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Sammanfattning  

Värdegrundsarbetet i förskolan där genus och likabehandling står i fokus är ett ämne som 

skall arbetas aktivt med och det var detta som var grunden i underökning. Undersökningen 

utgick ifrån två frågor som handlade om pedagogernas kompetens i genusvetenskap samt 

vilka genuspedagogiska strategier som de använde i arbetet med barnen. För att undersöka 

detta så valde jag att använda mig av en halvstrukturerad enkät där de flesta frågorna var av 

öppen karaktär för att kunna fånga vad pedagogernas kunskap om de olika 

genusvetenskapliga begreppen. De slutna frågorna fångade vilka genuspedagogiska strategier 

som pedagogerna använde i sitt arbete med barnen. 40 enkäter delades ut till pedagogerna i ett 

rektorsområde. Från resultatdelen kunde det utläsas att det var många olika definitioner på de 

genusvetenskapliga begreppen och att flertalet av pedagogerna inte hade samma syn som 

forskningen kring om det beror på det sociala eller det biologiska när barnen positionerar sig 

som pojkar eller flickor. Resultatet visade också att endast ett fåtal pedagogerna använder sig 

av det komplicerande och normkritiska arbetssättet med barnen och att lite fler än hälften 

tycker att de har tillräckligt med kunskap för att arbeta med genus. Slutsatser som kunde dras 

från resultaten från enkäten är att pedagogernas kompetenser i de genusvetenskapliga 

begreppen är på olika nivå och att de varierar väldigt mycket. Därför drog jag den slutsatsen 

att det är därför som det komplicerande och normkritiska arbetet inte används i arbetet med 

genus i förskolan. Ändå så ansåg flertalet av de pedagoger som inte arbetade med det 

komplicerande och normkritiska arbetet att de ändå hade tillräckligt med kunskap i genus.  

Kompetens i ett ämne gör att det är möjligt att ta ut svängarna, att verkligen se hur barnen gör 

genus i barngruppen och att ifrågasätta normer i samhället tillsammans med barnen. 

 

Nyckelord: Kön, Patriarkala ordningen, komplicerande genuspedagogik, könsneutral, 

kompensatorisk 
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Inledning 

Förskolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

förskolan och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 

forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan 

har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme 

för barnen att pröva och utveckla förmåga och intresse oberoende av 

könstillhörighet. Vidare skrivs att barnen på olika sätt skall få reflektera 

kring detta, sina tankar kring det samt att få möjlighet att dela sina tankar. 

(Skolverket, 1998, rev 2010). 

Med dessa inledande ord i Läroplanen för förskolan (1998, rev 2010) påvisas att förskolan 

och pedagogerna har ett stort ansvar i att arbeta med olika genusvetenskapliga begrepp och att 

det skall ske genom ett reflekterande arbetssätt. För pedagogen är det viktigt med 

ämneskompetens inom det område som man arbetar med och det är av yttersta vikt att det 

finns en stor förståelse för barn och deras värld och dessa två saker är tecken på en 

professionell lärare (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Barnens uppfattningar om 

manligt, kvinnligt, kön och genus kommer inte från de själva från början, det är något som 

införlivas i dem från det att de tar sitt första andetag. De påverkas av det som finns runt 

omkring dem (Fagerström & Nilsson, 2008). Förskolan är en plats där genusbegreppet ska 

utmanas, omförhandlas och förändras (Martinsson & Reimers, 2008). I forskningen om 

förskolan och genusperspektiv läggs en stor vikt på hur förskolans personal arbetar med genus 

(Heikkilä, 2011).  I Christian Eidevalds studie (2009) gör han intressanta iakttagelser av hur 

stor roll kön spelar i förskolan och hur stor roll det spelar för de verksamma pedagogerna i 

förskolepraktiken. För personalen spelar det stor roll om barnen är pojkar respektive flickor.  

”Förskollärarna arbetar på detta sätt aktivt med att skilja på flickor och pojkar utifrån att de 

betraktas som antingen flickor eller pojkar. Förväntningarna blir sedan avgörande för hur 

olika barn bemöts i olika situationer. En diskussion förs avslutningsvis kring vad detta kan ge 

för pedagogiska konsekvenser för ett jämställdhetsarbete...” (Eidevald, 2009, sid 3).  

  

Ett medvetet förhållningssätt är ett annat sätt för pedagogerna att arbeta med jämställdhet i 

förskolan. Enligt Delegationen för jämställdhet i förskolan så är ”personalens förhållningssätt 

den viktigaste faktorn i jämställdhetsarbetet”(SOU 2006:75, sid 91). Att som pedagog bli 

medveten om sitt eget förhållningssätt och hur man förhåller sig till barnen har blivit det som 
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varit största fokus under senare tiden i jämställdhetsarbetet (Lenz Taguchi, Bodén & 

Ohrlander, 2011). 

 

I forskningen kring genus och förskolan handlar det alltså om hur pedagogerna fortfarande 

anser kön som en viktig aspekt samt hur pedagogerna bemöter barnen så återfinns inte ett 

reflekterande arbetssätt tillsammans med barnen (Lpfö 98, rev 10 & Ärlemalm – Hagsér & 

Pramling Samuelsson, 2009). Detta gör att i denna diskussion blir barnen objekt och inte 

subjekt. Här finns en problematik i arbetet med genus i förskolan anser forskare (Eidevald, 

2009, Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011 & Olofsson, 2007).  Problematiken är att det 

rådande arbetet med genus handlar om pedagogens sätt att vara på och att det i sin tur skall 

göra att barnen blir mer jämställda. Genom att ändra på sitt förhållningssätt och hur man talar 

så tror pedagogerna att barnen skall bli mer jämställda senare i livet. 

 

Därför ville jag sätta problematiken kring hur kompetensnivån är hos verksamma pedagoger 

men samtidigt ville jag också fånga hur de arbetar med genus i vardagen. Jag undersökte 

pedagogernas kunskaper kring viktiga begrepp i genusvetenskap såsom genus, kön och makt 

och vilka genuspedagogiska strategier som användes i det dagliga genusarbetet i förskolan. 

Genom att läsa forskning av Eidevald (2009), Ärleman-Hagsér & Pramling Samuelsson 

(2009) och litteratur från Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) så insåg jag att hur 

pedagogerna agerar skulle bero på pedagogernas kunskaper i ämnet genusvetenskap. Alltså så 

tyder detta på att det skulle finnas en brist på kompetens i genusvetenskap och att det då inte 

sker ett reflekterande arbetssätt ute i verksamheterna i detta ämne.  

 

Läroplanen slår fast att alla förskollärare måste arbeta med genus, det finns inget om, kanske, 

eventuellt i det påståendet men frågan många förskollärare ställer sig är hur ska vi arbeta 

med det? Därför är det ett ansvar under stor frihet som förskollärarna fått för hur 

jämställdhetsarbetet i förskolan skall utformas och därmed råder det enligt olika författare 

(Josefsson, 2005, Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011, Martinsson & Reimers, 2008 & 

Orre, 2013) delade meningar hos pedagogerna om hur detta arbete skall göras. ”Om förskolan 

på allvar ska kunna bli en politisk arena för jämställdhet och jämlikhet tror vi att vi kommer 

att behöva tänka delvis nytt och annat i termer av genuspedagogiska strategier” (Lenz 

Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011, sid. 31). Återigen återkommer jag till mitt valda 

forskningsområde; pedagogernas kunskaper i genusvetenskapen och vilka strategier som 

används i arbetet med barnen i vardagen. 
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Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka kunskapsnivån bland pedagoger i förskolan beträffande 

genusvetenskapliga begrepp såsom genus, kön och maktordning. Jag vill även undersöka om 

pedagogerna använder sig av några genusvetenskapliga strategier exempelvis 

kompensatoriskt arbete, normkritiskt arbete mm. Studiens frågeställningar är: 

 

 Vilken kunskap har pedagoger i förskolan om genusvetenskapliga begrepp? 

 Använder pedagogerna i förskolan genuspedagogiska strategier i arbetet med barnen 

och hur sker i så fall detta arbete? 

 

Litteraturbakgrund 

Genusvetenskapliga begrepp 

I genusvetenskapen finns olika begrepp och en del av dessa centrala begrepp kommer att 

definieras här nedan. 

 

Genus 

Genus kommer från latin och betyder slag, sort, släkte, kön och har ersatt det tidigare 

begreppet könsroll. Hirdman (2001) beskriver hur hon tillsammans med andra kvinnoforskare 

stal ordet från lingvistiken därför att det behövdes ett svenskt ord som motsvarade engelskans 

gender. Ordet genus passade bra eftersom det saknade innehåll när det togs ur sitt lingvistiska 

sammanhang. Då kunde det fyllas med annat innehåll som analyserade och belyste 

förhållandet mellan könen och den pågående processen att skapa ett hon och han och vad som 

uppfattades som manligt och kvinnligt över tid. 

Begreppet genus syftar på: 

 Det sociala och kulturella könet. 

 Värderingar och föreställningar om kvinnor och män i samhället. 

 Det som formar kvinnor och mäns sociala beteende. 

 Relationen mellan könen. 

 Något föränderligt som ser olika ut i olika kulturer och tidsepoker. 
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Vid en första anblick så är det inte så lätt att se hur genus påverkar oss. Hur vi är mot varandra 

känns helt självklart men om vi börjar kolla noggrannare så framträder tydliga skillnader i de 

sociala och kulturella mönstren. I de sociala och kulturella mönstren finns egenskaperna som 

säger till oss hur vi ska vara som män och kvinnor. I boken Genus – hur påverkar det dig 

(2005) återfinns ett schackmönster där de svarta rutorna markerar de kvinnliga egenskaperna 

och de vita rutorna markerar de manliga egenskaperna som samhället anser vara normen. Det 

är inte fel att bete sig enligt dessa egenskaper men det viktiga är att inse vad som har lagts på 

oss i form av förväntningar från samhället (Josefson, 2005). 

 

Britt–Marie Thurén som är den första professorn i genusvetenskap i Sverige menar att 

begreppet genus är oerhört viktigt för att det markerar något annat än kön. Termen genus 

markerar att vi analyserar de idéer och föreställningar som knyts ihop med det som vi till 

vardags kallar för kön. På detta sätt höjer vi oss ett snäpp och höjer oss över vardagsnivån. 

Genus markerar också att det är hela samhället som studeras och hela mänskligheten (Hedlin, 

2004). 

 

Jämställdhet 

Det är när ett jämlikt förhållande råder mellan könen, med samma rättigheter och skyldigheter 

för både kvinnor och män. Kravet på jämställdhet kan också innefatta reella möjligheter och 

sträckas till att båda könen skall ha lika stort inflytande i samhället och lika makt. 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

inom alla områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, 

samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om 

företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till 

utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, 

delat ansvar för hem och barn samt slutligen frihet från könrelaterat våld. Begreppet 

jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet men med den viktiga skillnaden att jämlikhet 

fokuserar kring alla människors lika värde så är jämställdhet förbehållet förhållandet mellan 

könen (Hedlin, 2004, Josefsson & Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). 

 

Patriarkala ordningen 

Vilka konsekvenser får då genus på hur samhället är uppbyggt och fungerar? Forskning 

genom åren visar att det som upplevs som manligt är mer värt än det som upplevs som 

kvinnligt. Detsamma gäller vad män gör anses som viktigare än det som kvinnan företar sig. 
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Det är detta som skapar en genushierarki eller en patriarkal ordning som det också kallas. 

Ordet patriarkalt betyder att män som en grupp har mer makt än kvinnor som grupp. I ett 

samhälle som detta står männen över kvinnorna (Hirdman, 2007 & Josefson, 2005).  

Samhället utgår från att normen är en man och det är mannen som är Människan som världen 

är skapat för. Kvinnan blir då hela tiden den som är den avvikande. Mannen beskrivs oftast 

som om han vore könlös det vill säga som en människa eller individ. Kvinnan blir då alltid en 

kvinnlig människa eller en kvinnlig individ. Detta återspeglar sig också i att man ofta 

använder benämningen kvinnlig läkare eller använder en böjning på ordet som specificerar att 

det är en kvinna vi talar om exempelvis författarinna (Hedlin, 2004 & Hirdman, 2007). 

 

Det hela blir till ett maktförhållande där manlighet och kvinnlighet sätts mot varandra. Man 

kan inte förstå vad som är manlighet om det inte sätts i förhållande till kvinnlighet. Det 

innebär också att i detta maktförhållande så har inte könen samma status i samhället 

(Hirdman, 2001). 

 

Yvonne Hirdman (2001) har gjort en teori som handlar om makthierarkin som hon kallar 

genussystemet. Den består av två grundläggande regler: 

1. Isär hållande (dikotomi). Med detta menas att det manliga och kvinnliga är två skilda 

saker, att de behandlas som motsatspar. 

2. Hierarki (rangordning). Med detta menas att mannen ses som normen för det 

mänskliga och är den som samhället är uppbyggt efter. Det är kvinnan som är den 

avvikande. Mannen är också den som har den högre statusen av de två. 

 

Dessa två ordningar är de mest grundläggande som finns i hela samhället. Andra ordningar 

såsom ekonomiska, politiska och sociala kommer i andra hand. Genom att denna maktrelation 

ändras, den mellan män och kvinnor, då kommer det att ske en grundläggande samhälls- 

omvälvning (Hedlin, 2004 & Hirdman, 2001). 

 

Att göra kön 

En del människor menar att pojkar och flickor föds olika, att det är biologin som styr hur vi 

blir män och kvinnor. Andra människor menar att kön kan ses som en social konstruktion 

d.v.s. något som skapas mellan människor. Visst är det så att det finns skillnader mellan 

pojkar och flickor. Tar vi av oss kläderna så blir det ganska uppenbart att vi är två olika kön 

men att det skulle göra att vi beter oss olika finns det inget idag som går att bevisa. Det har 
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gjorts otaliga experiment (Hansen, 2010 & Josefson, 2005) mellan pojkar och flickor men 

biologin kan inte ge förklaringar på varför vi beter oss annorlunda. Däremot har forskning 

funnit att det finns större skillnader inom könen än vad det finns mellan könen. Alltså handlar 

att göra kön om hur de sociala och kulturella förväntningarna påverkar dig som pojke eller 

flicka. Kön görs hela tiden utan att vi tänker på det. Genom att bli medvetna om detta och att 

våga prova på andra sätt att vara så kommer vi närmare ett mer jämställt förhållande mellan 

män och kvinnor (Hansen, 2010 & Josefson, 2005).  

Risman (2004) tar i sin artikel upp att människan gör kön i varje socialt möte. Risman menar 

att det inte går blunda för att barnen utvecklas och gör kön i varje socialt och kulturellt möte 

och införlivar sig i den patriarkala ordningen i samhället. 

Könsbestämning är en pågående process som inte är privat utan offentlig. Det har att göra 

med förhållandet till andra, inte med vad du tror att du kanske själv skulle vilja vara. 

Manlighet och kvinnlighet bestäms genom relationer och det är två kategorier som utesluter 

varandra. Samhället kräver att antingen är du en kvinna eller en man, för genom det är du en 

fullvärdig medlem i samhället (Davies, 2003).  

I vår värld används människans kön för att dela upp människorna i två kategorier som 

utesluter varandra, uppdelningen i sig själv gör att det blir svårt att göra anspråk på och 

förvänta sig likhet mellan könen. Det är denna uppdelning av könen som är grundbulten i att 

olikhet mellan könen existerar. Genom att analysera den sociala strukturen i samhället skapas 

förståelse för varför vi gör som vi gör (Risman, 2004). Risman menar också att vi måste föra 

upp diskussionen om hur vi gör kön till samma plan som den politiska och ekonomiska 

strukturen ligger på.  Hur vi gör kön ligger djupt inbäddat som en bas för hur vi delar in hur vi 

agerar på det personliga planet men återfinns även på det kulturella planet samt hur det 

fungerar på olika ställen i samhället. Könsstrukturen gör skillnad på möjligheter och sätter 

upp restriktioner baserat på könet och för med sig konsekvenser på tre nivåer (Risman, 2004):  

1. Individnivå, utveckling av det egna könet. 

2. Vid det sociala samspelet, eftersom män och kvinnor har olika kulturella 

förväntningar på sig. 

3. På olika arenor där det finns en tydlig och klar uppdelning vad som är manligt 

och kvinnligt. 
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Manlighet och kvinnlighet är inga medfödda egenskaper hos människor. Egenskaperna finns 

inbyggda i samhället och dessa egenskaper formar oss till hur vi lever våra liv. Som en del av 

samhället så förs dessa egenskaper över på oss människor och det formar hur pojkar och 

flickor gör sitt kön. Barnen lär sig att samhället kräver att de skall positionera sig på ett visst 

sätt för att få en urskiljbar identitet. Det går inte att bortse från denna sociala struktur men 

som person kan jag välja om jag vill följa den eller förändra den (Davies, 2003 & Josefson, 

2005). Sociala strukturer påverkar inte bara människor de gör också att människor agerar på 

speciella sätt. Risman (2004) menar”…social structures are created not by a mysterious 

forces but by human action.” (sid.432). Därför måste vi ifrågasätta de sociala strukturerna i 

samhället,”…much of social life is routine and so taken for granted that actors will not 

atriculate, or even consider, why they act.” (sid.432).  

 

Normer 

Norm är ett begrepp som kan visa hur vardaglig kunskap om och förståelse av världen, våra 

föreställningar och våra förgivettaganden hör samman med att skapa genus på olika sätt. En 

norm är något som delvis begränsar individen och förhindrar individen att vara precis den hen 

upplever sig vara (Martinsson & Reimers, 2008). 

  

Vidare skriver Martinsson och Reimers (2008) att i förskolan och skolan så verkar, görs och 

utmanas normer men samtidigt så är förskolan och skolan en effekt av normer. I en artikel av 

Ove Sernhede (2009) kan man läsa att skolans normer och samhällets syn på invandrar- 

ungdomar gjorde att dessa ungdomar inte lyckades i skolan. Det fanns en välregisserad 

föreställning där lärarens position inte ifrågasattes, ungdomarna bemöttes då med respekt av 

läraren och invandrarungdomarna hade en lägre status än svenska ungdomarna. Via skolans 

normer så utvecklade invandrarungdomarna en syn på sig själva som underordnad och icke 

tillhörig den svenska kulturen. Mellan människor skapas det vilka normer och värderingar 

som anses tillåtande och bestämmer hur beteendet hos individerna skall vara för att det skall 

vara korrekt. Skolan och förskolan måste öppna upp sig och bli en viktig byggsten i framtiden 

för skapandet av normer. 

 

Precis som i artikeln av Ove Sernhede menar Klara Dolk (2013) att det är förskolan och 

pedagogernas normer som är av stor betydelse för vad som är rätt och riktigt på förskolan. I 

sin forskning kunde hon se att barnen hade stor koll på vilka normer och värderingar som 

gällde i förskolan. Hon kunde även se barn ändra sina svar på frågor som pedagogerna ställde 
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bara för att svaret skulle passa in i normsystemet. Barnen var mer normbrytande än 

pedagogerna men samtidigt upprätthöll de också normerna. Det som Klara Dolk menar i sin 

avhandling ”Bångstyriga barn: makt, normer och delaktighet i förskolan”(2013) är att 

pedagogerna måste ta detta på större allvar och möta barnen där de befinner sig. Pedagogerna 

måste vara medvetna att de har en stor roll i hur förskolans normer och värden är men likväl 

hur de utmanas (Johansson, 2008). 

 

Förskolan och genusarbete 

Pedagogens roll 

Här finns en historik som kan härledas till 1970-talet då man i Sverige började bygga ut 

förskolorna men även började beröra relationen mellan könen. Dock så såg vare sig 

förskollärare, läroplaner, feminister eller samhället detta som något viktigt att arbeta med i 

förskolan eller skolan. Det finns historier från denna tidsepok att man ifrågasatte på en del 

förskolor barnens könsskapande och pratade om könsneutralitet kring kläder, leksaker och 

färger men det blev aldrig någon direkt pedagogisk fråga som arbetades med (Lenz Taguchi, 

Bodén & Ohrlander, 2011). 

 

I mitten 90-talet återfinns de första riktiga ansatserna till att arbeta med kön, jämställdhet, 

genus, makt. Att det sker just då beror på en förändring i den feministiska teorin kring synen 

på barnens position i samhället och att vi alla deltar i vardagslivets skapande av samhällets 

normer och värden. Denna synvända gjorde att pedagogerna såg på barn och vuxna på samma 

sätt när det gällde att skapa kön, makt och normalitet. Helt plötsligt blir det klart att 

samhällets normer och värden påverkar både barn och vuxna vilket gör att det blev 

nödvändigt att arbeta med både riktigt små barn i förskolan men även med barnen i skolan.  

En viktig aspekt i detta skeende är också att det blev mer komplext att arbeta med detta ämne 

(Davies, 2003 & Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). 

 

1998 kom Läroplanen för förskolan och hela det inledande kapitlet handlar om förskolan vilar 

på en värdegrund. I de olika styckena som följer poängteras hur viktigt det är att arbeta med 

normer, värden, jämställdhet, olikheter, att vara öppen för olikheter, att vi alla har olika 

åsikter mm. Allt detta skall införlivas i den dagliga verksamheten och det krävs konkreta 

upplevelser för barnen i detta lärande. Lika viktigt är det att barnen får tillfällen att reflektera 

kring sina tankar och idéer kring olika frågor som kan uppkomma. Reflektionen skall göras 

tillsammans med pedagogerna, för det är pedagogerna som ska ge barnen stimulans och 
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vägledning och på det sättet utöka barnens kompetens och nya kunskaper och insikter. Det 

poängteras också hur viktig interaktionen mellan pedagog och barn är samt att ”varje barn 

ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 

förutsättningarna” (Skolverket, 1998, rev 2010, sid.5).  

 

I Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) tas vikten av 

pedagogens roll i ett jämställdhetsarbete upp. Pedagogen ska aktivt arbeta för jämställdhet 

mellan pojkar och flickor och utforma den pedagogiska miljön på bästa sätt för att stärka 

jämställdhetsarbetet. Förskolan är en viktig del i barns utveckling där personalen har den 

största rollen i arbetet för en jämställd förskola. Vidare behöver pedagoger ha både teoretisk 

kunskap om jämställdhet/genus, men också praktisk erfarenhet för att kunna upprätthålla ett 

jämställdhetsarbete, för att ge barnen goda förutsättningar att utveckla en egen könsidentitet. 

Barns könsidentitet formas i förskolans vardagssituationer där kommunikation och social 

samvaro med andra barn och vuxna är i centrum. 

 

Nu handlar genusarbetet om ”…ett aktivt ifrågasättande, ett dekonstruktivt analyserande eller 

som Klara Dolk kallar för aktivt bråkande med och komplicerande av vad vi som vuxna säger 

och gör (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011, sid. 14). Det handlar om att utmana och 

ifrågasätta tillsynes vardagliga saker som egentligen är normer och värden som kräver att vi 

dekonstruerar dem tillsammans med barnen. Genom ifrågasättandet kan det bli möjligt att lösa 

upp fasta kategorier i samhället rörande kvinnligt, manligt, sexualitet, handikapp, 

mångkulturellt m.fl. Som pedagog ligger utmaningen i att tänka annorlunda kring kön och hur 

jag som pedagog kan arbeta praktiskt med detta i vardagen för att på ett konkret skall påvisa 

och synliggöra orättvisor, maktrelationer, outtalade föreställningar om kön, sexualitet mm 

(Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011).  

Synen på barns lärande har ändrats drastiskt sedan 1960-1970-talet på grund av att 

pedagogerna har förkovrat sig i olika ämnen, fört pedagogiska diskussioner mm och 

detsamma händer om pedagoger läser teoretiska texter kring kön/genus, jämställdhet mm och 

diskuterar kring dem.(Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Sammanfattas barns lärande 

enligt läroplanen så kan man säga att barns lärande är relationellt, det vill säga att barn lär i 

interaktionen och kommunikationen med omvärlden (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2009). Det gör att våra pedagogiska praktiker måste ändras. Kunskap föder nya vågrörelser. 

Dessa vågrörelser är början på något nytt men samtidigt är det ett omformulerande av något 

gammalt. Dessa vågrörelser är något helt självklart, det är en ständigt pågående drivkraft som 
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skapar förändring. Den nya vågen skapas samtidigt som den gamla avslutas (Lenz Taguchi, 

Bodén & Ohrlander, 2011). Att skapa nya sätt att arbeta med barnen i verksamheten där 

barnen inte bara är objekt utan också blir subjekt i arbetet.  Vikten av kunskap inom 

genusvetenskap är oerhört viktigt för om pedagogen inte är utbildad inom detta ämne precis 

som i vilket annat ämne som helst så är det svårt att ta ut svängarana och ta ut en riktning att 

arbeta efter. Utan kunskap om jämställdhet, genus, kön, makt och andra relaterade begrepp 

kan man som pedagog inte se och upptäcka bristen på jämställdhet, avsaknad av genus – och 

könsperspektiv. Därför måste man som pedagog ha goda kunskaper i detta (Nationella 

sekretariatetet för genusforskning, 2011). 

 

I avhandlingen Genus i förskola och skola – förändringar i policy, perspektiv och praktik 

(2009) visar undersökningen kring begreppet jämställdhet att både lärarna och förskollärarnas 

uppfattning skiljer sig mot den nu dominerande uppfattningen i den humanistiska och 

samhällsvetenskapliga genusforskningen. Medan forskningen ser på genus som ett socialt arv 

så ser många i lärarkategorier det som ett biologiskt arv, hela två av tre gör det. I både 

förskolans läroplan och i skolans läroplan så uttrycks det att det skall ske ett aktivt 

jämställdhetsarbete men hur mycket och på vilket sätt lämnas till de enskilda pedagogerna och 

då lämnar det plats för ”… enskilda läraren att arbeta med jämställdhet med utgångspunkt i 

en personlig tolkning” (Wernersson, 2009. s. 38). 

 

Berg (2006) menar att genus i yrkespraktiken handlar om pedagogers medvetenhet och 

förhållningssätt, där det är av största vikt att pedagogen ständigt är uppmärksam på frågorna 

gällande kön och sin egen roll som förebild. Vidare menar Berg att pedagogerna är de 

viktigaste vuxna efter barnens föräldrar, eftersom de träffar barnen under den största delen av 

dagen. Därför är det viktigt att pedagogen lär, guidar och bekräftar barnens kunskaper samt 

ger stöd för att barnet ska utvecklas maximalt. Berg tar också upp en svårighet med 

jämställdhetsarbetet, nämligen att pedagogen själv har formats av typiska könsmönster under 

sin egen uppväxt. Det är därför viktigt att pedagoger ges mer utrymme för att inhämta 

kunskap och för att reflektera tillsammans, allt för att kunna komma vidare. 

 

Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) menar att pedagogerna måste arbeta med 

genusarbetet här och nu, om och om igen, i det lilla och varje dag. Ett genusarbete kan bara 

göras här och nu! På samma villkor som vi arbetar för demokrati, delaktighet, rättvisa, 

jämlikhet, jämställdhet, solidaritet mm så finns det inga universella knep för ett lyckat 
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genusarbete men det viktigaste är att göra det allra bästa man kan, varje dag. Pedagogerna 

måste följa med i varje vågrörelse, handlande, tänkande, görande, reflekterande, skrattande, 

fantiserande, i varje nytt möte med något eller någon, i varje rum och i varje handlande.  Det 

handlar om att följa med våg efter våg efter våg efter.. 

 

Strategier för genusarbete i förskolan 

Grunden för genusarbetet i förskolan finner vi i läroplanen för förskolan (98, rev.10). 2006 

förtydligades detta uppdrag av att det kom lagar som ska motverka diskriminering och 

kränkande behandling av barn i förskolan (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Detta är 

inskrivet i läroplanen och där kan man läsa att varje barn ska utveckla ”öppenhet, respekt, 

solidaritet och ansvar”, ”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

situation samt vilja att hjälpa andra” och ”förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (Skolverket, 1998, rev 2010,  

s.10).  

 

Eidevald (2009) tar i sin studie upp att pedagoger har i regel lätt att prata om vad genus och 

jämställdhet är och hur de tänker kring ämnet. I hans studie framgår det att alla skall ha 

samma möjligheter och förskolan ska erbjuda barnen material som kan användas av både 

pojkar och flickor. Barnen ska ha samma möjligheter utan begränsningar som kopplas till 

könet. Det som sedan Eidevald tar upp är att pedagogerna uttrycker svårigheter hur de konkret 

ska jobba med jämställdhet. Pedagogerna ser också att det kan finnas hinder för att jobba med 

jämställdhet med barnen eftersom barnen påverkas av massmedia samt att barnens föräldrar 

ibland sätter hinder för att jobba fullt ut då flera inte vill att deras barn ska vara gräns- 

överskridande. 

 

Alla förskolor ska bedriva ett främjande, förebyggande och åtgärdade arbete mot all 

diskriminering. Detta kallas likabehandlingsarbete och varje förskola skall varje år upprätta en 

likabehandlingsplan mot kränkande behandling. Genom att dessa nya lagar tillkom så satte det 

egentligen ett större fokus på att förskolan skall arbeta med detta och att man skall arbeta med 

flera maktordningar, alltså inte bara kön som är den som fått störst genomslagskraft. Det finns 

en stor osäkerhet ute på förskolorna hur man ska arbeta med likabehandlingsplanen (Lenz 

Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). 
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Könsneutralt arbetssätt 

Under 1960-talet och de kommande två decennierna handlade jämställdhetssatsningar inom 

utbildningssektorn främst om skolan och om att få flickor att välja traditionellt manliga 

utbildningar. Den då rådande strategin inom jämställdhetsarbetet var könsneutralitet. Det vill 

säga att alla, oavsett biologiskt kön, ska behandlas lika och därmed ges samma förutsättningar 

och valmöjligheter. Allt eftersom förskolan successivt byggdes ut kom det genuspedagogiska 

arbetet att präglas av samma tanke även här (Orre, 2013). 

 

Som genuspedagogisk strategi har könsneutralitet en fördel jämfört med andra strategier 

eftersom den inte upplevs som så kontroversiell. Oavsett om pedagogerna tror att olikheter 

mellan könen har biologiska eller sociala orsaker tycker de flesta att det är bra om barn, 

oavsett kön, behandlas lika och får samma möjligheter att göra det de vill (Orre, 2013). 

 

I förskolans värld handlar det om att skapa lekmiljöer som är oberoende av kön, det vill säga 

könsneutrala. Här skapas det direkt olika dikotomier, i detta fall skapas motsatsparet: 

 

Lekmiljöer oberoende av kön – lekmiljöer beroende av kön 

 

Dessa två sidor är inte värda lika mycket. Det är alltid en av sidorna som har större värde. I 

alla dikotomier finns det en maktproduktion närvarande. I detta fall har man valt att skapa 

könsneutrala miljöer och då är det den sidan som har en större makt och är mera värt än de 

miljöer som är könskodade. En jämställd förskola är således en förskola där pojkar och flickor 

leker i alla miljöer med samma saker som inte är könskodade och som inte blir begränsade av 

att de är pojkar och flickor. (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011).  

 

Arbete med könsneutrala miljöer betonar att kön inte ska ha någon betydelse på förskolan och 

att alla skall behandlas efter den individ de är. Mitt bland detta finns än dock kön och det kan 

ha en ganska stor betydelse i barngruppen vilket i detta fall inte uppmärksammas av 

pedagogerna som av sitt könsneutrala arbete och med fokus på individen missar hur barnen 

positionerar sig i gruppen utifrån sitt biologiska kön. Pedagogerna blir könsblinda och missar 

hur barnen gör kön och förhåller sig till olika maktpositioner. Det kan göra att uppdelningen 

mellan pojkar och flickor stärks istället för att göra det motsatta (Lenz Taguchi, Bodén & 

Ohrlander, 2011).  
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Att jämställdhetsarbetet riskerar att bli könsblint blir väldigt tydligt i arbetet med könsneutrala 

miljöer på förskolan. Eidevald (2009) menar i sin undersökning kring detta att många dockis 

har fått byta namn till hemvrån, hemmet, huset mm för att bli könsneutrala, men ingen har i 

undersökningen sagt att de bytt namn på exempelvis byggis eller snickis för att dessa miljöer 

skall bli mer könsneutrala. Det är helt enkelt lättare att byta namn på de feminint kodade 

miljöerna istället för de manligt kodade miljöerna. Detta skapar i sig en dikotomi mellan: 

 

Maskulint kodade pojkmiljöer – feminint kodade flickmiljöer 

 

Precis som i motsatsparet lekmiljöer oberoende av kön och lekmiljöer beroende av kön så 

uppvisar även detta motsatspar att det finns en som väger tyngre än det andra. I detta fall är 

det den maskulint kodade pojkmiljön som väger tyngst (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 

2011). Hirdman (2001 & 2007) skriver om dessa motsatspar mellan manligt och kvinnligt. 

Det manliga har genom historien varit det som vägt över i alla sammanhang. Även inom 

förskolan är det så. Pedagoger har genom åratal försökt med olika sätt att locka flickor till 

bygghörnan men har inte varit lika utmanande i sina försök att få pojkarna att komma till den 

feminint kodade dockvrån.  Pojkarna lockas inte lika mycket av dockvrån då det faktiskt 

skulle kunna beskrivas som att de tar ett steg neråt i makthierarkin när de träder in i den 

feminint kodade flickmiljön. Det könsneutral kan bli allt annat än neutralt. 

 

Det könsneutrala går även igen i hur pedagogerna pratar och bemöter barnen. Eidevald (2011) 

beskriver i sin undersökning att det läggs stor vikt vid ett könsneutralt bemötande i detta 

jämställdhetsarbete. Pojkar och flickor skall på detta sätt bemötas och pratas med på ett 

neutralt sätt där man inte säger uttryck såsom ”vilken gullig tröja du har” eller ”vilken fräck 

frisyr du har”.  

 

Denna metod har dock fått kritik för att den att det neutrala är lika med det manliga och 

maskulina. I förskolan innebär det som sagt att det är dockvrån som byter namn, barbie som 

tas bort men bilarna som får vara kvar och byggis får inget nytt namn (Orre, 2013). Linnea 

Bodén menar i boken En rosa pedagogik – jämställdhetspedagogiska utmaningar (2011) att 

det finns en stor risk med att detta jämställdhetsarbete blir könsblint på grund av att det som 

anses neutralt är det som associeras till det maskulina. Omedvetet så uppmuntrar pedagogerna 

den maskulina normen i samhället. I Cahill & Adams (1997) studie visar de att pedagogerna 

uppmuntrar flickor att bejaka både sin kvinnliga och maskulina sida. Pojkarna däremot ges 
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inte samma möjligheter att utforska sin feminina sida utan att bli betraktade utifrån ett 

homofobiskt synsätt. Många vuxna, både föräldrar och pedagoger, känner en rädsla för att låta 

pojkar leka med saker som hör till den kvinnliga sidan såsom dockor mm. Den manliga 

normen värderas högre än den kvinnliga och därför är det mer acceptabelt för flickor att 

eftersträva det manliga än tvärtom. 

 

Kompensatoriskt arbetssätt 

Den kompensatoriska pedagogiken lanserades av den danska pedagogen Anne Mette Kruse. I 

den kompensatoriska pedagogiken arbetar pedagogerna med att bredda flickors och pojkars 

traditionella könsroller. Målet med arbetet är att ge pojkar och flickor samma möjligheter att 

utveckla fler förmågor och inte begränsas av traditionella mönster. Fokus i arbetet har legat på 

att få pojkar och flickor att känna sig självständiga, det vill säga autonoma, och att kunna 

känna sig nära andra barn och vuxna, det vill säga samhörighet (Lenz Taguchi, Bodén & 

Ohrlander, 2011). 

 

Självständighet handlar om (JämO, 2004):  

 Att vara en tänkande, kännande och handlande individ. 

 Att stå för sina åsikter. 

 Att kunna sätta gränser. 

 

Samhörighet handlar om (JämO, 2004): 

 Att kunna ingå nära känslomässiga relationer. 

 Att kunna uttrycka egna känslor. 

 Att utveckla empati och inlevelse. 

 

Utgångspunkten för flickor i förskolan, men även i samhället i övrigt, är att de främst får 

möjlighet att utveckla samhörighetspunkterna. Pojkarna däremot får möjlighet att träna mest 

på självständighetspunkterna. Istället för att reproducera dessa saker i förskolan på respektive 

pojk och flickgrupp så arbetar den kompensatoriska pedagogiken med det som respektive kön 

får träna mindre på (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). I den kompensatoriska 

pedagogiken delar man upp barngruppen i pojk- respektive flickgrupper där de får möjlighet 

att träna på, eller med ett annat ord kompensationsöva på de förmågor som de traditionellt 

inte får öva på (SOU 2006:75 & JämO, 2004). Förenklat kan man säga att flickor får träna på 
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att bli modiga och självständiga medan pojkar får träna på att visa känslor och känna närhet 

med andra (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011).  

 

Pedagogens uppgift i detta arbete är (JämO, 2004): 

 Att stödja båda könens identitetsutveckling och på samma gång utmana de stereotypa 

könsmönstren. 

 Att utveckla tolerans inför olikheter inom den enskilda könsgruppen. 

 Att stödja flickor och pojkars förmåga till autonomi och intimitet. 

 

Det är inte bara olika övningar som görs under det kompensatoriska arbetet med barnen utan 

det som har fått en enorm genomslagskraft är hur pedagogerna pratar med barnen. Att 

förändra sitt sätt att prata på har lyfts fram som en mycket viktig del i jämställdhetsarbetet. 

Uttrycket ett medvetet förhållningssätt har blivit något av ett ledord inom det 

kompensatoriska arbetssättet (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Delegationen för 

jämställdhet skriver i sitt slutbetänkande att personalens förhållningssätt är den viktigaste 

faktorn i jämställdhetsarbetet. I litteratur kan man läsa att den faktorn skulle ha störst 

påverkan på jämställdhetsarbetet i förskolan (JämO, 2004 & Svaleryd, 2002). När man som 

pedagog har ett medvetet förhållningssätt så innebär det att pedagogen blir medveten om 

vilken inställning de har till barnen. När Delegationen för jämställdhet ställde sina 

utvärderingsfrågor så utgick de ifrån att förhållningssättet var det som hade en stor betydelse. 

Frågan de ställde var inte OM förhållningssättet hade någon betydelse utan på VILKET SÄTT 

det hade haft betydelse (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). I Christian Eidevalds 

enkätundersökning (2011) finns mycket att hämta kring hur viktigt förhållningssättet är enligt 

pedagogerna själva. Pedagogerna anser att de vuxnas bemötande kring barnen har haft den 

största betydelsen för barnen hur de ser på sig själva, eller vad de tillåter sig att göra. Om de 

vuxna kring barnen inte ändrar sitt förhållningssätt då får inget annat heller någon betydelse.  

 

Allt hänger på pedagogernas förhållningssätt, det är detta förhållningssätt som påverkar hur 

pojkar och flickor blir som de blir. Detta förhållningssätt kommer alltså ha stor inverkan på 

barnen och deras skapande av kön och genus. Dessa tankar härstammar från 

socialisationsteorierna. Med det menas att samhället har skapat två grupper, i detta fall pojkar 

och flickor. Pojkar och flickor är inte något biologiskt betingat utan det handlar om hur 

samhällets påverkan på dem gör dem till pojkar och flickor. Genom att betona att olikheterna 

är just en social konstruktion så blir utgångspunkten att konstruera barnen på andra sätt och 
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som gör att barnen blir mer lika. Därför måste pedagogerna ha ett medvetet förhållningssätt. 

Det medvetna förhållningssättet var den viktigaste faktorn enligt Delegationen för 

jämställdhet och svaren från pedagogerna vad det var i förhållningssättet var bland annat detta 

(SOU 2006:75): 

 Bemötande/tilltal. 

 Röstläge. 

 Sättet att se på barnen. 

 Tilltal. 

 Hur man ställer frågor. 

 Kroppspråket. 

 

Den allra största förändringen som har gjorts i jämställdhetsarbetet är hur pedagogerna pratar 

med pojkar och flickor. Om vi ställer upp en dikotomi kring detta så blir det tydligare (Lenz 

Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011): 

 

Ett förändrat sätt att tala – ett oförändrat/traditionellt sätt att tala 

 

I denna dikotomi så blir ett förändrat sätt att prata den som får mer makt och vinner det slaget. 

Ett oförändrat/traditionellt sätt att prata på innebär är pedagogerna pratar på olika sätt till 

pojkar och flickor. Till flickor pratar pedagogerna med långa meningar, med en komplex 

meningsbyggand, ett förklarande och reflekterande språk. Ofta vädjas det till flickor att tänka 

efter, försöka förstå och det förväntas att flickor skall förändra sitt beteende omedelbart när de 

gjort något. Till pojkar pratas det med kortare meningar, färre förklaringar och de får inte lika 

många tillfällen att reflektera. Pojkar får oftast mer skäll och tillsägningar men pedagogerna 

är mer toleranta med pojkar. Detta sätt är alltså orättvist men det största problemet verkar 

istället vara vilka följder det får. Utgångspunkten är alltså socialisationsteorin och därför gör 

detta sätt att pojkar och flickor blir annorlunda, det vill säga att på grund av att pedagogerna 

pratar med barnen på olika sätt så får det stor betydelse för hur pojkar blir pojkar och hur 

flickor blir flickor. Ändrar inte pedagogerna på sitt sätt att prata med barnen och innehar ett 

medvetet förhållningssätt så skapar de en klyfta mellan könen och bidrar till de stereotypa 

mönstren i samhället. Detta går totalt emot vad läroplanen säger om jämställdhetsarbetet. 

Dock så innebär även det kompensatoriska arbetet enligt Eidevald (2011) att pedagogerna 

skiljer på pojkar och flickor fast på ett tvärtemot sätt. Nu uppmuntrar pedagogerna flickorna 
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när de gör något som traditionellt sätt finns på pojkarnas arena och precis likadant gör 

pedagogerna med pojkarna fast när de gör saker som hör hemma på flickornas arena. 

 

Det kompensatoriska arbetssättet har varit allt annat än okontroversiellt. Kritik som 

framkommit handlar dels om att göra flickor till pojkar och pojkar till flickor men kritik har 

även lyfts kring hur ett arbetssätt som fokuserar på de stereotypa skillnaderna mellan flickor 

och pojkar kan främja jämställdhet. Även pedagoger har övergett detta renodlade arbetssätt då 

det har känts som väldigt hårddraget mellan de två könen. Här utgår man helt sonika från de 

båda grupperna och tänker inte att det finns fler skillnader inom de båda grupperna än mellan 

dem. Detta gör att man drar alla flickor och pojkar över en kam istället för att se att det kanske 

endast är några individer i en grupp som behöver träna på något ifrån den andra 

könskategorin. Genom att dela könen strikt så skapar man en dikotomi även här där man 

upprätthåller skillnaderna mellan de båda könen istället för att upphäva dem. En 

maktdimension uppträder alltid vid en dikotomi och den dikotoma uppdelningen i pojkar och 

flickor innebär således alltid en under – och överordning. Det är just denna maktobalans som 

är jämställdhetsarbetets mål. Att det här ständigt fokuseras på skillnaderna mellan grupperna 

gör att pedagogerna själva motarbetar det som är syftet och målet med jämställdhetsarbetet. 

Verkligheten är mer komplex än att det finns två kategorier som agerar likadant så att arbeta 

kompensatoriskt innebär i slutändan inte ett medvetet förhållningssätt (Eidevald, 2011, Lenz 

Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011 & Orre, 2013). 

 

Komplicerande och normkritiskt arbetssätt 

Ett komplicerande och normkritiskt arbetssätt kommer från ett ifrågasättande kring att bara se 

kön som en aspekt i genusarbetet. I både det könsneutrala och det kompensatoriska arbetet så 

utgås det bara från könsaspekten när det arbetas med genus. Här ses kön som en uppdelning 

mellan två poler, det vill säga en uppdelning mellan pojkar och flickor. Här är synen på kön 

att det är skapat antingen av biologiska förklaringar eller sociala strukturer. I svensk 

genuspedagogik är den sistnämnda, sociala strukturer, den som används när den rådande 

könsordningen förklaras (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). 

 

I ett komplicerande och normkritiskt synsätt så finns det fler delar som har inverkan på hur 

kön och maktordningar kommer till. En inriktning är att kön inte är en egen kategori som går 

att analysera för sig själv utan det är flera saker som påverkar. Dessa är etnicitet, religion, 

sexualitet, funktionsförmåga, ålder och klassbakgrund. Alla dessa är exempel på 
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maktordningar som inverkar på hur vi själva ser på och uppfattar vårt kön men även hur andra 

ser på och uppfattar hur vi gör kön. Denna inriktning kallas intersektionalitet. Detta begrepp 

i sig betyder genomskära, att korsa. I detta fall handlar det om att korsa de olika 

maktdimensionerna. Lykke (2003) skriver vidare att intersektionalitetsbegreppet har 

utvecklats med syfte att förstå den föränderliga och dynamiska interaktionen som äger rum 

mellan maktdimensionerna. 

 

Den andra inriktningen kallas queerteorin och den teorin ifrågasätter att vi överhuvudtaget 

delar in människor i två olika kön. Amerikanska queerteoretikern Judith Butler (1990/2007) 

menar att kategorierna man och kvinna är skapade av oss människor och att det är dessa som 

påverkar oss i vårt synsätt på kön. Det gör att vi måste passa in i dessa två boxar för att 

betraktas som normala. Allt som faller utanför dessa strider mot normer och värderingar som 

finns kring dessa kön.  

 

Från dessa två inriktningar har forskaren Klara Dolk myntat begreppet komplicerande 

genuspedagogik. Genom denna pedagogik vill man komplicera och bråka med de rådande 

normer som finns om vad flickor och pojkar kan göra men även att öka rörligheten över 

könsgränserna då kanske inte alla barn hamnar i de givna kategorierna flicka eller pojke. Som 

pedagog kan man se detta arbetssätt som ett reflektionsverktyg mer än som att det ger färdiga 

strategier att arbeta efter. Det handlar om att som pedagog se att pojkar och flickor gör inte 

kön på ett sätt eller på samma sätt. Som pedagog måste vi se på och fundera över vilka pojkar 

och flickor pratar vi om och i vilka situationer befinner de sig. Att göra kön blir här 

situationsbundet; vilket innebär att i en situation kan barnet positionera sig könsstereotyp men 

i en annan så positionerar det sig könsöverskridande. Här måste pedagogerna titta på vilka 

egenskaper som vi själva värderar högst och hur vi ser på dessa och hur barn bör vara. Klara 

Dolk ställer det på sin spets när hon jämför Pippi och Annika. Idag ser de flesta som att det är 

som Pippi barn bör vara och inte som Annika som är tyst, blyg och inte vågar så mycket. Men 

är det så att det är lika modigt att säga nej till något som att våga göra det? (Davies, 2003, 

Dolk, 2013, Hultén, 2011, Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011 & Orre, 2013). 

 

En komplicerande genuspedagogik handlar om att ställa sig frågor och dessa frågor genererar 

inga säkra svar. Förutom att ställa frågor och reflektera kring dessa så måste pedagogerna 

arbeta med konkreta saker också med barnen men dessa konkreta saker är sprungna ur frågor 
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som man ställt sig inom arbetslaget. Det kan vara frågor av karaktären (Lenz Taguchi, Bodén 

& Ohrlander, 2011): 

 Vilken mångfald när det gäller kön, sexualitet, etnicitet, religion, ålder, 

funktionsförmågor och klass finns det på förskolan? 

 Hur påverkar dessa saker barnen när de skall positionera sig? Hur inverkar det på 

hur andra positionerar dem? 

 Hur förhandlas makt mellan olika barn, mellan barn och vuxen? 

 

En komplicerande genuspedagogik har fått kritik (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011) 

för att den allt för välvilligt har omfamnats av dem som bara vill se till individ och inte till 

struktur men det är just den rådande samhällstrukturen och de traditionella könsmönstren som 

är utgångspunkten i detta arbete. Den komplicerande genuspedagogiken ska ses som ett 

ifrågasättande så att man inte nöjer sig med de könsneutrala och kompensatoriska strategierna, 

utan istället ifrågasätter dessa. Med detta arbetssätt kan pedagogerna öppna upp för 

möjligheter och tolkningar som vidgar, snarare än låser deras tankar vi den ena eller andra 

tolkningen (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011 & Orre, 2013).  

 

 

Metod 

Bakgrund till metodval 

Jag genomförde en studie i den kvantitativa traditionen där jag samlade in data via en enkät. 

Enkäterna innehöll en del frågor med fast svarsalternativ där deltagarna valde bland ett antal 

alternativ men hade också frågor som var öppna. Dessa frågor krävde att pedagogen 

motiverade eller beskrev sitt svar. Jag valde enkäter framför intervjuer då jag vill ha en bredd 

på svaren för att kunna få ett större underlag att analysera vilket gör att jag lättare kan 

generalisera svaren att gälla över en större grupp (Bryman, 2011). Jag valde att ha enkäterna 

halvstrukturerade på grund av att jag vill ha in pedagogernas egna svar, med det menar jag att 

pedagogerna får möjlighet att själva formulera sina svar kring de olika genusvetenskapliga 

begreppen utan att ha förvalda svar att kryssa i. Bryman (2011) menar att det finns två olika 

forskningsstrategier. Dessa är den kvalitativa och den kvantitativa men det går också att 

blanda dessa två då forskaren inte finner att undersökningens karaktär följer någon av 

forskningsstrategiernas kriterier fullt ut. Min valda undersökningsmetod var av kvantitativ 

karaktär då det var en enkät och jag kom att ta reda på vad pedagogerna ansåg om ett antal 
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genusvetenskapliga begrepp men jag prövade inte dem mot någon teori utan drog tolkande 

slutsatser av resultatet när jag satte det mot litteraturbakgrunden. 

 

Enkät 

Jag använde en halvstrukturerad enkät med båda slutna och öppna frågor. Bell (1994) tar upp 

olika sätt att ställa sina frågor på (sid.74), där öppna frågor är den kategori där forskaren får 

mycket användbar information men som kräver mer analysarbete. Därför använde jag en del 

öppna frågor som kräver motiverande svar. Då kom jag att kunna efterlikna en 

halvstrukturerad intervju och fångade vad pedagogerna ansåg om de olika begreppen. En 

enkät kan vara av både kvantitativ karaktär och kvalitativ karaktär. En kvantitativ enkät är 

ganska fyrkantig och snäv i sina frågeställningar. Här finns nästan givna svar och det inrutade 

systemet gör att man inte kommer åt en människas nyanserade erfarenheter kring ett fenomen 

(Repstad, 1999). 

  

Det var viktigt för mig att genom enkäten kartlägga pedagogernas egna definitioner kring 

olika centrala begrepp inom genusvetenskapen samt om eller vilka genuspedagogiska 

strategier man kunde se. För att få reda på kunskapsnivå på olika vetenskapliga begrepp så 

krävde min enkät att det fanns tydliga ramar och frågor som berörde de olika begreppen inom 

genus men samtidigt lämnade den öppenhet kring att motivera och besvara frågorna själv. 

 

Urval  

Jag kom att välja alla pedagoger inom förskolan i det rektorsområde jag arbetar. Att jag valde 

just detta rektorsområde var slumpmässigt. När jag valde alla pedagoger i förskolan inom 

detta område blev detta vad Bryman (2011) kallar en totalundersökning, det vill säga alla ur 

en utvald grupp. I detta fall alla anställda pedagoger inom förskolan i rektorsområdet. Det var 

sammanlagt fem förskolor med olika antal avdelningar per förskola. Sammanlagt handlade 

det om femton avdelningar och cirka 40 pedagoger.  

 

Att hitta rätt antal personer som skulle ingå i ett forskningsprojekt var viktigt och det berodde 

helt och hållet på storleken på projektet. På något sätt måste forskaren begränsa sig efter vad 

tiden tillåter. Forskaren måste också välja ut vilka som skall ingå i en undersökning. I en liten 

undersökning är det svårare att få ett riktigt slumpmässigt urval och då får forskaren nöja sig 

med att utfråga personer som man får tag på eller vill (Bell, 1994).  Efter dessa argument ifrån 

Judith Bell så ansåg jag att just mitt rektorsområde i jämförelse med andra inom kommunen 
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var av rätt storlek, antalet enkäter kändes som hanterbart inom ramen för en kandidatuppsats 

men även att det finns många olika variationer mellan pedagogerna. Med det menar jag 

exempelvis i ålder, utbildningsår, vidareutbildningar och olika pedagoger.  

 

Analys av insamlade data 

Jag har använt mig av en fenomenografisk dataanalys i de öppna enkätfrågorna. Dessa är 

enligt Fejes och Thornberg (2009) sju punkter: 

1. Att bekanta sig med materialet. Man börjar med att läsa igenom materialet flera 

gånger. 

2. Kondensation. Här startar analysen genom att man klipper ut passager eller stycken. 

Man placerar dem sedan fysiskt i olika grupper. 

3. Jämförelse. Man jämför olika passager. Vad finns det för likheter och skillnader? 

Fenomenografins primära mål är att urskilja variationer eller skillnader mellan olika 

uppfattningar och för att kunna göra det så måste man titta på likheterna också. 

4. Gruppering. Man skapar olika grupper av de olika passagerna. 

5. Artikulera kategorierna. Här står likheterna i fokus. Forskaren försöker finna essensen 

i de olika kategorierna. Den kritiska delen av analysen omfattar framförallt att det är 

forskaren som bestämmer sig för vart gränserna mellan olika uppfattningar ska dras, 

det vill säga hur stor variationen inom en kategori kan vara utan att man behöver göra 

en ny kategori. Steg fyra och fem kan behöva upprepas fler gånger innan kategorierna 

satt sig. 

6. Namnge kategorierna. Vad är det mest signifikanta i materialet.  

7. Kontrastiv fas. Nu är det viktigt att granska alla passager och se om de skulle kunna få 

plats i fler än en kategori. Detta moment brukar resultera i att man har många 

kategorier som man för ihop till ett antal färre. 

Genom att samla det i olika kategorier eller teman så kommer jag att kunna se pedagogernas 

kompetens kring olika begrepp inom genusvetenskapen och sedan diskutera dessa teman med 

litteraturbakgrunden. 
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På de slutna frågorna, det vill säga de frågor som kräver att man fyller i en ruta, så kommer 

jag att presentera dem i olika diagram och sedan diskutera dessa resultat i relation till tidigare 

forskning som jag tagit upp i litteraturbakgrunden. 

 

Kriterier för samhällsvetenskaplig forskning 

I Bryman (2011) kan man läsa om kriterier för den samhällsvetenskapliga forskningen. Det 

finns fyra kriterier: 

 Reliabiltet, det vill säga om resultatet från en undersökning blir detsamma om man 

genomför en undersökning till. 

 Replikation, med det menar man att en annan forskare kan göra om samma 

undersökning.  

 Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller ej. Det finns olika validitetskriterier såsom 

mätningsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt ekologisk validitet. 

 Objektivitet 

Vidare i Bryman kan man läsa att dessa regler hör mestadels hemma i den kvantitativa 

forskningen och att i den kvalitativa forskningen har man justerat kriterierna lite. Eftersom 

min undersökning innehåller både kvantitativa och kvalitativa inslag så är de justerade 

kriterierna i Bryman mer aktuella att följa. Dessa är: 

 Trovärdighet, motsvaras av intern validitet. Hur trovärdiga är resultaten från 

undersökningen. 

 Överförbarhet, motsvaras av extern validitet. Får man likvärdiga resultat vid ett annat 

tillfälle. 

 Konfirmering, motsvaras av objektivitet. Hur väl man haft kontroll över sina egna 

värderingar så inte de påverkat undersökningen. 

 

Etiska forskningsregler 

När man genomför en studie så finns det några forskningsregler som man skall följa. Dessa 

regler finns att läsa i ett flertal böcker såsom Bell (1995),Repstad (1999) och Vetenskapsrådet 

(2002). Dessa regler är: 

 Informationskravet 
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 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitet 

 Nyttjandekravet 

Informationskravet innebär att man skall informera personerna som deltar i studien att deras 

medverkan är helt frivillig samt varför de är med i undersökningen. Samtyckeskravet innebär 

att personerna som deltar skall medge deltagandet i undersökningen. Konfidentialitetskravet 

innebär att de medverkande är helt anonyma och att studieresultatet inte på något sätt kommer 

att kunna kopplas till de individer som deltar i undersökningen. Det sista av de fyra kraven 

som ställs är nyttjandekravet och det innebär att man endast får använda sig av de 

införskaffade uppgifterna i sin studie och inte i något annat icke-vetenskapligt syfte. Jag 

kommer att skicka med ett informationsbrev med varje enkät där det tydligt framgår varför 

pedagogerna är utvalda, vad min undersökning går ut på, att deltagandet är frivilligt samt hur 

svaren från enkäterna kommer att publiceras. 

 

Resultat 

Detta kapitel kommer att redovisa resultatet från enkäterna som pedagogerna i rektorsområdet 

svarade på. Av de 40 utlämnade enkäterna har jag fått tillbaka 20 stycken, alltså en 

svarsfrekvens på 50 %.  På de öppna frågorna så har jag analyserat svaren efter Fejes och 

Thornbergs (2009) analyspunkter. Jag har samlat svaren i olika kategorier där antalet som 

svarat återfinns efter varje kategori.  På de slutna frågorna i enkäten som krävt att man kryssat 

i ett svarsalternativ så kommer jag att presentera det i form av diagram. 

Resultat av undersökningen 

Av enkätsvaren framgår att 18 stycken är kvinnor och 2 stycken är män som svarat på 

enkäterna. 

Deltagarna fick även ange sin ålder och det kategoriserade svaret på den frågan redovisas i 

diagram 1. 
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n=20

  

Figur 1. Deltagarnas åldersfördelning 

 

Som man kan utläsa av figur 1 så finns den största delen mellan ålderskategorin 41-50 år, 

därefter med en jämn spridning mellan åren 31-40 år och åren 51-60 år. I ytterkanterna finner 

vi ålderskategorierna 20-30 år samt över 61 år. 

Eftersom det finns olika personalkategorier med olika utbildning så fick deltagarna ange 

vilken utbildning de har men även vilket år de tog examen. 17 av de svarande är förskollärare 

och 3 stycken är barnskötare. 

I tabellen nedanför finns de olika examensåren. Här återfinner vi ett examensspann från år 

1974 till år 2013. Medianen på utbildningen ligger på år 1999.  Dessa examensår återfinns i 

enkäten:  

1974 1978 1981 1984 1992 1995 1998 1999 1999 
2001 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2013  

En av barnskötarna läser till förskollärare och väntas vara färdig år 2017. 

 

Genusvetenskapliga begrepp 

De första frågorna i enkäten handlade om att definiera olika genusvetenskapliga begrepp. 

Nedan följer dessa olika begrepp. Under dessa begrepp återfinns olika kategorier som jag kom 

fram till efter att ha använt Fejes och Thornbergs (2009) analyssteg. De olika stegen i 

analysmetoden beskrivs ingående i metoddelen. 
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Det första genusvetenskapliga begreppet som deltagarna fick definiera var just begreppet 

genus. Här under återfinns fyra olika kategorier: 

Kategori ett (8 deltagare): Här återfinns definitioner som handlar om vad som formar 

kvinnor och män utifrån den sociala och kulturella kontexten vi befinner oss i. Pedagogerna 

här poängterar att det är det sociala och kulturella som påverkar hur vi är som män och 

kvinnor. Det handlar om hur vi är som män och kvinnor, en uppdelning mellan könen. 

Definitioner som exempelvis återfinns är: 

 Tankar/idéer kring olika roller som ges utifrån kön och som ser olika ut beroende på 

det kulturella och sociala. 

 Det är ett begrepp som belyser de sociala villkor som formar flickor och pojkars 

möjligheter.  

 Könsbegrepp. Vad som formar kvinnor och män utifrån sociala förväntningar. 

 

Kategori två (7 deltagare): Är nästan sammanflätad med kategori ett men med skillnaden att 

här definierar pedagogerna genus som att det handlar om en skillnad mellan män och kvinnor, 

att könen har olika egenskaper och att det handlar om manligt och kvinnligt. Ingen svarar här 

att det handlar om en påverkan från den sociala eller kulturella kontexten vi befinner oss i. 

Definitioner som återfinns är: 

 Skillnader mellan män och kvinnor. Våra kön har olika egenskaper. 

 Manligt och kvinnligt och tankar kring det. 

 Ett begrepp som definierar könskillnader mellan män och kvinnor. 

 

Kategori tre (4 deltagare): Pedagogerna här tycker att genus är något som är likvärdigt med 

jämställdhet, att alla skall ha samma förutsättningar oavsett kön, ålder, religion mm och att 

alla är lika värda. Definitioner som återfinns är: 

 Något i stil med jämställdhet. Alla skall få samma förutsättningar oavsett kön, ålder, 

religion etc. 

 Att båda könen är lika värda, och har rätt till samma saker. 

 

Kategori fyra (1 deltagare): Genus definitionen i denna kategori är att det handlar om 

människan. 
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Begrepp nummer två som deltagarna fick definiera var jämställdhet som ligger ganska när 

begreppet genus. Under denna definition återfinns två olika kategorier. 

Kategori ett (12 deltagare): Den största delen av de svarande pedagogerna lägger sin 

definition under denna kategori. Det handlar om att män och kvinnor skall ha samma 

rättigheter och skyldigheter och att man som man och kvinna skall bli behandlade lika och 

inte utifrån sitt kön. Definitioner som återfinns är: 

 Jämställdhet mellan könen, mannen och kvinnan, pojkar och flickor. Alla ha 

samma/lika möjligheter och bli behandlade med samma rättigheter. 

 Män och kvinnor har samma rättigheter/skyldigheter och möjligheter. 

 Att båda könen är lika värda och har samma rättigheter. 

 

Kategori två (8 deltagare): Definitionen här handlar inte bara om kön utan har återfinns 

också aspekter som ålder, religion, hudfärg, handikapp etc. Definitioner som återfinns är: 

 Alla har lika värde – man, kvinna, homo, funktionshindrad, religion, hudfärg mm 

 Jämställdhet är för mig att alla människor oavsett ålder, kön, etnisk ursprung, sexuell 

läggning, har samma rättigheter och möjligheter. 

 

Ett centralt begrepp inom genusvetenskapen är den patriarkala ordningen. Här finner vi tre 

olika kategorier men med en tyngdpunkt på kategori ett där vi återfinner över hälften av 

definitionerna. En av de andra kategorierna med 7 svar är en kategori som inte vet vad 

begreppet står för. 

Kategori ett (12 deltagare): Här finns definitioner om könsmaktsordningen, att männen har 

makten över kvinnorna som grupp och att mannen är urtypen. Definitioner som återfinns är: 

 Att det är mannen, faderfiguren som står som modell, urtypen. Mannen är överordnad 

kvinnan. Mannen är familjeförsörjaren. 

 Könsmaktsordning. Enligt denna teori är det männen i samhället som är uppfostrade 

att ha makten inom familj och samhälle. 

 Att allt utgår från mannens sätt att se och uppleva världen. 

 

Kategori två (7 deltagare): Är de pedagogerna som inte vet vad ordet betyder 

Kategori tre (1 deltagare): Definitionen här handlar om att det är feministiskt. 
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Norm är ett begrepp som finns runtomkring oss i samhället, och finns på olika sätt med oss 

hela tiden. Definitionerna kring detta begrepp går knappt att särskilja i två olika kategorier för 

essensen i de båda kategorierna är densamma; att det handlar om en oskriven regel eller 

allmänna regler. Efter att ha läst dem ett antal gånger så väljer jag ändå att placera dem i två 

kategorier.  

Kategori ett (8 deltagare): Här är det centrala att det är en oskriven regel, något är 

underförstått och osynligt. Definitioner som återfinns är: 

 Regler som är underförstådda. 

 Underförstådda förväntningar. 

 Oskriven regel som inte är uttalad. 

 

Kategori två (12 deltagare): Har precis som kategori en essens i att det är en oskriven regel, 

underförstådda förväntningar och vad som anses normalt. Det är här skillnaden kommer efter 

ordet normalt, vad som anses normalt i samhället, hur samhället anser att människor ska leva. 

Definitioner som återfinns här är: 

 Normer är invanda kulturella/sociala mönster som sitter i väggarna.  

 En norm är vad samhället anser normalt. 

 Det som ansen normalt i generella sammanhang. Förväntningar på vad som anses 

normalt. 

Att göra kön 

Hur pedagogerna ser på pojkars och flickors beteende beror antingen på biologiska orsaker 

eller på sociala orsaker. I diagrammet nedan finner ni hur pedagogerna ser på om det är 

socialt eller biologiskt betingat. 

0

5
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15

Biologiskt betingad
(arv)

Socialt betingat
(miljö)

Både och Inget svar

Biologiskt /socialt betingat n=2

 

Figur 3. Beteende hos barn om det beror på biologiska orsaker eller på sociala orsaker. 
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Svarsalternativen på enkäten var egentligen bara om flickors och pojkars beteenden är 

biologiskt betingade eller socialt betingade, men när jag samlat in enkäterna så hade många 

fyllt i båda och kommenterat att de ansåg att det berodde på båda sakerna. Därav kan man se 

det i resultatdelen som att det kan bero på både och. Det är fler pedagoger, 10 stycken, som 

anser att deras inställning till om pojkar och flickors beteenden beror på att de tror att det både 

beror på arv(biologiskt) och miljö(socialt). 8 stycken av pedagoger anser att det beror på den 

sociala miljön runtomkring barnet. En av pedagogerna anser att det är biologin som enbart 

styr pojkar och flickors beteenden. En pedagog har valt att inte svara. 

En central mening i Läroplanen för förskolan (98, rev 10) är att förskollärarna skall motverka 

traditionella könsmönster men vad betyder detta för deltagarna. Här kan vi dela upp det i fyra 

kategorier men med den största tyngdpunkten på kategori ett, där vi återfinner 14 svar.  

Kategori ett (14 deltagare): Här finns definitioner kring alla barns lika möjligheter i 

förskolan, pedagoger förhållningssätt och att se individen. Definitioner som återfinns är: 

 Alla skall få samma möjligheter oavsett kön. 

 Att ha samma förhållningssätt till pojkar och flickor. Att erbjuda samma material till 

pojkar och flickor.  

 Alla oavsett kön och ålder ska ha lika möjlighet att leka med alla material. Vi ska inte 

behandla barnen utifrån vilket kön de har utan utifrån vem de är som person. 

 

Kategori två (4 deltagare): Här återfinns ett annat sätt att motverka traditionella 

könsmönster i förskolan. Pedagogerna definierar här att det handlar om att utmana barnen i 

gränsöverskridande, utmana deras tankar, visa genom lärmiljöerna hur man kan vara på 

många olika sätt, att våga vara både och med hjälp av utmanande pedagoger. Definitioner som 

återfinns är: 

 Att jag sätter in barnen i olika sammanhang som inte är enligt våra nuvarande normer. 

Öppnar upp ögonen på barn och föräldrar att man kan göra på annorlunda sätt än man 

vanligtvis gör. Detta genom samtal med barnen och konkreta handlingar. 

 Att som pedagog försöka utmana barnen att vara både och. 

 

Kategori tre (1 deltagare): Definitionen här handlar om att alla människor lika värde och att 

man som pedagog skall prata med barnen om det. Glider lite in på kategori två men utan 

dimensionen att utmana barnen. 
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Kategori fyra (1 deltagare): Att pedagoger motverkar traditionella könsmönster genom att 

låta barnen utgå från sina egna intressen i verksamheten. 

Deltagarna fick tidigare definiera vad norm betyder för dem men anser pedagogerna att 

normerna i förskolan påverkar barnen som vistas där. Av 20 enkäter så svarar 19 stycken ja 

och 1 svarar nej. Kommentaren på svaret med nej handlar om att ju mer medvetna 

pedagogerna blir i förskolan så påverkas inte barnen av normerna. Under ja sidans 

kommentarer kan man urskilja sju kategorier där tre av kategorierna innehåller flera 

kommentarer medan de tre andra endast har en eller två kommentarer under sig. 

Kategori ett (5 deltagare): Här handlar det om pedagogens förhållningssätt och bemötande 

och att genom ett korrekt bemötande förhållningssätt så motverkar man normerna. En 

kommentar är: 

 Barnen lär sig det som pedagogerna förmedlar genom sitt beteende.  

 

Kategori två (4 deltagare): Här handlar det om att själva förskolans normer påverkar barnen 

som vistas där. Att olika avdelningar värderingar och normer regler mm påverkar barnen. En 

kommentar är: 

 Barnen spenderar mycket tid på förskolan, där jag tror att förskolans normer påverkar 

barnen. 

 

Kategori tre (3 deltagare): Eftersom samhällets normer och värderingar påverkar barnen så 

måste förskolan utmana och prata med barnen och visa att ex. partnerskap är helt normalt. En 

kommentar är: 

 Barnen tar efter sin omgivning. Svårt för ett barn att se partnerskap som normalt om 

inte förskolan behandlar det som normalt och synliggör detta. 

 

Kategori fyra (2 deltagare): Att förskolans miljö och material påverkar barnen. En 

kommentar är:  

 Våra miljöer byggs inte alltid utifrån ett könslöst perspektiv och valet av material är 

fortfarande ofta valt utan hänsyn till detta. 
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Kategori fem (1 deltagare): Att alla barnen måste få känna sig lika värda under sin dag på 

förskolan. 

Kategori sex (1 deltagare): Att normerna påverkar för att en stor del kvinnor arbetar i 

förskolan. 

 

Genuspedagogiska strategier 

Genus och jämställdhetsarbetet skall finnas med dagligen i förskolan och arbetar 

pedagogerna med det varje dag? Samtliga 20 stycken svarade att de gör det dagligen. Några 

av de 20 hade lagt till kommentarer vid sidan av fråga. Dessa var att man arbetar med det när 

det uppkommer olika saker. 

 

När arbetet med barnen sker dagligen hos samtliga pedagoger, på vilket sätt arbetar 

pedagogerna med genus tillsammans med barnen? Under denna fråga fanns tolv påståenden 

om olika genuspedagogiska strategier och pedagogerna fick kryssa i vilka som stämde in på 

deras arbetssätt. De genuspedagogiska strategierna som är representerade i dessa punkter är 

sammanfattas i nedanstående tabell: 

Genuspedagogiska strategier: 

KÖNSNEUTRALT ARBETSSÄTT KOMPENSATORISKT 
ARBETSSÄTT 

KOMPLICERANDE OCH NORMKRITISKT 
ARBETSSÄTT 

Tänker på hur vi pratar med 
barnen.  

Tänker på vårt förhållningssätt, det 
vill säga hur du som pedagog 
bemöter och är med barnen. 

Reflekterar och analyserar tillsammans med 
barnen. 

Skapar neutrala lekmiljöer. 
 

Låter alla barnen få möjlighet till 
allt i förskolan. 

Avdelningens miljö är utformad så barnen 
har rika möjligheter att utforska kön, 
etnicitet, olikheter i familjeförhållanden, 
orättvisor mm. 

Ändrar namn på lekmiljöer. Låter pojkar träna på speciella 
flickegenskaper och flickor träna 
på speciella pojkegenskaper.  

Arbetar med maktdimensioner. 

Tänker på vad vi handlar för 
leksaker. 

 Utmanar barnen aktivt som pedagog i 
genusrelaterande ämnen såsom kön, 
sexualiteter, funktionsförmågor, 
familjeförhållanden mm. 

Ser barnen som individer. 
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.  

 

Figur 4. Könsneutralt och kompensatoriskt arbetessätt 

Hälften, 10 stycken, hade med påståenden från det könsneutrala arbetssättet och från det 

kompensatoriska arbetssättet. Det är inte så att dessa tio svaranden har med alla punkter utan 

det varierar 

Sammanlagt är det fem punkter som innehåller det könsneutrala arbetssättet och tre punkter 

som innehåller det kompensatoriska. Som resultatet visar så innehåller alla av de tio svaren 

från de båda.  
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Figur 5. Könsneutralt, kompensatoriskt och komplicerande/normkritiskt arbete. 

Från de andra tio i enkäten så finns förutom en del punkter från det könsneutrala arbetssättet 

och det kompensatoriska arbetssättet också någon eller några av de tre punkterna som berör 

det komplicerande och normkritiska arbetssättet 
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Här ser vi i resultatet att de flesta har med två av fyra punkter som hamnar under 

komplicerande och normkritiskt arbete i förskolan. Den punkt under komplicerande och 

normkritiskt arbetssätt som förekommer mest frekvent, 8 stycken av 10 har kryssat den, är 

reflekterar och analyserar tillsammans med barnen. 6 stycken av 10 har kryssat i punkten 

utmanar barnen aktivt som pedagog i genusrelaterade ämnen såsom olika kön, 

sexualiteter, funktionsförmågor, familjeförhållanden mm. 3 stycken av 10 har svarat att 

avdelningens miljö är utformad så barnen har rika möjligheter att utforska kön, 

etnicitet, olikheter i familjeförhållanden, orättvisor mm. Endast 1 av 10 stycken har svarat 

att de arbetar med maktdimensioner.  

 

Pedagogernas kompetens i genusvetenskap 

Deltagarna fick även berätta om de gått någon utbildning i genusvetenskap men även om de 

ansåg om de hade tillräckligt med utbildning för att arbeta med genus.  

30% =
6 st 

70% = 
14 st

utbildning i 
genusvetenskap

JA

NEJ

n=20

 

Figur 6. Utbildning i genusvetenskap. 

Två av de som svarade ja kommenterar att de gått utbildningen Elfte steget.  
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Figur 5. Om pedagogerna har tillräckligt med kunskap i genusvetenskap för att arbeta med 

detta. 
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Under denna fråga fanns en möjlighet att lämna kommentarer om det var något som fattades. 

Även en del som svarat att de hade tillräckligt med kunskap saknade en del teorier, litteratur 

eller diskussioner i ämnet. Kommentarer som återfinns här är:  

 Behövs en genuspedagog i kommunen som åker ut till RO. 

 Ja, metoder att arbeta efter. Hur gör vi i det dagliga arbetet? Mer än pratar om det. 

Utan att det blir inrutat och undervisning. 

 Man kan aldrig få för mycket kunskap. 

 Litteratur. 

 Historiken, konkreta tips så att jag inte tar bort något utan lägger till. 

 Behöver alltid lära sig mer inom ett så pass viktigt ämne 

 Eftersom jag avslutade min utbildning som förskollärare 1984 har jag aldrig fått någon 

utbildning inom detta område. Jag är ”självlärd” och får gå på sunt förnuft. Finns 

säkert massor att lära här. 

 Förkovra sig inom alla områden är alltid bra. 

 Generellt mer insatt och det blir man när man arbetar med det. 

 Saknar tillfällen att diskutera genusfrågor. 

 Man kan alltid lära sig mer. 

 Har ingen form av utbildning. Allt är välkommet. 

 Man kan alltid behöva utvecklas inom området. 

 

Analys  

I analysdelen har jag valt att använda samma rubriker som återfinns i resultatsdelen.  

 

Genusvetenskapliga begrepp 

För pedagogerna är det viktigt med ämneskompetens inom det område som de skall arbeta 

med skriver Sheridan & Pramling Samuelsson (2009). Enkätens inledande frågor behandlar 

olika centrala genusvetenskapliga begrepp och är av yttersta vikt inom genusarbetet. Tidigare 

forskning av Eidevald (2009) och Ärleman-Hagsér & Pramling Samuelsson (2009) visar att 

det skulle finnas en brist på kompetens i genusvetenskap hos pedagogerna och på grund av 

detta så kommer pedagogerna inte vidare i sitt arbete med genus. Hur visar resultatet från 

enkäten att det verkligen är hos pedagogerna? På de genusvetenskapliga begreppen så 

återfinns på tre av begreppen (jämställdhet, patriarkala ordningen och norm), ett rätt svar från 
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cirka 50 % av de svaranden, alltså 10 stycken pedagoger. Sätts resultatet mot tidigare 

forskning kan det tolkas som att det saknas en kompetens i de centrala genusvetenskapliga 

begreppen hos pedagogerna. En ämneskompetens är viktigt för att kunna arbeta med de olika 

ämnena så om pedagogernas kompetens i detta är en bristvara så går detta mot vad Sheridan 

& Pramling skriver om den viktiga ämneskompetensen men även den tidigare forskningen 

stärks gällande bristen på kompetens hos pedagogerna.  

Pedagogerna som svarar med den rätta definitionen är generellt sett rakt på den rätta 

definitionen medan resterande svar blandar ihop de olika begreppen eller helt enkelt inte vet 

vad begreppen betyder. Begreppet där över 50 % av pedagogerna hamnar på rätt definition är 

den patriarkala ordningen. Yvonne Hirdman (2001) menar att den patriarkala ordningen är 

grundläggande för hela samhällsystemet, när svaret ställs mot detta så får det svaret ändå en 

hög betydelse då det är av yttersta vikt att pedagogerna inser att det finns en maktrelation i 

samhället och att samhället är byggt av mannen och för mannen (Hirdman, 2001 & Hedlin, 

2004). Begreppet som pedagogerna har svårast att placera är själva genusbegreppet. Forskaren 

Yvonne Hirdman (2001) stal tillsammans med andra forskare begreppet från lingvistiken och 

fyllde det med en betydelse. Det handlar om det sociala och kulturella könet, hur vi formar 

vårt sociala beteende, relationen mellan män och kvinnor, värderingar och föreställningar om 

män och kvinnor i samhället och något som ser olika ut i olika kulturer och olika ut i olika 

årtionden. Ser vi detta mot resultatet så återfinns den definitionen hos färre än hälften av de 

tillfrågade pedagogerna. Flertalet av pedagogerna blandar ihop begreppet med jämställdhets 

begrepp, att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter (Hedlin, 

2004, Josefsson, 2005 & Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011) medan genusbegreppet 

enligt Hirdman (2001) och Hedlin (2004) handlar om främst det sociala och kulturella könet. 

Att se en skillnad är alltså av yttersta vikt om resultatet sätts mot tidigare forskning och 

litteratur. I boken Genus – hur påverkar det dig (2005) så återfinns ett schackmönster med 

manliga och kvinnliga egenskaper. Dessa egenskaper visar vad samhället förväntar sig är 

normalt inom varje kategori. Sveriges första professor i genusvetenskap, Britt-Marie Thurén, 

menar att genus markerar något mer än vårt kön. Genus markerar att vi analyserar de idéer 

och föreställningar som vi till vardags kallar för kön. Genus markerar att det är hela samhället 

som studeras inte bara vårt kön (Hedlin, 2004), utan varför vi förväntas bete oss på speciella 

sätt utifrån vårt kön. 

När jag ser att definitionen av genusvetenskapliga begreppen är en del som en hel del av 

pedagogerna har svårt för så kan det vara svårt att arbeta i vardagen med dessa begrepp, eller 
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det kanske inte är svårare att arbeta med genus men det blir en felaktig tolkning som 

pedagogerna arbetar efter. Att ha rätt definition av begreppen är grunden till att kunna förstå 

det komplexa ämnet genus och att kunna börja bygga ett genusarbete med barnen i vardagen. 

Att göra kön 

Knyter vi an till tråden om att samhället påverkar vårt sätt att vara beroende på om vi är 

kvinna eller man så blir kön något som är socialt och som det sociala, kulturella och olika 

årtionden påverkar på olika sätt. Risman (2004) menar i sin artikel att människan gör kön i 

varje socialt möte. Barn utvecklar och gör kön i varje socialt och kulturellt möte och därefter 

införlivar de sig i den patriarkala ordningen i samhället. Svenska forskare utgår från att det är 

det sociala som formar oss att bli till de vi blir. Att det finns större avvikelser i respektive kön 

än vad det finns emellan könen. Hittills har ingen kunnat bevisa att hur vi beter oss beror på 

biologin, utan att skillnaderna är större inom en grupp än mellan dem (Lenz Taguchi, Bodén 

& Ohrlander, 2011).  50 % av pedagogerna i enkätstudien anser att vi gör kön med biologin 

och det sociala i bakhuvudet. Detta går mot vad dagens forskare anser. Risman (2004) menar 

att”…social structures are created not by a mysterious forces but by human action. (s.432).  

Även i avhandlingen Genus i förskola och skola – förändringar i policy, perspektiv och 

praktik (2009) så visar den undersökningen att pedagogernas uppfattning går emot den 

dominerande uppfattningen. Hela två tredjedelar av lärarkategorin i denna undersökning ser 

det som ett biologiskt arv istället för ett socialt arv. I min undersökning så ser lite färre än 

hälften av pedagogerna det precis som forskarna gör, att det beror på det sociala hur vi gör 

vårt kön. Ställs det emot läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 10) att det skall ske ett aktivt 

arbete med genus och jämställdhet men inget hur det skall ske så lämnar det enligt 

Wernersson en plats för ”… enskilda läraren att arbeta med jämställdhet med utgångspunkt i 

personlig tolkning.” (Wernersson, 2009. S. 38). Då åsikter här är annorlunda än den som 

dagens forskning har som sin grund när den undersöker genus på olika sätt så blir det väldigt 

många olika tolkningar på hur arbetet med genus skall se ut i barngruppen. Om en del 

pedagoger som i undersökningen anser att det finns biologi som påverkar hur barnen är och så 

finns det vissa som inte gör det så kommer arbetssätten att se helt olika ut. 

Då mitt resultat både visar på kompetenta pedagoger som har med sig de olika begreppen 

inom genusvetenskapen så finns det lika många pedagoger som har svårare med att kunna 

definiera de centrala begreppen inom genusvetenskapen och har då inte ämneskompetensen 

som Sheridan & Pramling (2009) betonar är så viktig. Berg (2006) menar att pedagogerna är 

de viktigaste vuxna efter barnens föräldrar, eftersom de träffar barnen under den största delen 
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av dagen. Därför är det viktigt att pedagogen lär, guidar och bekräftar barnens kunskaper samt 

ger stöd för att barnen ska utvecklas maximalt. Berg tar vidare upp att pedagogerna själva har 

formats av egna könstypiska beteenden under sin uppväxt. Därför menar Berg att det är 

viktigt att pedagogerna ges möjlighet att inhämta kunskap och möjlighet att reflektera 

tillsammans. Detta för att de skall kunna komma vidare i sitt arbete med barnen och genus. 

Genuspedagogiska strategier 

Grunden för allt genusarbete i förskolan finns i Läroplanen för förskolan (98, rev 10). I 

läroplanen för förskolan så finns det att pedagogerna skall motverka traditionella 

könsmönster. Hur definierar pedagogerna detta? 70 % av pedagogerna i enkäten anser att det 

är pedagogernas förhållningssätt, att alla skall få samma möjligheter och att alla barn ska ha 

lika möjlighet att leka med allt material som är definitionen på hur de skall motverka de 

traditionella könsmönstren. I Eidevalds (2009) studie framgår av pedagogerna själva att alla 

skall ha samma möjligheter och att förskolan skall erbjuda barnen material som kan användas 

av båda könen. Ett fåtal pedagoger lägger till aspekten att det är pedagogens uppgift att 

utmana barnen i olika genusfrågor som rör kön men även andra maktordningar såsom 

sexualitet, ålder, religion etc. Men även att aktiv sätta in barnen i olika sammanhang som 

utmanar dagens normer i samhället och att detta skall ske genom samtal och konkreta 

handlingar (Lykke, 2003). Detta arbetssätt förespråkar Klara Dolk (2011). Enligt henne så 

handlar genusarbetet med barnen om ”…ett aktivt ifrågasättande, ett dekonstruktivt 

analyserande eller som Klara Dolk kallar för aktivt bråkande med och komplicerande av vad 

vi som vuxna säger och gör (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011, sid. 14). Alltså kan 

slutsatsen dras att detta inte är det ledande arbetssättet hos dagens pedagoger för att motverka 

traditionella könsmönster utan ser man till vad de flesta pedagogerna svarar på denna fråga så 

återfinns pedagogernas genusarbete under det kompensatoriska arbetssättet. Målet med detta 

arbetssätt är att pojkar och flickor skall få samma möjligheter att utveckla fler förmågor och 

inte begränsas av traditionella mönster (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011).  

Pedagogerna svarade även att det handlade om pedagogernas förhållningssätt, något som även 

återfinns i Christian Eidevals enkätundersökning (2011). Pedagogerna ansåg där att de vuxnas 

bemötande kring barnen har haft den största betydelsen för hur barnen ser på sig själva, eller 

vad de tillåter sig att göra. Dessa tankar härstammar från socialisationsteorierna. Med det 

menas att samhället har skapat två grupper, i detta fall pojkar och flickor. Pojkar och flickor är 

inte något biologiskt betingat utan det handlar om hur samhället påverkar pojkar och flickor 

att bli som de blir (SOU 2006:75). Här finns två aspekter. Den ena blir att sätta pedagogernas 



37 

svar om förhållningssättet mot om deras inställning till om pojkar och flickors beteenden är 

biologiskt eller socialt betingade. Återvänder vi till resultatdelen så ser vi att 50 % av svaren 

hamnar på att de ser på pojkars och flickors beteende som både och, alltså både biologiskt 

men även socialt betingade. Nu sätter vi det mot att pedagogerna anser att förhållningssättet 

gentemot barnen är av yttersta vikt så strider detta egentligen mot deras svar att det är biologi 

inblandat i beteenden hos pojkar och flickor. Förhållningssättet härstammade från 

socialisationsteorierna som ni kunde läsa några rader upp, det vill säga att beteenden skapas 

av samhällets påverkningar. 

Den andra aspekten är att ändras inte pedagogernas förhållningssätt så händer inget och gör de 

det så blir barnen automatiskt jämställda och gränsöverskridande. Eidevald (2011) menar att 

pedagogerna inom det kompensatoriska arbetssättet skiljer på pojkar och flickor fast på ett 

tvärtom sätt. Pojkar uppmuntras att göra det som finns på flickornas arena och flickorna 

uppmuntras att göra det som finns på pojkarnas. Frågan som ställs blir då hur något som 

fokuserar på stereotypa skillnader mellan pojkar och flickor kan främja jämställdhet. Här drar 

pedagogerna alla pojkar och flickor över en kam utan att se att det finns fler skillnader inom 

dessa grupper än mellan dem (Eidevald, 2011 & Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). 

Redan i svaret om hur pedagogerna ser på att motverka traditionella könsmönster kunde det 

utläsas olika genuspedagogiska strategier, i detta fall hamnade det under det kompensatoriska 

arbetssättet. Från enkätens flervalsfråga om hur pedagogerna arbetar med genus i barngruppen 

så återfinns på 50 % av svaren på denna fråga under två olika arbetssätt, det könsneutrala 

arbetssätet och det kompensatoriska arbetssättet. Tyngdpunkten i svaren ligger mer på det 

könsneutrala arbetssättet. Resterande 50 % av svaren har med någon eller några andra 

aspekter och dessa hamnar under det komplicerande och normkritiska arbetssättet. Dock så 

finner vi att tyngdpunkten även på dessa ligger på det könsneutrala arbetssättet. Som 

genuspedagogisk strategi är det könsneutrala arbetssättet inte så kontroversiellt. Oavsett om 

pedagogerna tror att likheterna mellan könen har biologiska eller sociala orsaker så tycker de 

flesta att det är bra om barn, oavsett kön, behandlas lika och får samma möjligheter. I 

förskolans värld handlar det om hur vi pratar med barnen, ser barnen som individer och om 

våra leksaker och lekmiljöer. Arbete med könsneutrala miljöer betonar att kön inte ska ha 

någon betydelse på förskolan utan att alla skall behandlas som den individ de är. Dock så 

riskerar pedagogerna att bli könsblinda av det könsneutrala arbetet och missar hur barnen 

positionerar sig utifrån sitt biologiska kön (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Sätter 

man då min enkät mot dessa påståenden så innebär det att 100 % av de tillfrågade baserar sin 
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grundkompetens på det könsneutrala arbetet! Eidevald (2009) sätter i sin undersökning upp 

dikotomin maskulint kodade pojkmiljöer mot feminint kodade flickmiljöer. En av dessa 

kategorier innehar mer makt och i detta fall är det den maskulint kodade pojkmiljön som 

innehar den makten. Det innebär att pedagogerna ändrar namn på exempelvis dockis till 

hemvrån, hemmet eller huset för att dessa skall bli könsneutrala men i Eidevalds 

undersökning så har ingen av pedagogerna sagt att de bytt namn på byggis eller snickis. Detta 

gör att pedagogerna följer samhällets normer och går på det manliga som det som är värt att 

bevara. Hirdman (2001 & 2007) menar exakt detsamma om att det är den manliga normen 

som följs genom historien. Hon menar att pedagoger har genom årtionden försökt att få 

flickorna till bygghörnan men inte alls varit lika utmanade i sina försök att få pojkarna till 

dockvrån. För pojkarna innebär det att de skulle ta ett steg neråt i makthierarkin då de träder 

in i den feminint kodade dockmiljön. Alltså byter vi namn och kodar av de feminina miljöerna 

för att locka in pojkarna medan de andra namnen får vara kvar då det ses som ett kliv uppåt i 

makthierarkin för flickorna när de kliver in i byggis. Det könsneutrala arbetet enligt Hirdman 

och Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) blir allt annat än könsneutralt då pedagogerna 

omedvetet uppmuntrar till den maskulina normen i samhället. Även Cahill och Adams (1997) 

menar i sin studie att pedagogerna uppmuntrar flickor att bejaka både sin kvinnliga och 

manliga sida medan pojkarna inte har samma möjligheter. 100 % av pedagogerna i enkäten 

står på denna grund men förutom detta så finner vi även hos 100 % av pedagogerna inslag 

från det kompensatoriska arbetssättet som en genuspedagogisk strategi. Det var det 

kompensatoriska arbetssättet som återfanns i pedagogernas definition om hur de tolkar att 

motverka traditionella könsmönster från läroplanen för förskolan (98, rev 10). Det handlar för 

pedagogerna till största delen om deras medvetna förhållningssätt och enligt Delegationen för 

jämställdhet så betyder ett medvetet förhållningssätt detta (SOU 2006:75): 

 Bemötande/tilltal 

 Röstläge 

 Sättet att se på barnen 

 Tilltal 

 Hur man ställer frågor 

 Kroppspråket 

 

Den största förändringen i jämställdhetsarbetet menar Delegationen för jämställdhet är hur 

pedagogerna pratar med pojkar och flickor. Dikotomin här blir ett förändrat sätt att tala mot 

ett oförändrat sätt att tala. Här vinner ett förändrat sätt att tala det slaget. Den andra sidan 
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står för att pedagogerna pratar olika till pojkar och flickor och att detta är fel sätt att gör och 

skapar inte jämställdhet och gränsöverskridanden. Slutsatsen blir alltså att om inte 

pedagogerna ändrar sitt sätt att prata med barnen så skapas en klyfta mellan könen och bidrar 

till stereotypa mönstern i samhället (SOU 2006:75 & Eidevald, 2011). Inte heller här återfinns 

det reflekterande arbetssättet tillsammans med barnen som läroplanen för förskolan (98, rev 

10) trycker på ska vara en grund i det genuspedagogiska arbetet såväl som förskolans andra 

arbete med barnen. Än så länge har det könsneutrala och kompensatoriska arbetet fokuserat 

mestadels på hur en bra pedagog ska vara och hur denna bra pedagog bara genom att vara bra 

på rätt sätt motverkar traditionella könsmönster hos barnen och gör dem gränsöverskridande. 

I både det könsneutrala och det kompensatoriska arbetet så utgås det bara från könsaspekten 

när det arbetas med genus. Här ses kön som en uppdelning mellan två poler, det vill säga en 

uppdelning mellan pojkar och flickor. I enkäten så finns hos 50 % av de svarande en eller två 

kriterier från det komplicerande och normkritiska arbetssättet. Det vanligaste påståendet är att 

reflektera och analysera tillsammans med barnen som kan sättas mot att det återfinns i 

läroplanen för förskolan (98, rev 10), vilket tyder på att dessa pedagoger är väl förtrogna med 

läroplanens innehåll. Endast hos några finner jag att deras genuspedagogiska arbete också 

vilar på att de arbetar med maktdimensioner, att avdelningens miljö är utformad så att barnen 

har rika möjligheter att utforska kön, etnicitet, olika familjeförhållanden och att pedagogen 

utmanar barnen aktivt i genusrelaterade ämnen såsom olika kön, sexualiteter och 

familjeförhållanden. Ingen av pedagogerna har med alla kriterier från ett komplicerande och 

normkritiskt arbete, utan förutom det reflekterande arbetssättet så återfinns något av de andra 

kriterierna. Lykke (2003) menar att skillnaden mot de föregående arbetssätten är att hos ett 

komplicerande och normkritiskt synsätt så finns det fler delar som har inverkan på hur kön 

och maktordningar kommer till. Forskaren Klara Dolk har myntat begreppet komplicerande 

genuspedagogik. Denna pedagogik vill komplicera och bråka med de rådande normerna som 

finns men även öka rörligheten över könsgränserna. Pedagogerna måste våga ifrågasätta hur 

kön görs, på vilket sätt det görs och i vilka situationer. Den komplicerande genuspedagogiken 

ska ses som ett ifrågasättande så att pedagogerna inte nöjer sig med de könsneutrala och 

kompensatoriska strategierna, utan istället ifrågasätter dem.  

Pedagogers kompetens i genusvetenskap 

Kompetensen hos pedagogerna är oerhört viktig om de skall komma vidare i sitt genusarbete. 

Pedagoger behöver både teoretisk kunskap om jämställdhet/genus men också praktisk 

erfarenhet för att kunna upprätthålla genusarbetet. Detta för att ge barnen goda förutsättningar 
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att utveckla en egen könsidentitet (Skolverket, 2005). Enkätens sista frågor berörde om 

pedagogerna gått någon utbildning i genusvetenskap och om de ansåg sig ha tillräckligt med 

kunskap i ämnet. 70 % av de tillfrågade har inte gått någon utbildning i genusvetenskap och 

30 % har gått någon form av utbildning (2 har specificerat att det rörde sig om utbildningen 

Elfte Steget). Dock så anser 45 % att de har tillräckligt med kunskap, 15 % mer än de som har 

någon form av utbildning. I avhandlingen Genus i förskola och skola – förändringar i policy, 

perspektiv och praktik (2009) så visar den undersökningen att både lärarnas och 

förskollärarnas uppfattning kring olika genusbegrepp och genusarbete skiljer sig mot den 

dominerande uppfattningen i den humanistiska och samhällsvetenskapliga genusforskningen. 

Samtidigt så lämnar förskolans läroplan (98, rev 10) ett relativt fritt spelrum i undervisningen 

kring detta ämne och enligt Wernersson (2009) så lämnar det då tyvärr plats för den 

”...enskilda läraren att arbeta med jämställdhet med utgångspunkt i en personlig tolkning.” 

(Wernersson, 2009, s. 38). Det är därför av stor vikt att pedagogerna har en kunskap inom 

genusvetenskapen för om pedagogerna inte är utbildade inom detta ämne som i vilket annat 

ämne som helst så är det svårt att ta ut svängarna och ta ut en riktning att arbeta efter. Utan 

kunskap om jämställdhet, genus, kön, makt och andra relaterade begrepp så kan pedagogerna 

inte se och upptäcka bristen på jämställdhet, avsaknad av genus – och könsperspektiv 

(Nationella sekretariatetet för genusforskning, 2011). 

Ser vi till resultatet från de svaranden som arbetar enligt den könsneutrala och 

kompensatoriska arbetssätten så anser 6 av 10 pedagoger att fastän de inte gått någon 

utbildning i genusvetenskap så har de tillräckligt för att arbeta med genus i förskolan. Sätts 

detta resultat emot Klara Dolks uttalande att pedagogerna skall arbeta med ett aktivt 

ifrågasättande, analyserande och bråkande med de olika begreppen tillsammans med barnen 

(Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011) så ha pedagogerna inte tillräckliga kunskaper för 

att utmana barnen i samhällets normer samt att forma miljön så att barnen kan utforska de 

olika maktdimensionerna aktivt i vardagen. Genom ifrågasättandet av barnens egna tankar 

kring genus och aktivt utmanande av pedagogerna så kan det bli möjligt att lösa upp fasta 

kategorier i samhället rörande kvinnligt, manligt, sexualitet, handikapp, mångkulturellt etc. 

(Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Att skapa nya sätt att arbeta med barnen i 

verksamheten där barnen inte bara är objekt utan också blir subjekt i arbetet är ny viktig del av 

genusarbetet. Ett ifrågasättande och dekonstruerande arbete tillsammans med barnen så att 

gränserna tänjs ut och ett gränsöverskridande kan ske. Ett arbete i en komplicerande och 

normkritisk anda, som kräver goda kunskaper hos pedagogerna (Lenz Taguchi, Bodén & 

Ohrlander, 2011, Nationella Sekretariatetet för genusforskning, 2011 & Orre, 2013). 6 av 10 
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pedagoger som använder sig av komplicerande och normkritiskt arbetssätt menar ändå att de 

skulle behöva mer kunskap om praktiskt arbete, genus historia och att reflektera tillsammans i 

genusfrågor. Precis detta menar Berg (2006) är en av de viktigaste sakerna för pedagogerna, 

ny kunskap och diskussioner tillsammans för att komma vidare.  

Kunskap hos pedagogerna i ämnet är alltså A och O menar forskare och författare för att 

skapa en ifrågasättande pedagogik där barnen är subjekt och inte objekt samt att där 

pedagogens medvetna förhållningssätt inte är det som styr eller gör barnen mer jämställda och 

gränsöverskridande. Det krävs ett aktivt arbete dagligen oavsett om det utgår från barnens 

egna frågor eller om det är pedagogen som utmanar barnens föreställningar om saker i 

samhället. Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) menar att genusarbetet görs här och nu 

med barnen, om och om igen, i det lilla och varje dag! 

 

Diskussion  

Min undersökning består av två saker, den ena delen handlar om de genusvetenskapliga 

begreppen och den andra delen handlar om olika genusstrategier i arbetet med barnen. Dessa 

två olika saker återfinns i min frågeställning där den ena frågeställningen handlar om 

pedagogers kompetens kring de genusvetenskapliga begreppen och den andra frågeställningen 

handlar om vilka genusstrategier pedagogerna använder sig av i arbetet med barnen. 

Vikten av pedagogernas kompetens 

Resultaten utvisar att hälften av pedagogerna definierar vissa av begreppen rätt, det vill säga 

jämställdhet, patriarkala ordningen och norm. Det begrepp som faktiskt fler än 50 % hamnar 

på rätt definition är den patriarkala ordningen. Ett begrepp som enligt Yvonne Hirdman 

(2001) är grundläggande för hela samhällsystemet. Att just detta begrepp skulle vara det 

begrepp som flest definierar rätt är en viktig del anser jag eftersom det är just på detta begrepp 

som genus vilar på. Dock så är det själva genusbegreppet som minst antal pedagoger 

definierar rätt. Pedagogerna blandar ihop genus med jämställdhet som handlar om män och 

kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter medan genus handlar om det sociala 

och kulturella könet. Litteraturen visar att det är en väsentlig skillnad mellan begreppen och 

att det är viktigt att pedagogerna får med sig de rätta definitionerna eftersom det på detta sätt 

gör att pedagogerna får en stabil grund att stå på i sitt genusarbete. Därför anser jag att 

eftersom de rätta begreppsdefinitionerna bara ligger över 50 % så saknas en hel del av 

ämneskompetens kring de genusvetenskapliga begreppen. För mig och författare som 
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Sheridan & Pramling (2009) så anser vi att ämneskompetens inom det område man som 

pedagog ska arbeta med är A och O. Ett värdegrundsarbete skall enligt mig genomsyra hela 

verksamheten och är alltså ett ämne som alla pedagoger skall arbeta med dagligen. 

Läroplanen för förskolan (1998, rev 2010) är väldigt tydlig med förskolans viktiga roll i detta 

arbete och att ingen pedagog kan slippa undan. Dock så lämnar läroplanen ett stort utrymme 

för personliga tolkningar hos pedagogerna kring hur arbetet med genus skall ske i förskolan. 

Nationella sekretariatetet för genusforskning (2011) poängterar att det är av stor vikt att 

pedagogerna har en kunskap inom genusvetenskap för om pedagogerna inte är utbildade i 

detta ämne precis som i vilket annat ämne som helst så är det svårt att ta ut svängarna och ta 

ut en riktning för arbetet. Som pedagog finns inte heller möjligheten att upptäcka bristen av 

jämställdhet och avsaknaden av genus – och könsperspektiv. Jag vill sätta detta emot vilket 

annat ämne som helst för när jag får mer kunskap inom ett ämne, ta det naturvetenskapliga 

ämnet som jag fått mer kunskap och kompetens inom under de senaste åren så är det lättare 

och lättare för mig att arbeta med detta ämne och ta ut svängarna med barnen. Att ställa 

hypoteser var inte självklart för mig för några år sedan men när kunskap inhämtats kring det 

naturvetenskapliga arbetssättet så var det också mycket lättare att kunna använda mig av detta 

i det dagliga arbetet. Likväl så måste pedagogerna inhämta mer kunskap om det utmanande 

arbetssättet och olika maktdimensioner som Lykke (2003), Butler (1990/2007) och Dolk 

(2011) skriver om. Att pedagogerna behöver mer teorikunskaper om hur olika 

maktdimensioner förutom kön påverkar barnen syns i resultatet när jag utläser hur 

pedagogerna arbetar med barnen. Att arbeta med maktdimensioner återfinns endast hos någon 

pedagog. Till största delen så tolkar jag resultatet som att det saknas ämneskompetens och 

därför arbetar pedagogerna inte med detta. Det gör att läroplanen inte följs fullt ut när det 

gäller genusarbetet. Berg (2006) stärker mina egna teorier kring ämneskompetensen när han 

menar att eftersom pedagogerna är de viktigaste vuxna efter barnens föräldrar och träffar 

barnen en större del av dagen så är det viktigt att pedagogen innehar kunskap, lär, guidar, 

utmanar och bekräftar barnen i genus för att barnen skall kunna utvecklas maximalt och 

kunna vara könsöverskridande.  

Pedagogerna har alltså en stor betydelse i barnens liv och alltså barnens lärande i alla ämnen, 

likväl värdegrundsämnet som kännetecknas av genusarbetet. Återfinns då inte kompetensen i 

ämnet som är fallet hos flertalet av pedagogerna så skapas inte rika lärtillfällen i genusämnet. 

Grunden för allt inom genus är alltså den patriarkala ordningen, att männen innehar mer makt 

än kvinnor som grupp och att det har varit så genom hela historien. Ser vi till detta kommer vi 

osökt in på om hur vi blir beror på det biologiska eller om det beror på det sociala. Ser vi till 
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tidigare forskning så menar Risman (2004) att människan gör kön i varje socialt möte. 

Svenska forskare utgår från att det är det sociala som formar oss att bli de vi blir, i detta fall 

hur vi positionerar oss som man och kvinna. Det finns en större variation inom gruppen man 

och kvinna än vad det finns mellan respektive kön. Därför blir det uppseendeväckande att inse 

att 50 % av pedagogerna anser att det beror både på biologi men också på det sociala. Den 

tidigare avhandlingen Genus i förskola och skola – förändringar i policy, perspektiv och 

praktik (2009) visar på samma resultat som återfinns i min undersökning, det vill säga att 

flertalet pedagoger anser att hur vi blir beror på det biologiska. Att så pass många som hälften 

av de tillfrågade tror att biologin inverkar på hur vi blir samt att det är ungefär lika många 

som har svårt att definierar begreppen inom genusvetenskapen så anser jag med stöd hos Berg 

(2006) att det är viktigt att pedagogerna inhämtar kunskap och får möjlighet att reflektera 

tillsammans. Det är viktigt att pedagogerna får med sig teori från hur genus sett ut genom 

historien och att det som kan tros bero på biologin härstammar från det sociala fast har flera 

hundra år på nacken. Genom att sätta historiken mot sina egna tankar och värderingar 

samtidigt som att reflektera med andra pedagoger gör att ögonen öppnas för nya lärdomar och 

gamla åsikter revideras. Dagens forskare utgår från att det är det sociala som formar oss och 

det finns inget stöd för att det är biologin som styr oss i vårt handlande. Det skapar en viss 

problematik när hälften av pedagogerna anser att det till viss del beror på våra biologiska 

förutsättningar hur vi är/blir. Arbetet med barnen kan bli oerhört annorlunda hos pedagoger 

som anser att hur vi gör kön beror på det sociala eller på det biologiska. Hos pedagoger som 

anser att biologin ligger till viss grund för vårt könsskapande och handlande anser troligtvis 

också att vissa saker inte går att ändra på för det är biologin som styr detta. Medan hos 

pedagoger som anser att det sociala formar vårt könsbeteende, så finns inte några 

begränsningar för vad de olika könen kan göra eller hur de handlar utan att detta beror på 

samhällets normer och värderingar.  Att då läsa mer genus historia gör enligt mig att en grund 

i genusämnet skapas. Detta behövs för att pedagogerna ska komma vidare i sitt arbete med 

genus och barnen.  

Pedagogerna och genuspedagogiska strategier  

Läroplanen för förskolan (1998, rev 2010) lämnar som sagt ett stort utrymme för fri tolkning i 

arbetet med genus och när vi ser på meningen att motverka traditionella könsmönster vad 

tolkar pedagogerna in i detta? När Klara Dolk (2011) pratar om att det skall ske ett aktivt 

ifrågasättande, ett bråkande och komplicerande av vad som sägs och görs så pratar 

pedagogerna själva om, 70 % av de tillfrågade, att detta handlar om pedagogernas 

förhållningssätt, att alla barn skall få samma möjligheter och att alla barn skall få lika 
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möjligheter att leka med allt material. Redan här ser vi alltså att det endast är ett fåtal 

pedagoger som lägger in att det är deras uppgift att utmana barnen och öppna deras ögon för 

att de skall ifrågasätta dagens normer och värderingar i samhället. I detta arbete är det inte 

självklart att fråga barnen och få dem att reflektera såsom det är i andra ämnen, exempelvis 

naturvetenskap, teknik, matematik. Redan här går det att utläsa genusstrategier i arbetet med 

barnen. Dessa pedagogers definition av att motverka traditionella könsmönster hamnar under 

det kompensatoriska arbetssättet. I detta fall anser jag att det inte är det som är mest 

uppseendeväckande just här för det är ni vi tittar på pedagogernas svar som handlar om att det 

till största delen handlar om deras förhållningssätt och att det är deras bemötande som har haft 

störst inverkan på hur barnen ser på sig själva eller vad de tillåter sig att göra som det blir 

intressant. Detta synsätt kommer ifrån socialisationsteorin som handlar om att samhället har 

skapat två olika grupper, i detta fall pojkar och flickor. Det är samhället som påverkar dessa 

grupper och det handlar inte om de biologiska förutsättningarna. Här är det alltså 70 % som 

anser att det beror på sociala orsaker att vi blir de vi blir, men tittar vi återigen på svaren kring 

om vårt beteende skapas av sociala eller biologiska orsaker så anser 50 % att det också beror 

på biologiska orsaker. Därför anser jag att pedagogerna motsäger sig själva i den frågan men 

det får mig även att fundera kring att det kanske i slutändan handlar om att pedagogerna 

saknar grundkompetensen i genusvetenskap och därför baserar sina svar på eget tyckande och 

tänkande och inte på tidigare forskning eller litteratur i ämnet. Slutsatsen blir då enligt mig 

svajiga svar då man som pedagog inte känner sig säker på begreppen som kan ligga i närheten 

av varandra men samtidigt betyda skilda saker. Saker som är viktiga att hålla isär samtidigt 

som det är viktigt att se sambanden mellan de olika begreppen. Jag vill till sist återknyta till 

tidigare forskning av Eidevald (2009) och Ärleman-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) 

som i sina undersökningar visar att det finns en brist på kompetens i genusvetenskap hos 

pedagogerna och att på grund av detta så kommer de inte vidare i sitt arbete med genus. Jag 

måste också följa med på deras linje att det saknas kompetens i genusvetenskap hos 

pedagogerna och att de på grund av detta inte kommer vidare. Pedagogerna tar inte några nya 

kliv utan befinner sig fortfarande kvar i olika arbetssätt som funnits med under en lång tid 

men som under senare årtiondet ändrats precis som de andra arbetssätten har ändrats i 

förskolan. Jag talar om det utmanande, utforskande och reflekterande arbetssättet som 

återfinns i förskolan men som de flesta pedagogerna inte har med i arbetet med genus. De 

genusstrategier som istället återfinns i pedagogernas svar kring hur de arbetar med barnen och 

genus handlar till 100 % om arbetssätt som härstammar från 60- talet, det könsneutrala 

arbetssättet, och 90- talet, det kompensatoriska arbetssättet. Dock så ligger tyngdpunkten på 
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det könsneutrala arbetssättet där neutrala lekmiljöer, andra namn på lekmiljöer, vilka leksaker 

som handlas och hur pedagogerna pratar med barnen är i fokus. Alla pedagogerna har med 

kriterier från det könsneutrala arbetssättet och jag undrar om det beror på pedagogernas egna 

uppväxter. De är ju också uppfostrade i den könstereotypa andan men det kan även bero på en 

bristande kompetens i genusvetenskap och därtill hur pedagogerna själva kan genomföra ett 

arbete med genus i barngruppen.  Jag tror inte att pedagogerna har gjort ett aktivt val att 

arbeta könsneutralt utan att det har att göra med en bristande kunskap kombinerat med sin 

egen uppväxt. Genom att plocka bort eller ändra namn på exempelvis dockis men inte på 

byggis så förstärker pedagogerna den maskulina normen som samhället vilar på, den 

patriarkala ordningen. Pedagoger som har kunskap om vad den patriarkala ordningen innebär 

har även de med kriterier från det könsneutrala arbetssättet och det stärker min egen teori att 

pedagogerna inte har gjort ett aktivt val med detta arbetssätt eller att de ens vet vad det 

innebär.  

100 % av pedagogerna hade med kriterier från det könsneutrala och kompensatoriska 

arbetssätten men 50 % av pedagogerna har med någon eller några av kriterierna som även hör 

hemma i det komplicerande och normkritiska arbetssättet. Tyngdpunkten ligger dock på de 

två övriga arbetssätten och det vanligaste kriteriet som återfinns i det komplicerande och 

normkritiska arbetssättet är att pedagogerna reflekterar tillsammans med barnen. Ett kriterie 

som egentligen inte bara hör hemma i genusämnet utan Lpfö 98/10 menar att det 

reflekterande sättet skall genomsyra verksamheten. Jag tror därför att det känns naturligt för 

pedagogerna att välja detta sätt för att de använder sig av detta annars och tycker att eftersom 

vi gör det i allt annat så finns det med även här. Det känns mer bekant för pedagogerna att 

använda detta sätt än att utforma miljön så att barnen kan testa och utforska kön, etnicitet, 

olika familjeförhållanden etc. eller att pedagogerna utmanar barnen i genusrelaterade ämnen 

såsom olika kön, sexualiteter eller familjeförhållanden utan att det är initierat av barnen 

själva, utan för att det är en del av hur samhället ser ut. Det kan också höra samman med att 

pedagogerna kanske undrar hur detta skall bemötas av föräldrarna, en del som Eidevald 

(2009) också tar upp i sin studie. Det finns enligt mig och tidigare forskning många element 

som spelar in i arbetet med genus i förskolan men precis som Eidevald (2009) och Ärleman-

Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) studier visar så är den bristande kompetensen i 

ämnet den största faktorn varför arbetet med genus inte tar några större kliv framåt. Det är hos 

de pedagoger som skaffat sig mer kunskap där genusarbetet kan ta lite andra vägar och bli 

mer synbara. Jag anser att kompetensutvecklingen i rektorsområdet borde fokusera på 

genusvetenskap efter att pedagogerna under flertalet år haft möjlighet att förkovra sig i 



46 

svenska, matematik och naturvetenskap/teknik. Där ämneskunskaper har visat sig haft relativt 

stora utslag på hur pedagogerna arbetar med dessa ämnen i verksamheten och att pedagogerna 

är mer bekväma med hur de använder begrepp inom respektive ämne. Effekten borde bli 

densamma om pedagogerna får möjlighet att förkovra sig även inom detta ämne. Det handlar 

återigen om det som Wernersson (2009) får fram i sin studie om att det är genom kunskap 

som pedagogerna kan ta ut svängarna inom ämnet och faktiskt upptäcka bristen på 

jämställdhet och avsaknad av genus och könsperspektiv i verksamheten. Jag tycker att 

resultatet om pedagogerna har tillräckligt med kunskap för att arbeta med genus är väldigt 

spännande då det visar sig att 6 av 10 pedagoger som arbetar enligt det könsneutrala och 

kompensatoriska arbetssättet anser sig ha tillräckligt med kompetens i genusvetenskap även 

fast de inte har gått någon utbildning i ämnet. Här måste jag sätta det mot Klara Dolks 

uttalande att pedagogerna skall aktivt ifrågasätta, analysera och bråka med de olika begreppen 

tillsammans barnen, det komplicerade och normkritiska arbetssättet (Lenz Taguchi, Bodén & 

Ohrlander, 2011). För mig blir det ganska tydligt att pedagogerna överskattar sina egna 

kunskaper inom ämnet när det blir så tydligt att deras arbetssätt bygger på grunder från flera 

årtionden sedan. Inom forskning har ämnet tagit betydliga kliv framåt och visar att det finns 

en betydande brist i kompetensen för att pedagogerna skall kunna bråka med normerna i 

samhället. Förutom inhämtandet av kunskap så tror jag på att få tid till att reflektera med 

andra pedagoger för att finna konkreta arbetssätt i barngrupperna. För precis som Eidevald 

(2009) säger så är pedagogerna öppna för att diskutera ämnet och olika arbetssätt, vilket enligt 

mig är en god startgrund i det genusvetenskapliga ämnet som antagligen kräver mycket mer 

diskussion då även pedagogerna själva bär med sig ryggsäckar med olika könstereotypiska 

åsikter från sin uppväxt. Det gäller här anser jag att utmana sina egna normer och värderingar 

med ny kunskap som gör att pedagogerna gör sig av med vissa saker i sina egna ryggsäckar 

för att kunna öppna dörrarna till en komplicerande genuspedagogik, där pedagogerna ser nya 

tolkningar som snarare vidgar än låser fast tankarna vid gamla normer i samhället. 

Avslutande tankar 

Efter att ha gjort min undersökning kring pedagogers kunskapsnivå och vilka genusstrategier 

som används så kan jag konstatera detta: 

 Det behövs mer teori för att öka pedagogernas kunskap kring genushistoria, 

genusvetenskapliga begrepp och olika genuspedagogiska strategier. 

 Pedagogerna använder allra mest den könsneutrala strategin när de arbetar med 

barnen. Det är väldigt få pedagoger som har med något från den komplicerande 
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genuspedagogiken som utmanar barnen på olika sätt, tar tillvara på deras tankar och 

skapar miljöer där det finns möjlighet att göra kön på många sätt. 

 Det behövs tillfällen till att reflektera tillsammans för att kunna komma vidare i 

genusarbetet. 

 

Metoddiskussion och vidare forskning 

Studiens syfte var att undersöka kunskapsnivån bland pedagoger i förskolan beträffande 

genusvetenskapliga begrepp såsom genus, kön och maktordning. Jag ville även undersöka om 

pedagogerna använde sig av några genusvetenskapliga strategier exempelvis kompensatoriskt 

arbete, normkritiskt arbete mm. För dessa syften anser jag att enkäten var en bra metod för att 

inhämta svar kring dessa saker. Det som jag i efterhand själv kom till insikt med var att jag 

hade i enkäten en fråga om man var man eller kvinna. Varför ville jag veta det? Behövde jag 

veta det? Nej det fanns ingen anledning till att egentligen ha med den frågan för den hade 

inget med mina syften och frågeställningar att göra. Om pedagogen var man eller kvinna 

spelar ingen roll för det var inte skillnaden mellan männen och kvinnornas arbetssätt som jag i 

denna undersökning ville studera och analysera. Det hade förvisso också kunnat vara en 

intressant frågeställning men grunden i denna undersökning var kompetensen och 

genusstrategierna inte deras kön.  

Svarsfrekvensen var dock bara 50 % vilket gör att det inte blir en totalundersökning, det vill 

säga alla pedagogerna i rektorsområdet. Här skulle jag säga att undersökningen svängde till 

att bli en stickprovsundersökning. Nu fick 20 stycken pedagoger representera rektorsområdet 

och utfallet på vilka som fick svara blev slumpmässigt eftersom tanken från början var att alla 

skulle svara. Fastän det bara kom in hälften av svaren så anser jag att genom de halvöppna 

frågorna har jag fått mycket information om pedagogernas kunskap kring olika 

genusvetenskapliga begrepp. Genom att använda flera påståenden från olika genusstrategier 

där pedagogerna fick välja vilka som passade in på just deras arbete så kunde jag bena ut vart 

pedagogernas arbetsfokus låg bland de tre olika genusstrategierna. Själva frågorna och deras 

olika karaktärer, öppna och slutna, blev en bra kombination och jag känner att jag fick tillbaka 

det som jag hade trott att jag skulle få. Dessa 20 pedagoger besvarade mina frågeställningar 

och jag skapade en bild över hur det såg ut kring dessa pedagogers arbete i genusämnet och 

resultatet styrktes genom tidigare forskning om pedagogers kompetens i genusvetenskap och 

vilka genusstrategier som återfinns inom verksamheten. Därför anser jag att oavsett bortfallet 

så blev utgången positiv, kanske på grund av att mitt resultat kunde stärkas av tidigare 

forskning, vilket gjorde att den fick högre validitet. Ser jag till Brymans (2011) justerade 
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kriterier kring validitet som handlar om trovärdighet, överförbarhet och konfirmering så anser 

jag att resultaten är trovärdiga oavsett en 50 % svarsfrekvens, överförbarheten anser jag också 

vara relativt hög då både tidigare forskning och min egen visar på samma sak, bristande 

kompetens, och även under det sista kriteriet, konfirmering, anser jag att mina egna åsikter 

och förutfattade meningar innan min undersökning inte har påverkat undersökningen under 

tiden utan istället har fått komma fram under slutdiskussionen när jag kunnat sätta dem mot 

undersökningen och tidigare forskning. 

Genom tidigare forskning och litteratur samt min egen undersökning så har jag fått fler tankar 

kring genus och pedagogers arbete med genus i vardagen. Jag hade velat tränga djupare ner 

med min forskning kring ett arbetslag där observationer, samtal, handledning och 

kunskapsinhämtning i genusämnet under en längre period (ett år) hade bildat en cirkel. Jag 

hade vid sidan av de teoretiska delarna velat göra denna fältstudie på en förskoleavdelning. 

Jag vill genom denna forskning ta reda på genom nära håll hur pedagogerna arbetar med 

genus i barngruppen och hur arbetet ändrar karaktär genom att mer kunskap inhämtas och 

diskussioner förs i arbetslaget.  Genom denna forskning hoppas jag kunna statuera ett 

exempel från en förskoleavdelning utan att för den skull kanske kunna påstå att denna 

avdelnings arbete är representativ för alla förskoleavdelningar. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev. 

Till verksamma pedagoger 

Mitt namn är Caroline Wiking och jag läser en kurs i pedagogik vid Umeå universitet. Denna 

kurs innefattar en kandidatuppsats och jag har valt att undersöka hur mycket kunskap det 

finns kring genusvetenskap hos verksamma pedagoger i förskolan samt vilka 

genuspedagogiska strategier man kan urskilja i arbetssättet hos pedagogen. Min undersökning 

innefattar att göra enkät bland all personal i rektorsområdet och därefter analysera svaren som 

kommer in. Om du har fått detta brev så är det för att jag vill att du skall delta i min studie. 

Jag vill gärna att du tar dig tid att fylla i min enkät som består av både slutna frågor som bara 

är att kryssa i samt öppna frågor som kräver ett skriftligt svar. Var snäll och svara på alla 

frågor för att jag ska kunna göra en fullständig analys av alla svaren. Ditt deltagande är helt 

frivilligt men jag hoppas att du vill svara på mina frågor och hjälpa mig i min forskning kring 

pedagoger och genusvetenskap. Undersökningen och dess resultat kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Umeå universitet. 

 Jag är mycket tacksam för din medverkan! 

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: 

Caroline Wiking 

Tel:  

Mejl:  

Handledare: Kent Löfgren 
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Bilaga 2 

          Enkät i genusvetenskap 

Underlag för kandidatuppsats i pedagogik 

                  vid Umeå universitet 

 

Nedan finner du några frågor som kommer att utgöra grunden i min undersökning om 

pedagogers kompetens i genusvetenskap. 

 

Var vänlig och markera det svar som passar dig bäst eller skriv ditt svar på raderna.  

 

1) Är du man eller kvinna? 

□ Man 

□ Kvinna 

 

2) Vilken ålderskategori tillhör du? 

□ 20-30 år 

□ 31-40 år 

□ 41-50 år 

□ 51-60 år 

□ över 61 år 

 

3) Vilken kategori av personal tillhör du?____________________________________ 

4) Vilket år tog du examen från lärarutbildningen?____________________________ 

5) Definiera begreppet genus?____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6) Ett närbesläktat begrepp till genus är jämställdhet. Hur definierar du detta? 

___________________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________________ 

7) Ett tredje centralt begrepp inom genusvetenskapen är den patriarkala ordningen, vad 

står det begreppet för?____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

VT 2014 
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8) Ett sista begrepp som jag vill att du definiera är norm, vad står det begreppet för? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
9) Utgår din inställning till pojkar och flickors beteenden från att de är biologiskt 

betingade eller socialt betingade, det vill säga beror pojkar och flickors beteende på 
arv eller miljö? 
□ biologiskt betingad 

□ socialt betingat 

 

 

10)  Förskolan skall motverka traditionella könsmönster, vad innebär det för dig? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

11) Begreppet norm togs upp lite längre upp i enkäten. Tror du förskolans normer 
påverkar barnen som vistas i förskolan? 
□ Ja 

□ Nej 

 
Motivera gärna ditt svar: ______________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________ 
 
 

12) Hur ofta arbetar ni med genus i barngruppen? 
□ Inte alls 

□ 1 gång/läsår 

□ 1 gång/ månad 

□ 1 gång/vecka 

□ Dagligen 
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13) På vilket sätt arbetar ni i ditt arbetslag med genusämnet? 

□ Tänker på vårt förhållningssätt 

□ Tänker på hur vi pratar med barnen 

□ Låter alla barnen få möjlighet till allt i förskolan 

□ Reflekterar och analyserar tillsammans med barnen 

□ Skapar neutrala lekmiljöer  

□ Ändrar namn på lekmiljöer 

□ Låter pojkar träna på speciella flickegenskaper och flickor träna på speciella 

pojkegenskaper 

□ Arbetar med olika maktdimensioner 

□ Avdelningens miljö är utformad så barnen har rika möjligheter att utforska kön, 

etnicitet, olikheter i familjeförhållanden, orättvisor mm 

□ Tänker på vad vi handlar för leksaker 

□ Utmanar barnen aktivt som pedagog i genusrelaterade ämnen såsom olika kön, 

sexualiteter, funktionsförmågor, familjeförhållanden mm 

□ Ser barnen som individer 

14) Har du gått någon fortbildning i genusvetenskap? 

□ Ja 

□ Nej 

 

15) Tycker du att du har tillräckligt med kunskap för att jobba med genus? 

□ Ja 

□ Nej 

 

Tack för din medverkan!  

 

Caroline Wiking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


