus, queerteori och intersektionalitet, 
genuspedagogik, kompensatorisk och könsneutral pedagogik, normkritisk pedagogik samt 
jämställdhet.    

Kön/Genus
Kön används i vardagligt bruk för att benämna vårt biologiska kön, och genus syftar till vårt 
sociala och kulturella kön. Inom genusvetenskapen menar man att dessa två begrepp inte går 
att skilja från varandra på ett dikotomt sätt. En av de kanske mest kända namnen för att 
förklara och definiera dessa begrepp är Judith Butler (1990). Hon menar “att det inte finns 
några tydliga gränder för vad som kan förstås som medfött och vad som kan förstås som 
socialt konstruerat” (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Ytterligare en beskrivning 
görs av Connell (2002) som kan visa på den komplexitet som begreppen har: 

Vi kan […] inte se på kvinnlighet och manlighet som något av naturen givet. Men vi ska inte 
heller tro att de enbart är något som påtvingats oss utifrån sociala normer och myndighetstvång. 
Människor konstruerar sig själva som maskulina eller feminina. Vi intar en plats i 

genusordningen – genom vårt sätt att uppträda i det dagliga livet. (s.15)

En förståelse för att dessa begrepp innefattar mer än en dimension och kan betraktas på olika 
sätt kan anses vara av värde i diskussioner om genuspedagogik. Samt en förståelse om att 
genus inte är statiskt utan i ständig förändring och skiljer sig i olika kulturer, olika världsdelar 
och olika tidsepoker (Jämställd skola och förskola, u.å.). Om kön/genus ses som en social 
konstruktion (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011) ökar möjligheterna till att förändra de 
traditionella könsroller som reproduceras i förskolan idag (Eidevald, 2011). Denna studie 
utgår från Butlers (1990) förståelse för kön/genus som någonting symbiost och socialt 
påverkansbart.

Queerteori och intersektionalitet
I denna studie nämns begreppen queerteori och intersektionalitet vid några tillfällen. En kort 
presentation av dessa beskrivs därför här. Dessa begrepp är sammankopplade med ämnet 
genus och blir därför oundvikliga att beröra.

Queerteorin baseras likt genusteorin på den sociala konstruktionen av människans egenskaper.
Vidare motsätter sig queerteorin det heteronorma förgivettagandet att människan placeras in i 
sexuella fack, där hetero betraktas som det “normala”. Rosenberg (2011) ger en förklaring till 
begreppets betydelse nedan.   

Queerteori är inte en enhetlig eller systematisk skolbildning, utan en blandning av studier 
vilka kritiskt fokuserar det heteronormativa, det vill säga de institutioner, strukturer, relationer 

9



och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som en enhetlig, naturlig ochallomfattande 

ursprungssexualitet. (Rosenberg, 2011, s.4) 

Ambjörnsson (2012) förklarar att queerteorin hänger ihop med genus, eftersom normer 
kring sexualitet påverkar vår syn på vad som är manligt och kvinnligt. 

Intersektionalitet syftar också till en bredare syn på kön/genus och visar att det inte går att 
förstå och problematisera dessa allena. Etnicitet, religion, sexualitet, funktionsförmågor, 
ålder, och klass måste tas med, och utgör minst lika stor betydelse för hur vi uppfattar vårt 
sätt att göra kön (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). I förhållande till 
genuspedagogiskt arbete utgör intersektionalitet ett problematiserande med att gruppera 
ihop flickor och pojkar utan att reflektera över deras övriga olikheter (Lenz Taguchi, 
Bodén & Ohrlander, 2011). 

Genuspedagogik
Genuspedagogik är ett ihopsatt begrepp från orden genus och pedagogik och syftar till att 
beskriva ett arbetssätt inom pedagogiken. Begreppet växte fram under 1990-talet men blev 
officiellt i och med att Kajsa Svaleryd (2002) gav ut sin bok med just namnet 
Genuspedagogik (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Att begreppet blivit vanligt och 
välanvänt menar Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander (2011) är på grund av att det pedagogiska
arbetet har influerats av genusvetenskapen som blivit en stor gren inom forskningen. 
Fokuseringen inom genuspedagogiken ligger på att skapa bättre förutsättningar för barn att 
leva sina liv fritt från begränsningar som traditionella föreställningar om kön kan ha (Dolk, 
2013).   

De som definierar sitt arbete som genuspedagogiskt är oftast mer inriktade på att i det 
vardagliga arbetet bemöta, leda och stödja flickor och pojkar på ett likartat sätt för att därigenom

undvika att återskapa eller förstärka de invanda könsrelaterade mönstren. (SOU, 2004:115, 
s.37-38)

Kompensatorisk pedagogik och könsneutral pedagogik
Två arbetssätt som ofta nämns inom genuspedagogiken är kompensatorisk pedagogik och 
könsneutral pedagogik. I korta drag kan kompensatorisk pedagogik förklaras genom att man 
fokuserar på att i homogena grupper stärka respektive grupp i de egenskaper de traditionellt 
inte får på grund av sin könstillhörighet, d.v.s. flickor får öva på att tex vara modiga och 
självständiga och pojkar får öva på att visa sina känslor, känna närhet och intimitet (Lenz 
Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011; Wahlström, 2003). 

Den könsneutrala pedagogiken kännetecknas av att man arbetar med att behandla könen 
lika, ha könsneutrala leksaker, könsneutrala miljöer, låta flickor och pojkar göra samma 
saker och tilltala alla barn likadant och undvika könskodade ord och uttryck (Eidevald, 
2011).   
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Normkritisk pedagogik
Denna gren inom genuspedagogiken handlar om ett pedagogiskt förhållningssätt. Den har 
hämtat inspiration från queerteorin och intersektionalitet och fokuserar på att belysa och 
ifrågasätta rådande normer (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Normer är ofta 
outtalade och svåra att uppfatta (Dolk, 2013) och kan jämföras med oskrivna regler. Att 
genom en normkritisk pedagogik granska vad som görs till norm i olika situationer är 
intentionen att utmana och inte begränsas av dessa. 

Jämställdhet
Begreppet jämställdhet är närbesläktat med genuspedagogiken och ibland används de två 
begreppen synonymt med varandra. Jämställdhetsbegreppets utgångspunkt har varit att 
motverka orättvisor mellan de två könen (Eidevald, 2011). Att dessa begrepp som sagt ibland 
används parallellt kan verka missledande. Jämställdhetsarbete blir då nämligen både ett 
begrepp som syftar till att arbeta riktat mot att flickor och pojkar ska bemötas med olika 
strategier, samtidigt som det kan betyda samma sak som genuspedagogik; nämligen att 
utgångspunkten är att barn inte ska bemötas utifrån vad som ses som kvinnligt och manligt. 

Jämställdhet handlar om rätten att utan begränsningar på grund av sitt kön, till exempel 
omvärldens olika förväntningar på vad flickor respektive pojkar ska vara och göra, kunna ha 

inflytande både i sitt eget liv och samhället. (Jämställd skola och förskola, u.å.)       

Jämställdhet är ett komplext begrepp, som kan verka ytterligare komplext i förhållandet till
genusbegreppet. Eidevald (2011) förklarar att begreppen jämställdhets- och 
genuspedagogik kan ses som att de båda har intentionen att i någon mening stå för 
förändring i förhållandet mellan kvinnor och män.  
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Tidigare forskning
I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som har relevans för denna studie. En 
genomgång av den senaste forskningen inom ämnena genus och genuspedagogik med fokus 
på att belysa dagens genuspedagogiska arbete och dess premisser reslulterade i denna 
sammanställning.

Kunskap och vuxnas ansvar
Statens offentliga utredningar (SOU) har tagit fram många forskningsrapporter gällande 
genusfrågor i skola och förskola. Frånberg skriver i den statliga utredningen Att bli medveten 
och förändra sitt förhållningsätt (SOU, 2010:83) att könsmedveten undervisning inte har 
uppmärksammats på det sätt det förtjänar. Det konstateras i Jämställdhet i förskolan (SOU, 
2006:75) att svenska förskolor har svårt att hantera läroplanens jämställdhetsuppdrag. Att 
skolan har ett ansvar för att medvetet och aktivt motverka traditionella könsroller och att detta
borde framföras som en pedagogisk fråga lyfts fram i utredningen Den könade förskolan 
(SOU 2004:115). I samma rapport framförs att könstillhörigheter och dess tillskrivna sätt att 
agera, kommer att upphöra att vara underlag för diskussion när genuskunskapen blivit en 
integrerad del i personalens handlande. 

Fortsatt i  Den könade förskolan (SOU 2004:115) framförs att det finns många som vill arbeta
med jämställdhet  i förskolan, men uppfattningen om vilken grundsyn genusordningen vilar 
på varierar, och kan därmed skapa svårigheter i arbetet. Att anta att vi från födseln har 
förutbestämda sociala mönster att följa utifrån det kön vi har, brukar kallas essentialistisk 
grundsyn. Tankar om att vi via sociala och relationella samspel utvecklar olika sociala 
mönster brukar benämnas som en konstruktivistisk grundsyn. När dessa två syner kolliderar 
kan arbetet bli ofokuserat menar man i detta delbetänkande (SOU 2004:115). Det konstateras i
flera utredningar från SOU (2004:115; 2006:75) att det är vuxenvärlden som via förväntningar
av respektive kön regenererar dessa stereotyper och en efterfrågan på ökad kunskap ges. 

När kunskaperna ökar om genusordningens logik och personalen är medveten om sin egen del i 
reproduktionen av denna logik, blir det också tydligt att man förstår läroplanens intentioner om 
att ”motverka traditionella könsmönster”. Först när man har denna kunskap kan man hävda att 
man försöker behandla alla barn lika oavsett könstillhörighet. 

(SOU 2004:115 s. 37-38)

Vidare frågar sig utredarna av Den könade förskolan (SOU, 2004:115) vad det finns det för 
tankar och förslag kring jämställdhets- och genuspedagogik i förskolor i Sverige? Hur vill 
pedagoger arbeta och hur mycket kunskap om den könsmaktsordning man strävar mot att 
förändra finns därute? I den relativt nyutkomna utredningen SOU 2010:83 behandlas frågan 
om pedagogers kunskap på nytt, och denna gång framkommer att den kunskap som finns 
bland lärare inte är tillräcklig för att kunna bedriva ett effektivt jämställdhetsarbete. 

I SOU 2004:115 kan man även se ett ifrågasättande av om det verkligen krävs en ny 
pedagogisk inriktning för att arbeta för jämställdhet i förskolan. Utredarna menar att arbete 
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för jämställdhet i förskolan inte endast handlar om den pedagogiska inriktning som förskolan 
väljer att arbeta efter. Det behövs ett genusperspektiv som genomsyrar hela verksamheten. 
Även här menar man att det är kunskap hos pedagogerna som kan möjliggöra detta. Men 
tyvärr syns tecken på att genuspedagogik inte är vad som prioriteras när det kommer till 
kompetensutveckling inom kommunerna (SOU 2004:115).

Traditionella könsroller förstärks
I likhet med de statliga utredningarna menar Eidevald (2009) att vuxnas roll i barns 
socialisationsprocess och identitetsskapande med fokus på könsroller är en essentiell del av ett
genusarbete. Vårt förhållningssätt och bemötande påverkar barnens liv. Eidevalds (2009) 
studier påvisar att förskolepersonalens bemötande av pojkar och flickor är baserad på 
stereotypa föreställningar om kön. Han menar att dessa föreställningar förstärks istället för att 
utmanas, vilket går emot uppdraget i läroplanen (Skolverket 2010). 

Nya arbetsstrategier inom genuspedagogik
Att kön är något vi konstruerar förmedlar Eidevald (2009) med stöd av bland andra Butler 
(1990) och Davies (2000). Det är i samspel med andra som barn formar sin könsidentitet och 
detta är en ständigt pågående process. Eidevald (2011) förklarar att påverkansfaktorer så som 
pedagogers olika sätt att se på jämställdhet och en splittrad syn på genuspedagogiken kan 
störa denna process. Han menar vidare att genusarbeten i förskolan inte utgår  ifrån en enad 
idé, vilket kan skapa oklarheter och uppfattas osammanhängande. En problematisering av 
detta och ett försök till att skapa en klarhet ger Eidevald (2011) då han föreslår ett arbetssätt 
där pedagoger erbjuder barn en mängd olika könsidentiteter istället för endast två. Att erbjuda 
barn kompensatorisk eller  könsneutral genuspedagogik menar Eidevald (2011) fortfarande är 
en begränsning inom de normer som skapas i samband med den valda strategin. Genom att 
inte hindra barnen från att leka könsstereotypt (könsneutral strategi) eller styra dem till att 
vara könsöverskridande (kompensatorisk strategi) bör man istället erbjuda både och, i en 
växling utifrån vilken situation man befinner sig i. Det handlar om att reflektera för att hitta 
vad som fungerar i olika situationer och sedan utmana normer och sträva efter att erbjuda barn
en miljö där man får vara på många olika sätt oavsett kön.  

Barnsyn 
Edström (2010) redogör i sin avhandling Samma lika alla är unika om relevansen för 
pedagogernas barnsyn i förhållande till genusarbete i förskolan. Hennes studie visar att barnen
ofta blir passiva mottagare i genusarbete. Med stöd av bland andra Connell (2002) och Davies
(2003) problematiserar Edström begreppen mottagare och medaktörer i relation till barnens 
roll i genusarbete. Flickor och pojkar ses som två homogena grupper och anses äga rollen som
mottagare av genusarbete i vissa fall. Andra ser att makt spelar in och hierarkier och 
variationer i de homogena grupperna får betydelse, vilket leder till att man arbetar med barnen
som medaktörer i genusarbetet. 
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Samhälle och föräldrar
Vidare betonar Edström (2010) i en annan diskussion att betydelsen av samhället utanför 
förskolans genusarbete sällan ifrågasätts. Därav tolkar Edström att genusarbetet i förskolan 
utförs inom den könsmaktordning som samhället satt upp, nämligen ett patriarkalt synsätt.  
Även andra forskare uppmärksammar att förskolan är en del av samhället och att genusarbete 
därmed kanske inte bör ses som ett slutet fenomen som endast sker eller ska ske inom 
förskolans väggar. En diskussion kring familjens roll i genusarbete och då främst föräldrar 
återfinns hos Eidevald (2011) som menar att ett samarbete med föräldrar kan vara avgörande 
för ett framgångsrikt genusarbete i förskolan. Att föräldrars engagemang är en av de 
samhällsfaktorer som har stor inverkan på förskolans verksamhet återfinns även i 
Jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75). Med föräldrar som har otidsenliga värderingar 
och/eller visar motstånd mot förskolans arbetssätt försvåras det genuspedagogiska arbetet, 
framkommer både i Eidevalds (2011) forskning och i en utredning av SOU (2006:75).  

Normer
I Dolks (2013) doktorsavhandling Bångstyriga barn – makt, normer och delaktighet i 
förskolan behandlas bland annat normer i förskolan och hur dessa kan omskapas. Dolk (2013)
tar stöd i Butlers (1990) teori om att människor skapar sig själva genom en ”reglerad 
upprepningsprocess” och förklarar att normer skapas genom upprepningar av beteende. Vi kan
aldrig bli fria från normer, men vi kan skapa förändring genom att medvetet upprepa 
annorlunda. Hon menar vidare att genom att i förskolan fokusera på de normer som 
förespråkar att upprepning kan ske på många olika sätt, visas att det inte enbart finns ett 
alternativ, utan istället många möjligheter. Dolks (2013) tolkning utifrån detta resonemang är 
att en betydelsefull del av värdegrundsarbete är att skapa ett bredare utrymme för möjliga sätt 
att göra bland annat kön. Enligt Dolk görs detta bland annat av de så kallade bångstyriga 
barnen som genom sitt handlande ofta bryter – och på så vis synliggör de rådande normerna.  

Denna genomgång av tidigare forskning visar att den genuspedagogiska verksamheten inte är
utan dilemman. Det framkommer att det som görs idag inte är tillräckligt. Forskningen belyser
också genuspedagogikens komplexitet där olika synsätt,  värderingar och påverkansfaktorer
spelar in. Genom att synliggöra dessa problemområden inom genuspedagogiken med hjälp av
forskning lyfts syftet med denna studie fram, vilket ämnar att ge en inblick i hur pedagoger
ser på sitt genuspedagogiska arbete och vilka aspekter som kan tänkas inverka på detta arbete.
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Metod
I detta avsnitt presenteras det metodval som legat till grund för inhämtning av empiri till 
denna studie. Urvalsgruppen kommer att introduceras och ett beskrivande av genomförandet 
samt analysmetoden görs. Vidare tas etiska aspekter upp och avslutningsvis diskuteras valet 
av metod i en metoddiskussion. 

Metodval
Intervjuerna som genomförts till denna studie är en kombination av kvalitativ intervju och 
halvstrukturerad intervju. Dessa två intervjuformer fokuserar på att ge en djupgående 
förståelse för ett problem, en händelse eller en situation (Kvale & Brinkmann, 2009; Dalen, 
2008). Därav har intervjufrågor med fokus på öppna frågor utarbetats utifrån studiens syfte 
och forskningsfrågor. Dessa har sedan agerat som utgångspunkt för intervjun. Under intervjun
har utrymme givits för informanten att ge utförliga svar och följdfrågor. Anledningen till att 
dessa metoder har valts är att studien strävar efter att få en så djup inblick i pedagogernas 
arbetssätt och tankegångar som möjligt vad gäller genuspedagogik.

Vid kvalitativa intervjuer synliggörs enligt Kvale och Brinkmann (2009) informantens 
upplevelser i vardagen utifrån dennes perspektiv. Genom strukturerade intervjuer med öppna 
frågor utan svarsalternativ kan detta uppnås. Trost (2010) menar att kvalitativa intervjuer 
framkallar informantens erfarenheter och dennes känslor och tankar.
 
Halvstrukturerad intervju är en liknande metod som den kvalitativa intervjun, där inriktning 
vid ett förutbestämt ämne tillsammans med en utformad intervjuguide är intervjuarens 
utgångspunkt. Informanten ges via denna metod utrymme att ställa följdfrågor. Bland 
examensarbeten används denna metod frekvent (Dalen, 2008).

Varje kvalitativ forskningsprocess är unik beskriver Patel och Davidsson (2003) och det kan 
därmed vara svårt att fastställa specifika regler för dess validitet. Trots detta finns några 
generella perspektiv kring validitetsfrågan. Triangulering är ett av dessa och beskrivs av Patel 
& Davidsson (2003) som ett sätt att ge ökad validitet på studien genom att undersöka flera 
olika datakällor, i detta fall pedagoger, i olika sammanhang, för att kunna studera samma 
fenomen men i olika miljöer. Detta har gjorts i den här studien med syfte att kunna utföra 
jämförelser och ge en god validitet. 

Intervjuerna till denna studie har utförts på två olika sätt. Några har gjorts i samtal vid ett 
personligt möte och andra har utförts via e-post. Valet att använda e-postintervju grundar sig 
på att de pedagoger som studien hade intentionen att intervjua fanns i olika delar av landet 
och på grund av brist på tid och ekonomi fanns inget annat alternativ. Kontakt med dessa 
pedagoger togs via e-post eller telefon, där förslaget om en telefonintervju erbjöds som högsta
prioritet. I annat fall erbjöds intervju via e-post, vilket alla de tillfrågade valde. Det kan 
upplevas som en nackdel att möjligheten till följdfrågor uteblir vid e-postintervjuer samt att 
frågorna kan misstolkas. Ytterligare en risk kan vara att frågor och svar misstolkas. Som 
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motpol kan en fördel med e-postintervjuer vara att informanten själv kan välja tidpunkt för att 
besvara frågorna och dessutom finns gott om tid till att tänka igenom svaren. Meho (2006) 
påvisar att intervjuer via e-post ökar och att det är ett användbart redskap vid kvalitativa 
intervjuer. Ytterligare inblick i för- och nackdelar med metodvalet ges i metoddiskussionen 
längre fram i avsnittet.

Urval
I denna studie har fem pedagoger intervjuats. Dessa valdes utifrån att de alla i någon form 
säger sig arbeta genusmedvetet. Intentionen har varit att få en spridning där dels pedagoger 
som arbetar i verksamheter med genuspedagogisk inriktning intervjuas, samt pedagoger som 
arbetar i verksamheter där genusarbete inte är en planerad inriktning i arbetet.  Urvalet bygger
på att kunna undersöka, analysera och diskutera de olika verksamheterna och söka svar på 
forskningsfrågorna och därmed uppnå syftet med studien. 

Ett förtydligande av vad som i denna studie menas med de olika förskoleverksamheterna 
genusförskola och förskola utan uttalad genusinriktning kommer här. Med genusförskola 
menas en förskola där genus och jämställdhet är dess grundpedagogik och genusarbete 
genomsyrar hela verksamheten. En förskola utan uttalad genusinrikning ses här som en 
verksamhet där det inte finns några gemensamma bestämmelser eller en tydlig beskriving av 
att genus ingår i deras grundpedagogik.  

Tre av pedagogerna är verksamma på förskolor med genuspedagogik. Samtliga av dessa tre 
pedagoger är utbildade förskollärare. Förutom det har en av dem en utbildning i 
genuspedagogik och de övriga två är utbildade pedagogistor via Reggio Emilia institutet. Av 
dessa två har en dessutom läst några kurser i genusämnet. Två av pedagogerna arbetar på 
förskolor utan uttalad genuspedagogisk inriktning. Dessa är utbildade förskollärare och lärare.

Pedagogerna som är verksamma på förskolor med inriktning mot genuspedagogik söktes upp 
via Internet. Genom att slumpmässigt söka efter förskolors hemsidor och där undersöka om 
ett genuspedagogiskt arbetssätt presenteras, valdes ett antal hemsidor ut och sedan 
kontaktades förskolorna via telefon eller e-post för en förfrågan om deltagande. Pedagogerna 
som arbetar på förskolor utan genuspedagogisk inriktning tillfrågades utifrån en vetskap om 
deras genusmedvetenhet som uppdagats under perioder av arbete tillsammans då vikare 
behövts i deras verksamheter. 

Genomförande och analysmetod
Här följer en presentation av hur intervjuerna till denna studie har gått till, samt en 
beskrivning av den analysmetod som senare använts för analysering av resultatet. 
 
Informanterna kontaktades via telefon eller e-post och fick en förfrågan om att delta i studien. 
Tre pedagoger intervjuades via e-post och två deltog i samtalsintervjuer. Intervjuerna som 
skedde i samtal hölls på respektive pedagogs arbetsplats. Dessa varierade vad gäller längd 
mellan ca 30 minuter upp till 60 minuter. Samtliga informanter blev informerade om studiens 
syfte och sina rättigheter angående sin medverkan i ett informationsbrev. Mer om detta finns 
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under etiska aspekter. Intervjuguiden som använts vid intervjuerna återfinns sist i studien som 
bilaga (Bilaga 1).

Med informanterna som genomförde intervjuerna digitalt fördes en dialog via e-post eller 
telefon där eventuella frågor och funderingar klarades upp och följdfrågor kunde ställas. 
Vid intervjuerna som genomförts i samtal spelades samtalet in som ett medel för att tillvarata 
informantens svar. Detta menar Kvale och Brinkmann (2009) är ett bra tillvägagångssätt 
eftersom det ger intervjuaren möjlighet att enhälligt fokusera på intervjun och informanten till
skillnad från om svaren antecknas ned under tiden.

Bearbetningen av intervjuerna genomfördes genom transkribering av inspelningarna av de 
muntligt genomförda intervjuerna samt sammanställningar av de digitala intervjuerna. 
Johansson och Svedner (2010) framför att det gäller att i denna process hitta ett genomgående 
mönster i det insamlade materialet och därefter presentera det på ett väldisponerat sätt. I 
samband med detta har språket i vissa fall anpassats till en mer läsvänlig version. Det gäller 
när citat från intervjuerna ges. Enstaka ord har synonymiserats eller bytt plats för att skapa en 
korrekt meningsuppbyggnad, men inga större ändringar har gjorts, där risk för att kärnan i 
svaret har påverkats. Syftet med detta är att göra texten tydligare då talspråk kan vara svårare 
att ta till sig i skrift. 

Analysmetoden för denna studie har ämnat att både jämföra och finna samband mellan olika 
variabler, i detta fall olika pedagogers syn och pedagogiska verksamheters förhållande till 
genuspedagogiskt arbete. Bearbetningen har skett genom en syntes av den tidigare 
presenterade litteraturen samt det insamlade materialet. Dessa har tillsammans legat till grund 
för de analyser som gjorts. 

Etiska aspekter
Denna studie har genomförts enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer där 
fyra allmänna grundläggande krav råder. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom ett informationsbrev har informanterna 
blivit informerade och försäkrade om studiens syfte, informantens rättighet att bestämma om 
sitt deltagande och deras konfidentialitet. Informationsbrevet finns som en bilaga sist i studien
(Bilaga 2).     

Metoddiskussion
Metodvalet för denna studie grundar sig på fokuseringen att få djupgående och 
erfarenhetsbaserade svar från pedagogerna. I detta avsnitt diskuteras för- och nackdelar med 
metodvalet samt om dessa kan ha haft någon påverkan för studien.

Valet av intervjuer via e-post får inleda denna diskussion. Det kan ses som kontroversiellt att 
använda e-post i samband med en kvalitativ studie. Risker som missförstånd av både frågor 
och svar fanns, från både informanterna och intervjuarens håll. Något som bör synliggöras är 
att en konversation fördes med informanterna där omständigheterna kring intervjuerna togs 
upp och det belystes att detta inte var likt en enkät där kortare svar kan vara tillräckligt, utan 
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att detta var en skriftlig intervju, där så utförliga svar som möjligt var att föredra. Detta 
medförde att intervjuerna via e-post blev djupgående besvarade. Till detta kan då även 
tilläggas att det gjordes en ömsesidig överenskommelse om att återkomma vid eventuella 
funderingar, missförstånd eller frågor gällande intervjun. Risk för normativa svar vid e-
postintervjuer kan vara större eftersom intervjuaren inte har någon möjlighet att motverka 
detta med sin närvaro eller samtalsmetodik. Med normativa svar menas att informanten svarar
det som den tror förväntas av denne, det kan likställas med politiskt korrekta svar. Till denna 
studie upplevs inte att svaren är normativa eller besvarade utifrån någon yttre förväntning, 
dock kan detta inte säkerställas. 

Något som påverkat valet av intervjuer via e-post är det geografiska avståndet. Merparten av 
de pedagoger som arbetar på genusinriktade förskolor finns i andra delar av landet. Bristen på 
förskolor med genuspedagogisk inriktning i den stad där den här studien genomförts krävde 
ett vidgat sökfält.  Därmed gick möjligheten till samtalsintervjuer med dessa pedagoger bort. 
Tid är ytterligare en påverkansfaktor. De flesta pedagoger blev i första hand tillfrågade om en 
telefonintervju kunde genomföras tillsammans med dem. Om inte den möjligheten fanns 
efterfrågades en e-postintervju. Med egen erfarenhet från förskoleverksamheten finns en 
förståelse för pedagogernas val av e-postintervju på grund av tidsbrist. Att boka in ett möte på 
en bestämd tid med en pedagog kan vara oerhört komplicerat. Därför betraktas alla metoder 
som medförde att pedagogerna kunde delta i studien av värde.      

I Curasi, 2001; Meho & Tibbo, 2003; Murray, 2004; Murray & Harrisons (2004) studier visas 
att informanter som intervjuas via e-post är mer fokuserade på intervjufrågorna och ger mer 
eftertänksamma svar än informanter som intervjuats i ett personligt möte. En jämförelse 
mellan den här studies intervjuer kan tyda på en viss skillnad vad gäller fokuseringen på 
frågorna. I e-postintervjuerna ges utförliga och samtidigt strukturerade svar, medans svaren 
från samtalsintervjuerna kan framstå som något mer utvidgade och ibland utsvävande, vilket 
resulterar i mer transkription under bearbetningen. Detta kan tolkas som en följd av graden av 
fokusering vid besvarandet av frågorna. 

Intervjuerna som genomförts i muntliga samtal spelades in, vilket likt Kvale och Brinkmann 
(2009) förespråkar, visade sig vara en fördel. Något som upplevts som ytterligare en fördel 
med de muntliga samtalsintervjuerna är det mellanmänskliga mötet. Vid ett personligt möte 
medföljer betoningar, mimik, kroppsspråk och gester till det som berättas, vilket kan bidra till 
förståelsen av berättelsen. Detta kan vara att föredra vid kvalitativ forskning där man 
efterfrågar en genomgripande kännedom av informantens erfarenheter. En negativ aspekt med
samtalsintervjuer kan vara att de ofta är tidskrävande. Som nämnts tidigare är tid något som 
inom förskolläraryrket ses som en bristvara och att boka in ett möte kan vara oerhört 
komplicerat. Ytterligare en tidsaspekt är att samtalsintervjuer generellt kräver mycket tid till 
transkribering. 

Tillförlitligheten på denna studie kunde eventuellt ha varit högre om endast en intervjuform 
genomförts vid samtliga intervjuer. När det gäller trovärdighet finns möjligheten att 
observationer hade givit en högre validitet, då det alltid finns en risk att informanter vid 
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intervjuer svarar det som de tror att intervjuaren vill höra eller vad de tror förväntas av dem. 
Observationer hade kunnat ge svar på hur pedagogerna arbetar med genuspedagogik, till 
skillnad från de svar som framkommit i denna studie om hur deras synsätt är kring 
genuspedagogik. Tyvärr fanns inte tid eller pengar till att genomföra observationer till denna 
studie, då det som sagt fanns en geografisk aspekt att förhålla sig till.    

Eidevald (2011) tar i sin studie upp en problematik kring att förskollärare kan uppleva 
svårigheter i att beskriva konkreta arbetssätt för att utföra genuspedagogiskt arbete. Dessa 
tendenser till generella svar från pedagogerna har synts även i den här undersökningen. Ingen 
förklaring ges från Eidevald (2011) om vad detta kan bero på, utan ses mer som ett 
konstaterande som upptäckts under hans forskningsprocess. En möjlig tanke till uppkomsten 
av de generaliserade svaren i förhållande till den här studien kan vara att frågorna ej varit nog 
utvecklade.   
       
Något som kan ses som en begränsning i denna studie är det relativt ringa antalet intervjuade 
pedagoger. Likaså kan valet att endast använda en metod för insamling av empiri vara en 
begränsning. En större undersökning med fler informanter och ytterligare metoder för 
insamling av empiri skulle ha kunnat ge utförligare resultat.  
   
En underlättande aspekt vid intervjuerna var pedagogernas införståelse och medvetenhet i 
genusfrågor och genusarbete. Att alla intervjuade pedagoger valdes ut på grund av sin 
genusmedvetenhet medförde att det fanns ett gemensamt språk och en förståelse kring 
begrepp i relation till genuspedagogik.           
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Resultat och analys
I detta avsnitt kommer resultat och analys att presenteras. Det sker i form av olika teman som 
valts ut ifrån den intervjuguide som använts vid intervjuerna. Dessa har genom en 
sammanställning av samtliga intervjuer framkommit, där informanternas svar kopplats 
samman med tidigare presenterad forskning. Resultat vävs samman med analys och 
forskarnas åsikter och synpunkter lyfts fram som stöd för analyserna.

För att skapa en struktur och förståelse för vilka pedagoger som arbetar på förskolor med 
genuspedagogik och vilka som arbetar på förskolor utan uttalad genusinriktning, kommer 
pedagogerna när det har relevans för analysen eller finns anledning till att visa på en skillnad, 
att benämnas som pedagog på genusförskola och pedagog på förskola utan genusinriktning i 
den fortsatta texten.  

Genuspedagogiskt arbete i praktiken
Här följer exempel på situationer då de intervjuade pedagogerna anser att de arbetar 
genusmedvetet. 

De två pedagogerna på förskolor utan genusinriktning tar upp att talutrymme är något som de 
försöker att aktivt tänka på att ge båda könen lika mycket av vid bland annat samlingar och 
matsituationer. En av dessa återger dessutom att fokus ligger på individ och inte kön, ”Jag ser 
inte kön”. Vidare ger en av pedagogerna en liknande förklaring och säger att det ska vara en 
balans mellan personer och inte kön. En följd av att fokusera mycket på individ menar 
Eidevald (2011) kan leda till att uppmärksamma det enskilda barnets brister och försöka 
“normalisera” barnet utifrån de förväntningar som finns på vad barn ska kunna i vissa stadier i
livet. Enligt Eidevald (2011) kan effekterna av denna normaliseringsprocess bli att 
könsrollerna reproduceras istället för att ifrågasättas. Utan reflektion kring detta finns risk för 
att det resulterar i att likt Edströms (2010) diskussion om att förskolan rättar sig efter det 
patriarkala samhälle vi har, blir en upprätthållning av traditionella könsroller i förskolan. 
Fokus på individ menar Edström (2010) vidare innebär att både manliga normer och den 
ojämna maktfördelningen lämnas intakt. En möjlig tolkning av detta kan utifrån denna 
synvinkel vara att pedagogerna på förskolor utan genusinriktning saknar förutsättningar för att
utföra genusarbetet ur ett helhetsperspektiv.     

En pedagog på en genusförskola tar upp Eidevalds (2011) förslag till en förändrad syn på 
genuspedagogiken där fokus ligger på att erbjuda barnen en mängd olika sätt att vara och att 
detta inte görs med en solitär strategi utan kräver olika strategier beroende på sammanhang. 
Pedagogen framhåller att detta är visionen de strävar efter att arbeta mot. Dessutom lyfter 
pedagogen Eidevalds (2011) synsätt att”genusmedvetenhet är en process snarare än en 
metod”. Här kan en tolkning göras att pedagogerna på genusförskolor har god tillgång till 
forskning i genusämnet. 
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Ett mönster som framträder under bearbetningen av denna intervjufråga är att pedagogerna 
återger relativt generella företeelser, snarare än att delge konkreta situationer där de arbetat 
genusmedvetet. Därav går svaren över till att handla mer om hur deras övergripande syn på 
genusarbete ser ut. Som ett resultat av detta kan det upplevas som att svaren saknar förankring
i praktiken. Detta tar Eidevald (2011) upp och menar att pedagoger har lättare att prata om 
jämställdhet på ett generellt plan, men svårigheter i att beskriva på ett konkret sätt deras 
ambitioner med genuspedagogiskt arbete i sin verksamhet. En konsekvens av detta kan bli att 
resultatet upplevs svårtolkat och att svaren inte blir uttömmande.     

Förutom de generella svaren syns en skillnad i de olika pedagogernas beskrivningar. 
Pedagogerna på genusförskolor upplevs se en helhet och beskriver genusarbetet som en 
integrerad del av verksamheten medans pedagogerna på förskolor utan genusinriktning 
fokuserar på enskilda situationer, så som måltider och samlingar. Detta kan man koppla till det
Eidevald (2011) tar upp om att pedagogers olika syn på genus- och jämställdhetsarbete samt 
en splittrad syn på genuspedagogiken påverkar utkomsten av genusarbetet. Även det som tas 
upp i Den könade förskolan (SOU, 2004:115) om att pedagogers kunskap reflekteras på 
arbetet kan tillföras här.
 

Pedagogers och barns roll i genuspedagogiskt arbete
Under denna rubrik redovisas de intervjuade pedagogernas syn på deras egen och barnens roll
i det genuspedagogiska arbetet samt vilka komponenter som influerar och har betydelse för 
dessa. 

Barnsyn och förhållningssätt
Att pedagogers roll är viktig är alla intervjuade pedagoger eniga om. Edströms (2010) och 
Eidevalds (2011) studier visar att pedagogers förhållningssätt och barnsyn har stor påverkan 
på utkomsten av genusarbete. En av pedagogerna på en förskola utan genusinriktning belyser 
att pedagoger inte ska ha förutfattade meningar och att värdegrunden är en premiss som alla 
som arbetar inom förskolan måste stå bakom i sitt arbete. Ytterligare en pedagog på en 
förskola utan genusinriktning uttrycker att vuxna har ett ansvar att ligga steget före, så att 
barnen får utmaningar och chanser till funderingar och mycket normkritiskt tänkande.

Det handlar inte om att ändra på barnen utan det handlar om oss själva och omgivningen. 
(Pedagog på genusförskola)

Detta kan tydas som att pedagogerna inser vikten av att stå bakom värdegrunden och att 
deras barnsyn samt syn på kön/genus påverkar genusarbetet. Ingen av pedagogerna ger 
uttryck för att stå för den essentialistiska synen där man anser att vi föds med 
förutbestämda sociala mönster, utan alla uppfattas förstå det likt den konstruktivistiska 
synen om att vi via sociala och relationella sammanhang skapar olika sociala mönster. 
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Vikten av reflektion
Pedagogerna förmedlar, oavsett inriktning, i olika delar av intervjuerna, att reflektion är en 
viktig del av det pedagogiska arbetet. Bland annat kommer vikten av reflektion upp under 
frågor om synen på jämställdhetsprojekt, eventuella hinder i genusarbetet och frågan om vilka
skillnader som kan finnas mellan de olika inriktningarna. 

Det är viktigt att arbeta reflekterande med sig själv och med sitt arbetslag och våga ifrågasätta 
varandra och sig själv. (Pedagog på genusförskola) 

Eidevald (2011) tar upp reflekterande som en av de viktigaste delarna i genuspedagogiskt 
arbete.  I relation till reflekterande kan aspekten av ramfaktorer så som tid nämnas. Detta är 
något som pedagogerna tar upp i intervjuerna. I fråga om tidsbrist hävdar Dolk (2013) att ett 
reflektionsklimat tar tid att bygga upp. Vidare menar hon att samhället och politiken äger 
problemet med tids- och resursbrist och inte enskilda förskolor. Till detta kan en tolkning 
göras att bristen på tid kan variera beroende på vilken verksamhet pedagogerna arbetar i. 
Orsaken till detta kan vara att det på en förskola med genuspedagogik finns en medvetenhet 
om vikten av reflektion hos förskolechef och annan ledning, och därmed har verksamheten 
utformats så att reflektionstid fått en prioriterad position. Om däremot förskolechef och 
ledning, som självklart styrs av politiken, inte har den medvetenheten, kan det bli svårt att 
som enskild förskola försöka skapa den tid som krävs för reflektion. En analys av detta kan 
göras i att det övergripande finns en intention hos pedagogerna att reflektera över sitt 
genuspedagogiska arbete. Dock kan svaren från pedagogerna på förskolor utan 
genusinriktning tolkas som att möjligheten till reflektion saknas i deras verksamheter, medans
pedagogerna på genusförskolor verkar se det som en naturlig del i deras verksamheter. 

Barnens delaktighet
Barnens roll i genusarbete har pedagogerna delade uppfattningar om. Några anser att barnen 
ska ha en passiv roll, medan andra menar att barnen bör vara medaktörer och ses likvärdiga 
vuxna. Här framträder ingen skarp skillnad mellan de två olika pedagogkategorierna. Det 
framkommer alltså både ett demokratiskt förhållningssätt och ett mer auktoritärt 
förhållningssätt i verksamheterna. Att barn inte ska belastas med ansvar gällande genusarbete,
utan att det är vuxna som ska styra över det, framkommer i några av svaren från pedagogerna.
Pedagogerna som uttrycker detta menar att anledningen är att “barn ska få vara barn”. 

Jag är lite splittrad i den frågan. Ibland kan det passa att dom är med, men jag tycker samtidigt 

att de inte ska behöva bekymra sig om sådant. (Pedagog på förskola utan genusinriktning)  

Detta kan tolkas motsägelsefullt med tanke på att pedagogerna i föregående resultatdel visar 
en medvetenhet kring betydelsen av sin barnsyn. En barnsyn där barnen fråntas förtroende 
och ansvar kan ses i likhet med Edströms (2010) resultat där barn ofta är passiva mottagare 
till genusarbete. Denna barnsyn tycks polariserande mot den synen på barn som till exempel 
Dolk (2013) berör i form av barns delaktighet, och uppfattas därmed inte vara en 
framgångsrik syn i relation till genusarbete. 
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Ett annat förhållande till barnens delaktighet ges av några av pedagogerna som menar att de 
tar utgångspunkt i barnens reaktioner, beteende och frågor. Vidare svarar några pedagoger att 
alla behövs och är lika viktiga samt att pedagoger, barn och familjer bör ha ett gemensamt 
samarbete kring genusarbete. Även här visas det på att det handlar om vilken barnsyn 
pedagogerna har. Mot denna bakgrund kan det ses som att dessa pedagoger utgår ifrån 
Edströms (2010) beskrivning av barnen som medaktörer. Likaså förmedlar pedagogerna att 
det är i barnens värld de agerar och därmed bör barnen inkluderas i det som sker där, vilket 
likaså visar på en barnsyn med fokus på det kompetenta barnet.    

Makt
Makt kan ses som en delkomponent i fråga om barns delaktighet och inflytande. Förskolan är 
fylld av maktförhållanden och att makt har betydelse för hur barn och vuxna arbetar 
tillsammans och vilka roller som anses tillhöra de olika grupperna, framkommer av 
pedagogerna. Dolk (2013) belyser vuxnas makt och tolkningsföreträde i förskolan, och hennes
resultat visar att barn ofta gör motstånd mot vuxnas försök till maktutövning. Svaleryd (2002) 
diskuterar likaså makt i förhållande till yrkesrollen och menar att pedagoger äger valet att 
bevara eller omskapa de rådande genussystemet. 

Vi tror på ett samarbete där alla har en röst och är ömsesidigt beroende av varandra, barn som 

vuxna. (Pedagog på genusförskola) 

En generell bedömning kan göras där de intervjuade pedagogernas resonemang tyder på en 
medvetenhet kring sin maktposition som vuxna och pedagoger. Dock kan det problematiseras 
hur makt i relation till barnsyn ser ut. För en vidare analys av detta skulle utförligare material 
riktat mot maktförhållanden i förhållande till pedagoger behövas. Därav lämnas den till följd 
av en närbesläktad aspekt till makt, nämligen ansvar, och barns förhållande till det.   

Ansvar
En av pedagogerna på en förskola utan genusinriktning belyser begreppet ansvar i relation till 
vuxna och barns roller i genusarbete. Hen menar att ansvar är något som saknas i förskolan 
och att det är viktigt att pedagoger ger barnen mer ansvar för sitt eget handlande. Vid 
situationer som tex påklädnad och samlingar behöver barnen, och specifikt pojkar ta mer 
ansvar för sitt handlande och förstå att de är en del av ett större sammanhang, understryker 
pedagogen. Vidare arbetar hen med att ge barnen en förståelse kring vad ansvar är, bland 
annat genom att benämna ordet ansvar i dialog och samspel med barnen, visa på att det krävs 
något av en, att ens handlande får konsekvenser som en måste stå för. 

Med hjälp av ett exempel förklarar pedagogen vidare sina tankar kring ansvar. Några barn ska
gå på en utflykt. Alla ombeds att gå till hallen och ta på sig sina kläder. Flickorna i gruppen 
gör som de blir tillsagda och är klara att bege sig inom kort. Pojkarna i gruppen har inte klätt 
på sig utan behöver bli påminda om vad de skulle göra. Detta menar pedagogen dels bottnar i 
att vi inte ger pojkar lika mycket ansvar och detta har lett till att de inte känner ansvarskänsla 
att deras handlande påverkar resten av gruppen. 
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Vid grupprelaterade situationer behöver de förstå att om jag strular påverkar det hela gruppen. 
Detta är tjejer bättre på än killar. (Pedagog på förskola utan genusinriktning)

Nu generaliserar jag, men tjejer krävs ansvar och killar behöver aldrig ta ansvar! Det handlar om
att peka på att du (kille) är också en del av det här sammanhanget! (Pedagog på förskola utan 
genusinriktning)

Pedagogens exempel kan tolkas genom det Edström (2010) säger om att lägga en gemensam 
och generell förväntan på de homogena grupperna. Flickorna förväntas göra som de blir 
ombedda medans förväntningarna på pojkarna är att de inte kommer att göra som de blir 
ombedda. En risk med att anta att det inte finns någon variation inom respektive grupp menar 
både Dolk (2013) och Eidevald (2009) kan leda till ytterligare reproduktion av 
könsföreställningar och normalisering. Eidevald (2011) hävdar vidare att pedagogers 
förväntningar på barnen till stor del kommer att bestämma hur de uppfattar sina möjligheter 
att vara. Dock bör nämnas att pedagogens resonemang om ansvar i detta fall tycktes visa på 
en medvetenhet om att ovanstående problematik finns, vilket synliggörs i det senaste citatet 
ovan där hen själv tar upp att ett generaliserande görs. Till detta kan även tilläggas att alla 
försök till en förändring bör betraktas som positiva (Eidevald, 2011).  

Att barn inte ska ha något ansvar för genusarbetet i förskolan menar Dolk (2013) bottnar i 
förskolans omsorgsuppgift, att ta hand om och omvårda andras barn. Med denna tanke som 
grund blir det lätt att frånsäga barn ansvar och delaktighet och på ett vis försöka värna om 
dem. Dolk (2013) för även ett resonemang om genusarbete och ”den lyckliga barndomen”. 
Hon menar att dessa inte kan interagera. Likt den omvårdnadstanke som nämndes ovan 
handlar ”den lyckliga barndomen” om att just skydda barn, och att barndomen per definition 
ska ses som god och lycklig. Detta kolliderar med  likabehandlingsarbete och genuspedagogik
om bilden av barndomen ska ses som en skyddad sfär innehållande enbart godhet och lycka. 
Till detta kan föras samman det en av de intervjuande pedagogerna tar upp som handlar om 
pedagogers ansvar att förbereda barnen för en värld fylld med olikheter och att detta är en 
tillgång. 

Det är vårt arbete att se till att barnen får andra erfarenheter som gör att de inte blir chockade 
när de märker att alla inte lever som en själv gör, utan att det finns en massa olika 
konstellationer. (Pedagog på förskola utan genusinrikning)

Sammanfattningsvis kan sägas att de intervjuade pedagogerna uttrycker att pedagogers roll 
bär stor vikt vid genusarbete. Kring synen på barns roll finns en variation som skulle kunna 
kopplas ihop med pedagogernas olika pedagogiska verksamhet. Dock är skillnaden liten och 
en alternativ slutsats kan därmed vara att det handlar om de individuella pedagogerna och 
deras förhållningssätt och barnsyn snarare än deras verksamhets inriktning.  

Synen på jämställdhetsprojekt
Pedagogerna fick frågan om vad de anser om jämställdhetsprojekt som bedrivs under en 
begränsad period. Positiva aspekter så som att det är bra med jämställdhetsprojekt, att de kan 

24



generera en fortsatt medvetenhet kring genusarbete förs fram av pedagogerna som arbetar på 
förskola utan genusinriktning. De liknar jämställdhetsprojekt med en väckarklocka och 
beskriver att det kan vara som en intensiv inlärningsperiod och ett startskott. Vidare finns 
tankar om att jämställdhetsprojekt skapar en gemensam grund som sedan kan återkopplas till 
under arbetets gång. Att tid till reflektion tyvärr ofta saknas vid jämställdhetsprojekt 
understryker flera av pedagogerna.

Problemet är att det inte finns tid att djuploda i sitt eget lärande runt om kring det där (genus).Vi
tittar ganska mycket på vad barnen gör och hur vi kan hjälpa dem, men inte nog mycket på vad 
jag har för del och ansvar i det. (Pedagog på förskola utan genusinriktning)

En av pedagogerna på en genusförskola uttrycker att det är märkligt att ha jämställdhet i 
projektform och menar att det inte är ett projekt att arbeta jämställt, utan att det bör ses som 
ett demokratiskt förhållnings- och levnadssätt. I likhet med tidigare forskning uttrycker en av 
pedagogerna från en genusförskola att det finns en risk att jämställdhetsprojekt blir ett arbete 
som bara berör på ytan och efter avslutat projekt faller i glömska. Detta visas i en utredning 
från SOU (2010:83) och framhålls även av Eidevald (2011). Det finns dock inget i denna 
studie som kan visa på att det skulle bli utkomsten, om man ponerar att jämställdhetsprojekt 
skulle genomföras vid förskolorna utan genusinriktning, där några av de intervjuade 
pedagogerna arbetar.   

En särskiljning mellan de olika pedagogers åsikter syns här, där pedagogerna från 
genusförskolors syn på jämställdhetsprojekt kan tolkas som något de inte ser som hållbart 
genusarbete, medan pedagogerna från förskolor utan genusinriktning verkar ha en inställning 
att jämställdhetsprojekt kan vara en möjlighet till att lära och utvecklas. Förståeligt är att 
pedagogerna på förskolor utan genusinriktning ser varje tillfälle och erbjudande som kan leda 
till en ökning av genusarbete på förskolan som positiv. 
      

Skillnader mellan förskola med genuspedagogisk inriktning och förskola 
utan  uttalad genusinriktning

Här har pedagogerna fått frågan om de upplever att det finns några skillnader mellan förskolor
som har genuspedagogik som inriktning och förskolor som inte har någon uttalad 
genuspedagogisk inriktning. Alla pedagoger anser att det finns skillnader i hur det 
genuspedagogiska arbetet praktiseras, hur miljön samt verksamheten i sin helhet är utformad 
baserat på eventuell pedagogisk inriktning.    
 

“Det måste ju vara skillnad”
Pedagogerna från förskolor utan genusinriktning nämner att de tror att en skillnad mellan de 
olika verksamheterna är den fysiska miljön och lekmaterialet. Att miljön är genomtänkt och 
anpassad, att ingenting är slumpmässigt. Samma gäller lekmaterialet, som de även tänker är 
könsneutralt. Vidare diskuteras att förhållningssättet bland pedagoger verksamma vid 
genusförskolor utgör en skillnad. Eidevald (2011) tar upp liknande faktorer som kännetecken 
på ett genusmedvetet arbete. I hans sökande efter vad pedagoger fokuserar på i genusarbete 
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framkommer dels miljön och lekmaterialet, men också bemötandet av barnen och därtill 
språket.  

Det måste ju vara skillnad. Jag tror att man har en stor chans att påverka och har man då ett 
fiffigt och genomtänkt genusperspektiv i sitt arbete vill jag att det ska komma någonting gott av 
det. Att alla förutsättningslöst kan göra sina fria val oavsett vad det handlar om. (Pedagog på 
förskola utan genusinriktning)

Självklart får våra barn ett större livsutrymme och mer tillgång till känslor och aktiviteter. De 
får bättre förutsättningar att vara människa och fler möjligheter att utveckla sin personlighet. De
blir mer öppna och mindre rädda för oliktänkande. (Pedagog på genusförskola)

Citaten ovan kan tolkas som ett sammanfattande av att alla pedagoger uttrycker att det finns 
skillnader mellan de två verksamheterna. Av pedagogernas svar kan även en samsyn gällande 
genuspedagogers förhållningssätt och barnsyn utläsas. Att hela verksamheten på en 
genusförskola skulle vara mer genomtänkt och välorganiserad är ett intryck som samtliga 
pedagoger ger. Pedagogerna från genusförskolor formulerar en slags beskrivning av hur deras 
verksamhet skiljer sig från verksamheter utan genusinriktning, medan pedagogerna från 
förskolor utan genusinriktning gör vad som mer kan uppfattas som antaganden och 
förhoppningar om hur en genusförskolas verksamhet är uppbyggd. Detta förstås genom att 
respektive pedagogkategori har sin erfarenhet från olika verksamheter.   
       
En förhoppning om att verksamheterna har stora skillnader tolkas utifrån intervjuerna med 
pedagogerna från förskolor utan genusinriktning. Detta skulle kunna ses som att den egna 
verksamheten är sämre på grund av avsaknaden av genusinriktning. Här kan det uppfattas 
som att en verksamhet med genuspedagogik är allt som behövs för att lyckas praktisera ett 
effektivt genusarbete. Till detta hör dock att pedagogerna ser färre hinder som tex oförstående 
föräldrar, splittrad syn på genus bland kollegor och resurser som en av skillnaderna mellan 
verksamheterna. Ett utförligare resonemang kring detta kommer att finnas under avsnittet om 
arbetsplatsens påverkan längre fram i texten.      

“Ingen kan säga att de inte jobbar med genus”
En av pedagogerna från en förskola utan genusinriktning problematiserar genuspedagogiska 
inriktningar i förhållande till läroplanen (Skolverket, 2010).  

Ingen kan säga att de inte jobbar med genus. Därför blir det lite konstigt att en förskola säger sig
vara en genusförskola. Det finns ju inskrivet i läroplanen och därför måste det finnas på alla 
förskolor. Oavsett vilken nisch man har valt på sin verksamhet så kan man inte frångå 
läroplanen. (Pedagog från förskola utan genusinriktning)

Denna problematik poängteras i en av de statliga utredningarna (SOU, 2004:115) där det tas 
upp att jämställdhetsarbete i förskolan inte är något frivilligt. Samtidigt ifrågasätts om det 
verkligen krävs en ny pedagogisk inriktning för att arbeta för jämställdhet i förskolan (SOU, 
2004:115). Delegationen för jämställdhet menar att en integrering av ett genusperspektiv i 
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pedagogiken är vad som krävs, och för detta behövs utbildning i genusvetenskap. Med detta 
som stöd kan en möjlig tolking vara att en problematik kring inriktningar i pedagogiska 
verksamheter finns hos vissa pedagoger.    

Barns utveckling, könsidentitet och syn på könsroller
Här berörs pedagogernas syn på vilken eventuell inverkan genuspedagogiskt arbete kan ha på 
barnens utveckling. Vidare besvaras och problematiseras om barnens syn på könsroller och 
sin egen könsidentitet kan komma att påverkas av genuspedagogiskt arbete.

Alla pedagoger är överens om att ett genuspedagogiskt arbete kommer att påverka barns 
utveckling, könsidentitet och syn på könsroller. De hoppas att det ska stärka barnen för 
framtiden och ge dem en bredare och mer öppen syn på olikheter.  

Att de har fått ett friare tänk kring sin identitet överhuvudtaget är något jag hoppas på. I 
förskolan är det ändå rätt normöverskridande för barn, men i skolan börjar man snabbt se att 
flickor är med flickor och tvärtom [...]. Men man vet ju inte om det beror på att skolan inte är 
lika normkritisk, eller att i den åldern börjar barnen identifiera sig med det egna könet och då 
dras till ”sina egna”. Oavsett vad det är så skulle det normkritiska arbetet behöva inplanteras 
mer i förskoleklass och uppåt, för att annars kan man inte se någon effekt tror jag. Jag tror inte 
att man är så stark som individ så att man kan ta sig igenom hela skolsystemet enbart på den 
(genus)kunskap man får från förskolan. (Pedagog från förskola utan genusinriktning)

Ett liknande resonemang lyfts fram från en av pedagogerna från en förskola utan 
genusinriktning som tror att det krävs att barnen har utvecklat en god självkänsla för att orka 
med de påfrestningar som kan komma att dyka upp senare i livet. Samtidigt kommer det fram 
att pedagogerna tror att barnen måste vara oerhört starka som personer för att klara sig i en 
miljö där det tittas snett på någon som är normöverskridande. Vidare berörs likartade 
tankegångar om att barn som fått genuspedagogisk förskolegång rustas för att stå för sina 
handlingar och försvara sig mot andra barn som tex ifrågasätter ett normbrytande klädval som
en pojkes rosa skor. En av pedagogerna menar att det är deras ansvar att främja olikheter för 
att bredda barnens könsidentitet och syn på könsroller. 

Det är vårat arbete att se till att barnen får andra erfarenheter som inte gör att de blir chockade 
när de märker att alla lever inte som en själv gör utan det finns en massa olika konstellationer. 
(Pedagog från förskola utan genusinriktning)  

Vad gäller pedagogernas syn på hur barnen påverkas av genuspedagogiskt arbete syns ingen 
tydlig skillnad mellan de olika pedagogkategorierna. De är alla eniga om att barn erbjuds 
bättre förutsättningar vad gäller deras utveckling, könsidentitet och syn på könsroller via 
genuspedagogiskt arbete. Vidare kan det tolkas som att en del av de förmågor och egenskaper 
som pedagogerna beskriver att de tror att barn erfar genom genuspedagogik, inte 
nödvändigtvis är specifikt kopplat till genuspedagogik.        
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Föräldrarnas roll
Ingen fråga i intervjuguiden var specifikt utformad mot föräldrarnas roll i genusarbete, men 
detta är något som framkommer under intervjuerna, vilket därmed tolkas som något av vikt 
för pedagogernas genuspedagogiska arbete och då även av vikt för resultatet i denna studie. 

Pedagogerna tar som sagt under flera av intervjufrågorna upp vikten av att involvera 
föräldrarna i genusarbetet. De anser alla att föräldrarna spelar en betydande roll. Pedagogerna 
från genusförskolor tar upp att de har ett fungerande samarbete och engagerade föräldrar i 
sina verksamheter. Pedagogerna från förskolor utan genusinriktning menar att de generellt 
saknar engagerade föräldrar i deras verksamheter, vilket de menar är en orsak till försvårandet
av ett genusarbete. En av pedagogerna från en förskola utan genusinriktning ser föräldrarna 
som det största hindret i genusarbete. Eidevald (2011) har kommit fram till liknande resultat 
vad gäller föräldrars roll i genusarbete. En föråldrad syn och gamla värderingar hos föräldrar 
kan göra att de inte strävar mot samma mål som förskolan (Eidevald, 2011). Även i 
utredningen SOU 2006:75 visar sig att föräldrarnas inställning kan ha stor relevans och göra 
arbetet mer framgångsrikt med ett intresse, men även försvåra med ett motstånd. 

Det är vidare de intervjuade pedagogens uppfattning att genuspedagogiska förskolor är 
framgångsrika och gör skillnad i barns uppväxt eftersom föräldrarna har gjort ett aktivt val att 
placera sitt/sina barn i den förskolan. Därmed anses föräldrarna vara genusmedvetna och ett 
samarbete blir lättare att få till. Denna medvetenhet finns inte i samma utsträckning bland 
föräldrar på förskolor utan genusinriktning, vilket pedagogerna menar utgör ett hinder för 
genusarbetet. Föräldrarna är en viktig del i jämställdhetsarbete konstateras i SOU:s utredning 
2006:75. Många faktorer utanför förskolan påverkar verksamheten och därtill hör föräldrarna. 
Även i Eidevalds (2009) studie framgår att förskollärare anser att föräldrar kan vara ett hinder 
för genusarbetet. Sammantaget kan en tolkning göras av pedagogernas syn på föräldrarnas roll
som mycket essentiell för att praktisera ett gott genuspedagogiskt arbete. Nedanstående citat 
kan visa på hur föräldrars syn på genusarbete kan motsätta sig den synen förskolan har.

Många föräldrar förutsätter att det är segregerat och att killar leker med bilar och tjejer med 
husgeråd och ger rådet att vi kan flytta samman dessa lekmaterial för att få en bättre genusmiljö.
Problemet är inte att de (barnen) leker med olika saker utan problemet är att dom (lekarna) 
värderas olika i dessa sammanhang. Föräldrar har ett perspektiv och vi pedagoger har ett annat, 
och det blir då lite skevt. (Pedagog på förskola utan genusinriktning)

 

Spridning av genusmedvetenhet
Pedagogerna blev tillfrågade hur de gör för att nå ut med sitt genusarbete och sin kunskap i 
ämnet. För de på något sätt vidare sin medvetenhet till föräldrar, andra pedagoger eller det 
övriga samhället på något sätt?

Vi har en genusgrupp för föräldrar och vi sprider naturligtvis vårt sätt att tänka när vi umgås 

med olika människor både i jobb och privat. (Pedagog på genusförskola) 

28



Nästan alla pedagoger beskriver hur de arbetar för att distribuera sin genuskunskap och de 
nätverk och organisationer de känner till. Endast en av pedagogerna har ingen kännedom om 
något nätverk eller liknande där genusarbete förespråkas. Denna pedagog kan inte heller 
komma på att hen på något sätt sprider sin genusmedvetenhet.
  
En pedagog från en genusförskola beskriver att de har startat ett nätverk kring genus och 
jämställdhet som ska gå ut på att skapa likvärdighet mellan förskolornas genusarbete. Alla 
pedagogerna är relativt eniga om att det krävs olika former av nätverk eller organisationer för 
att sprida genusmedvetenhet. När det gäller spridning förespråkar Eidevald (2011) att de 
jämställdhets- och genuspedagogiska insatser som gjorts i förskolor behöver distribueras och 
utvecklas. Att tid är en påverkansfaktor i en spridningsprocess tar pedagogerna upp. Tid- och 
resursfrågan återfinns i andra svar under intervjuerna och är något som forskning (se bla Dolk 
2013; SOU 2006:75) visar att pedagoger ser som ett hinder i genusarbetet.  

Det fanns ett nätverk förut för jämställdhetsarbete i kommunen, men det är nu nedlagt. Men det 
som finns är ju dessa eldsjälar som driver olika saker, men sen är det ju som det alltid är på 
förskolor, hundra miljoner andra saker som också ska göras och fokuseras på. (Pedagog på 
förskola utan genusinriktning)

   

Arbetsplatsens påverkan
Som en del i denna studie fanns intentionen att belysa påverkansfaktorer i genuspedagogiskt 
arbete. Med fokus på den frågeställningen blev pedagogerna tillfrågade hur de upplever att 
den arbetsplats där de praktiserar idag påverkar deras genusarbete.

När vi jobbar tycker jag att vi står på ganska olika nivåer, det känns att vi inte har fått samma 
plattform. Vi lever i olika processer. (Pedagog på förskola utan genusinriktning)

Vi har pedagoger som besitter stor kompetens och vi lär av varandra. (Pedagog på 
genusförskola)

Citaten ovan visar en splittrad och ojämn syn på arbetsplatsens och kollegors påverkan av 
genusarbete i de olika verksamheterna. Att inte ha en gemensam grund och ett delat syn- och 
arbetssätt verkar kunna orsaka svårigheter. En pedagog på en förskola utan genusinriktning 
beskriver att olika arbetsprocesser är vanligt förekommande både på olika avdelningar och 
inom arbetslagen. Vidare uttrycker en pedagog från samma typ av förskola att det saknas en 
organiserad tanke bakom vilket genusarbete som förväntas utföra. Detta syns i Eidevalds 
(2011) studier där han menar att ett unisont och kollektivt arbetssätt krävs där man kan prova 
olika strategier och reflektera tillsammans. Där utgör ointresse och olika mycket kunskap hos 
kollegor ett stort hinder. Här kan det tolkas som att det fortfarande finns en splittrad syn kring 
genusarbete som skapar svårigheter i arbetet med genus. 

Om jag skulle jobba på en förskola med starkt genusperspektiv, skulle jag tänka på det mycket 
mer än jag gör nu. Jag färgas mycket av de jag jobbar med, det har mycket att göra med vem jag
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är som person; intresserad av utveckling, jag tycker det är spännande med nya tankar. (Pedagog 
från förskola utan genusinriktning)

Det finns en gemensam tanke om att situationen och miljön de befinner sig i påverkar arbetet 
för pedagogerna. Det upplevs svårare att genomföra ett genusarbete på en arbetsplats där 
kompetensen och medvetenheten är splittrad. Och det upplevs enkelt att utbyta kunskaper och
dela med sig av varandras erfarenheter och kunskaper när kompetensen och medvetenheten är
stor och gemensamt utformad. 

Hinder 
En av studiens forskningsfrågor behandlar om pedagogerna ser några hinder i sitt genusarbete.
Här kommer pedagogernas tankar kring detta att presenteras och analyseras. Några av de 
hinder och påverkansfaktorer som pedagogerna upplever, finns redovisade i andra delar av 
resultatet, bland annat tid, föräldrarnas, kollegors och arbetsplatsens påverkan. Därav 
utelämnas dessa för att minska upprepning och istället tas övriga hinder som pedagogerna 
nämnt upp. 

En av pedagogerna på en genusförskola ser inte några hinder i sitt genusarbete. Det skulle 
kunna tolkas i linje med att pedagogen är nöjd med verksamheten och den omgivning där hen 
befinner sig för genomförandet av sitt genusarbete. Det kan dock finnas en risk med att nöja 
sig, som kan resultera i att arbetet slutar föras framåt och tycks vara färdigt. Det går dock inte 
att fastställa att så är fallet för denna pedagog. Men att genusarbete är en ständigt pågående 
process framhåller Eidevald (2011). Nedan visas detta i ett citat från en pedagog på en 
genusförskola. 

Att praktik, organisation, verksamhetsidé och reflektionskultur ständigt erövras och omprövas 
för att ej fastna i stereotypa mönster är en utmaning som jag tänker att man aldrig blir klar med 
utan ständigt måste ompröva. (Pedagog på genusförskola)

En pedagog från en förskola utan genusinriktning ser det organisatoriska som ett hinder för att
arbeta med genusarbete. Även här kan man applicera vikten av att arbetet är en ständigt 
föränderlig process. Att ledningen inte är villig att förändra verksamheten, som till exempel 
denna pedagog efterfrågar, bilda åldershomogena barngrupper, kan ses som ett hinder för att 
kunna genomföra sitt genusarbete. 

Sammanfattningsvis ser pedagogerna föräldrar, tid- och resurser, kollegor och arbetsplatsen 
som möjliga hinder för utförandet av genusarbete. Det framstår inte som någon nyhet att dessa
ramfaktorer upplevs som hinder i den pedagogiska verksamheten. Här finns medhåll med det 
Dolk (2013) säger om att samhället och politiken är de instanser som äger dessa problem, inte 
enskilda förskolor, vilket dock kan göra att det upplevs som än svårare att framföra sin åsikt 
och försöka få till förändringar. En förskolechef och en ledning som är insatt i och uppdaterad 
med vad den pedagogiska verksamheten behöver kan underlätta. Här kan en återkoppling till 
en av funderingarna som förs fram i inledningen göras. Nämligen hur det kommer sig att inte 
genusarbete är prioriterat och en del av både samhället och alla kategorier av förskolor. Tyvärr
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får den frågan inget svar i denna studie. Däremot för Dolk (2013) ett liknande resonemang 
och menar att bristen på tid och resurser ger en indikation på politikens bild av vad som 
behövs för att genomföra och ständigt utveckla en pedagogisk verksamhet.
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Diskussion och slutsats
I detta avsnitt presenteras en diskussion av studien och dess resultat. Slutsatser dras genom ett
sammankopplande av resultaten tillsammans med studiens syfte, forskningsfrågor och 
teoretiska utgångspunkter. Vidare diskuteras studien ur ett helhetsperspektiv. Avslutningsvis 
ges förslag på fortsatt forskning.

Syftet med den här studien har varit att undersöka pedagoger vid olika typer av verksamheter 
för att se hur deras syn på genuspedagogiskt arbete ser ut. Genom att sammankoppla det 
pedagogerna beskriver om sitt genusmedvetna arbetssätt och sina tankar kring pedagoger och 
barns roller i genusarbete har en tolkning av deras syn på genuspedagogiskt arbete gjorts. Den
är inte enhetlig och kan därför vara svår att utvärdera. Men generellt syns ett mönster där 
pedagogerna är medvetna om sin och barnens roller, och de flesta ser genuspedagogiken som 
en självklar del i sitt arbete. Det finns en gemensam syn på att barn påverkas av det 
genuspedagogiska arbetet. Alla pedagoger är eniga om att barnen ges möjlighet till att 
utveckla fler egenskaper utan begränsningar på grund av till exempel kön, och bygger upp en 
stark självkänsla samt får en bredare syn på könsroller. När det gäller hinder och 
påverkansfaktorer ser pedagogerna föräldrar, kollegor, arbetsplats samt tid- och resurser som 
de omständigheter som försvårar ett genusarbete.

Vidgad syn på genusfrågor
Den teoretiska utgångspunkten för denna studie har varit feminismens grundtankar och 
feministisk poststrukturalism. Jag står bakom de feministiska grundtankarna samt queerteorin 
och intersektionaliteten som förespråkar att genusfrågor bör förstås på ett vidgat sätt och 
inkluderas av ålder, klass, etnicitet och sexualitet. En upptäckt som gjorts i relation till detta är
att det finns en avsaknad av denna syn hos de intervjuade pedagogerna. Endast en av 
pedagogerna problematiserar sexuell läggning och etnicitet i förhållande till genusarbete och 
ställer detta jämte värdegrunden. I övrigt tar ingen av pedagogerna upp detta. Dolk (2013) 
förespråkar att en utvidgning av utrymme behövs, för att tillåta många sätt att göra bland 
annat kön och ålder på, utan på förhand bestämda premisser. Med undantag från den pedagog 
som resonerade kring detta på flera plan, avspeglas inte detta synsätt i det genuspedagogiska 
arbetet hos dessa pedagoger. Jag efterfrågar en större plats åt den feministiska synen samt 
ökad intersektionalitet inom förskolan och genuspedagogiken. Genom denna menar jag att det
finns en förhoppning om att barn kan ges möjlighet till fler sätt att vara på, och då även 
acceptera andras sätt att vara på, oavsett social och kulturell indelning. Helt enkelt ett 
medmänskligt och relationellt beteende fritt från fördomar och rädsla för olikheter.    

Normkritisk pedagogik
Något som också berör en bredare syn på genusfrågor är den normkritiska pedagogiken som 
fokuserar på att belysa och ifrågasätta rådande normer (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 
2011). Även här kan det tolkas som att flera av pedagogerna saknar en medvetenhet kring 
denna typ av normkritiskt tänkande. Endast två av pedagogerna använder begreppen 
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normkritik och normbrytande vid sina intervjuer. Självklart finns möjligheten att de övriga 
pedagogerna ändå arbetar normkritiskt och normbrytande, trots att de inte använder 
begreppen för att beskriva sin praktik. Men jag vill mena att den verbala användningen ofta 
hör ihop med den praktiska användningen och därmed förtrogenheten med begreppet. Detta 
gör att pedagogerna som inte använder begreppen sannolikt inte heller praktiserar normkritisk
pedagogik. Dolk (2013) tar upp att det behövs en förståelse för både det normativa och det 
normkritiska, och att dessa kan ses som varandras motpoler. Dessa två aspekter är en 
oundviklig del i ett genusarbete menar Dolk (2013) fortsättningsvis. Genom att pedagogerna 
har en medvetenhet om dessa begrepps kontraster, öppnar sig möjligheter till att förhålla sig 
på olika sätt och skapa utrymme för nya sätt att handla och vara på.  Med stöd i Dolks (2013) 
redogörelse kan en slutsats dras att merparten av de intervjuade pedagogerna tycks sakna 
denna medvetenhet. 

Reggio Emilia och genus
Något som framkommer genom analysen av studien är att pedagogerna kopplar samman den 
pedagogiska filosofin Reggio Emilia med genusarbete. Något belägg för denna 
sammankoppling hittas inte i forskning och pedagogerna själva förtäljer inte heller någon 
förklaring till detta. Flera av pedagogerna är utbildade pedagogistor inom Reggio Emilia-
filosofin och andra står bakom filosofins ideologi och arbetar efter den. Detta var inte en 
planerad intention vid urvalet av informanter, utan är något som visat sig vara ett 
sammanträffande. Många förskolor i Sverige är influerade av Reggio Emilia-filosofin som i 
korta drag förespråkar ett demokratiskt förhållningssätt inom förskolan där lyssnande, 
dokumentation och reflektion utgör viktiga verktyg. Dessutom utgår filosofin från att barn är 
kompetenta och värda att lyssna på samt att man ser olikhet som något värdefullt (Reggio 
Emilia institutet, 2013). Utifrån den beskrivningen uppdagas inget specifikt genusinriktat 
förhållningssätt inom filosofin. Det som skulle kunna tolkas ha en koppling till genus- eller 
normkritisk pedagogik är att se värdet i olikhet. Dock är sannolikheten liten att alla de 
intervjuade pedagogerna gör sammankopplingen mellan filosofin och genusarbete baserat på 
den komponenten. Eidevald (2011) för en diskussion kring att pedagoger tenderar att beskriva
ett demokratiskt förhållningssätt och då syfta till genuspedagogik. Alla pedagogiska 
inriktningar tar i någon form utgångspunkt i demokrati, respekt och individ och därför menar 
Eidevald (2011) att detta inte är något specifikt för genuspedagogik. Frågan är om det finns 
liknande anledningar bakom de intervjuade pedagogernas tankar kring genus och Reggio 
Emilia-filosofin. Kan detta tyda på att genuspedagogiken uppfattas som komplex och alltför 
splittrad för att kunna urskiljas som en egen pedagogisk inriktning? Det kan alltså sägas vara 
intressant att pedagogerna ser genuspedagogiken som en del av Reggio Emilia-filosofin och 
en uppföljning och vidare undersökning kring detta hade varit önskvärt.
 

Påverkansfaktorer
Pedagogerna resonerar kring de förutsättningar de har att utföra sitt genuspedagogiska arbete 
och det kan sägas att det råder en del skillnader mellan de olika verksamheterna som varit 
med i studien. Pedagogerna som arbetar på genusförskolor beskriver en öppen och ömsesidig 
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atmosfär där man delar med sig och lär sig av varandra. En annan bild ges av pedagogerna 
som arbetar på förskolor utan genuspedagogisk inriktning, där det verkar saknas en gemensam
grund och därmed inte pågår något utbyte och unisont arbetssätt. En slutsats av detta skulle 
kunna dras att det är svårt som ensam pedagog att genomföra ett genusarbete. Arbetsplats, 
kollegor och ledning har en betydande, och möjligtvis till och med avgörande roll. Det verkar 
överensstämma med Eidevald (2011) och Dolk (2013) som tar upp reflekterande och vikten 
av att skapa ett reflektionsklimat som central i ett genusarbete. Att reflektera över sitt eget 
handlande är självklart möjligt och nödvändigt, men att även dela detta med arbetslaget och 
tillsammans forma och utveckla verksamheten utifrån analyser av olika arbetssätt (Eidevald, 
2011), verkar utifrån mitt resultat och Eidevalds (2011) forskning vara en av de faktorer som 
är värdefull för ett lyckat genusarbete.

Svårtolkad läroplan
Läroplanen är det dokument som arbetet på förskolor ska utgå ifrån. Ett problematiserande av 
läroplanen har bland annat Eidevald (2011) och Dolk (2013) gjort där de antyder att den är för
tolkningsbar. Eidevald (2011) undrar om läroplanen som den ser ut idag är det optimala 
hjälpmedlet för pedagoger, eller om det på något sätt skulle behövas ökad styrning genom att 
ha anvisningar om hur arbetet bör gå till. Detta finner jag vara en intressant diskussion och 
tycker mig kunna applicera denna problematik på resultaten i denna studie. I förhållande till 
om barns utveckling, könsidentitet och syn på könsroller påverkas av genuspedagogik kan 
pedagogernas tolkning av läroplanen ifrågasättas. Pedagogerna antyder att barn via 
genuspedagogik erbjuds god självkänsla, trygg personlighet, öppet sinne för  olikheter m.m. I 
läroplanen finns anvisningar om att  “förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 
identitet och känner sig trygg i den” och “sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta 
ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” (Skolverket, 2010). Frågan är 
om inte detta är precis vad pedagogerna beskriver; att barn ska rustas och förberedas för att 
möta människor som har olika åsikter och kanske påpekar detta på ett negativt sätt? Intressant 
är hur det kommer sig att pedagogerna anser att det behövs genuspedagogik för att ge barnen 
dessa egenskaper och förmågor när det framgår i läroplanen som generella anvisningar för 
alla förskolor? 

Pedagogiska inriktningar
Ett ifrågasättande om huruvida kategorisering och specificering av pedagogisk verksamhet är 
att föredra anser jag likt en av de intervjuade pedagogerna samt utredningen SOU 2004:115 
behövs. Att marknadsföra sin förskola med hjälp av en pedagogisk inriktning kan uppfattas 
som att förskolan är på väg mot ett mer konsumtionsliknande område där man gör allt för att 
locka till sig kunder. Eller är det en bra start för att få övriga förskolor att förstå vikten av att 
arbeta med genuspedagogik? Om så skulle vara fallet kan det anses positivt med en 
specificerad inriktning, som kan generera inspiration och sprida sig. Men en allt för hård 
konkurrens kan leda till att barnen blir lidande då de riskerar att inte få en likvärdig 
förskolegång genom att valmöjligheterna ökar. Ett exempel på detta kan vara att förskolan i 
området där man bor inte har en uttalad genusinriktning, men föräldrarna vill välja en förskola
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som har en genuspedagogisk inriktning till sitt barn. Om de inte har möjlighet att transportera 
sig till den genuspedagogiska förskolan i staden, uppstår en problematik. Av detta kan en 
slutsats dras; att om samtliga förskolor inriktar sig på genuspedagogiskt arbete, som fastställs 
i SOU 2004:115, inte är ett frivilligt val, kan ovanstående scenario undvikas. 

Sammanfattningsvis kan man genom att betrakta studien ur ett helhetsperspektiv dra en sista 
slutsats att pedagogerna ser genuspedagogiskt arbete som komplext och en rad olika 
påverkansfaktorer tenderar att försvåra processen. Men det finns pedagoger som trots allt 
kämpar för att ge alla barn samma förutsättningar att få växa upp i en värld där kön, ålder, 
klass eller etnicitet inte begränsar dem.

Förslag på fortsatt forskning
I detta avsnitt presenteras mina förslag på framtida forskning som framkommit till följd av 
denna studie.

Något som visat sig genom denna studie är att ett genuspedagogiskt arbete kan variera mellan 
olika verksamheter. Med det som grund anser jag att det behövs forskning kring för- och 
nackdelar med att barn erbjuds olika former av pedagogik och vilka konsekvenser det kan ge. 
Vidare önskar jag mer forskning kring läroplanen (Skolverket, 2010) och hur det kommer sig 
att delar av den verkar kunna ignoreras eller prioriteras bort beroende på förskolans syn på  
tex genusarbete. Enligt mig behövs det mer forskning kring hur det genuspedagogiska arbetet 
kan ges större plats och bli en självklarhet i det pedagogiska arbetet i förskolan.  
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Bilaga 1

Intervjuguide

Erfarenhet

• Hur länge har du arbetat som förskollärare?

• Kan du beskriva en situation där du arbetar genusmedvetet?

Arbetsplats/Situation

• Finns det några gemensamma bestämmelser kring genusarbete som ni arbetar utifrån i 
arbetslaget/på förskolan? 

• Hur tycker du att det sammanhang du befinner dig i (din arbetsplats) påverkar ditt 
genusarbete?

• Vad tycker du om jämställdhetsprojekt som pågår under en begränsad tid?

• På vilka sätt tycker du att en förskola med genuspedagogisk inriktning skiljer sig från 
en förskola utan inriktning?

• Ser du några hinder för ditt genusarbete? 

• Hur gör du för att sprida och dela med dig av din genusmedvetenhet? Finns nätverk 
eller liknande organisationer?

Vuxna/Barn

• Hur ser du på vuxnas roll i genus- och jämställdhetsarbete?

• Hur ser du på barns roll i genus- och jämställdhetsarbete?

Barns utveckling

• Hur tror du att barns utveckling kan komma att påverkas beroende på om de går i en 
förskola med genuspedagogisk inriktning eller en förskola utan inriktning?

• Hur tror du att barns syn på könsroller och sin könsidentitet påverkas av 
genuspedagogiskt arbete?  
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Bilaga 2

Informationsbrev

Hej, 

Tack för att du vill medverka i min studie. Dina erfarenheter och synpunkter är av stor vikt för
min studie. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med genus på förskolor med 
genuspedagogisk inriktning och pedagoger som arbetar på förskolor utan specifik inriktning, 
samt på vilka sätt dessa olika verksamheter kan påverka pedagogernas genuspedagogiska 
arbete. 

Min avsikt är att intervjua fem förskollärare. Urvalet baseras på att de på ett eller annat sätt 
arbetar med genus- och jämställdhet i förskolan. Intervjuerna kommer sedan att 
sammanställas och analyseras i min studie.

Jag vill poängtera att deltagandet är konfidentiellt och ingen information om dig som individ 
kommer att redovisas.

Tack än en gång!

Med vänlig hälsning
Ulrika Nordin

E-post: 
Telefon: 
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