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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats var att synliggöra hur pedagoger uppfattar sitt eget genusarbete, 
deras tankar och synsätt kring hur de arbetar mot en jämställd förskola.
I forskningsbakgrunden fokuseras det på att förklara begreppet genus närmre. Det definieras 
vad skollagen säger om genus och jämställdhetsarbete och vad det innebär för dem som 
arbetar som pedagoger inom förskolan i dag. Sedan beskrivs även hur pedagogers arbete med 
genus kan se ut på förskolan och pedagogernas arbete berörs genom relevant litteratur. 
Metoden som valdes för att synliggöra pedagogerns tankar kring sitt eget arbetssätt var 
kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. Vid intervjuerna användes inte en 
ljudupptagare utan stödpunkter antecknades under intervjuns gång.Resultatet visade att de 
flesta pedagoger inte tyckte att de uppnådde målen enligt läroplanen och att de inte finns 
tillräckligt med kunskap inom arbetslaget för att det skall ske. Bristande kunskap är något 
som flera av pedagogerna tar upp som en anledning till att målen inte kan uppnås. Resultatet 
av studien visar att pedagogerna måste bli mer medvetna om sitt eget arbete kring genus, det 
är deras medvetenhet kring genus som kan förändra de invanda könsroller och normer som 
de, om de inte reflekterar över sitt arbete överför till barnen. Det måste råda en gemensam 
vilja i en personalstyrka för att uppnå målen i läroplanen vilket flertalet av pedagogerna tyvärr 
inte anser att de i dagsläget gör.

Nyckelord: genusarbete, förskola, könsroller, medvetna.
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Inledning 
Jag har valt att undersöka pedagogers synsätt kring genus i förskolan. Intresset för genus 
väcktes tidigt i mina studier inom pedagogiken, och har växt sig allt starkare under min 
utbildning. 

Innebörden av ordet jämställdhet, borde vara rätt självklar om man tänker efter, i samhället 
bör män och kvinnor ställas inför lika villkor. Men så ser det dessvärre inte ut, och än i dag år 
2010 så är samhället inte jämställt. 

För att ändra på barns uppfattningar och försöka förändra de invanda könsroller som råder, är 
det viktigt med jämställdhetsarbete inom både förskolan och skolan. Detta är tydligt 
formulerat i både skollag och läroplan (Lp98). Trots det ägnas alltför lite tid åt frågor om kön 
och genus. Som orsak till att jämställdhetsområdet inte får så stort utrymme nämns ibland att 
det saknas både metoder och kunskap.

Ett aktivt jämställdhetsarbete i skolan/förskolan innefattar både elever/barn och de vuxna. Ett 
vuxenperspektiv på genus inom skolan/förskolan är ytterst viktigt när det gäller att reflektera 
över sitt eget tänkande och koppla det till det pedagogiska arbetet. 

Skollagen, läroplanen, kursplaner och särskilda programmål är riktmärken för lärare och 
förskollärare. Läroplanen och dess värdegrund uttrycker att “främja jämställdhet mellan 
könen” som ett av de grundläggande värden som förväntas visa sig i hela verksamheten i 
skolan.

Jag vill referera till är en artikel i Svenska Dagbladet måndagen den 17 september 2007, som 
heter “ Film på förskola blev genuschock”. Den handlar om att det är drygt tio år sedan ett 
stort projekt på en förskola (Tittmyran i Gävle) drog i gång ett mycket uppmärksammat 
jämställdhetsarbete. Uppdraget var tydligt: Förskolan ska motverka traditionella könsroller 
och verka för jämställdhet mellan flickor och pojkar. Det slår skollagen och läroplanen fast.

Men verkligheten är ofta en annan. Forskning visar att många förskolor snarare stärker än 
motverkar stereotypa könsroller. Medan flickor blir små hjälpfröknar, fostras pojkarna till 
rebeller som testar gränser och tar för sig.

”Det är ett svårt förändringsarbete. Som pedagog måste man ifrågasätta sig själv och sina 
handlingar, vilket kan vara ganska jobbigt eftersom vi bär våra egna könsroller så djupt inom 
oss”, säger Kajsa Wahlström, pedagogisk konsult i jämställdhetsfrågor och en pionjär inom 
svensk jämställdhetspedagogik. ( Svenska Dagbladet http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/
manligt-och-kvinnligt/film-pa-forskola-blev-genuschock_19752.svd)

Eftersom förskollärarna själva identifierar sig med sina egna könsroller kan det dock vara 
svårt att få syn på könsmönstren inom barngruppen. På Tittmyran öppnades en ny värld när 
pedagogerna började dokumentera sin verksamhet med videokamera. 
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”Vi visste ju att det fanns skillnader mellan pojkarna och flickorna, men inte att de var så 
stora. Dessutom trodde vi att skillnaden låg enbart hos barnen. Det var faktiskt en chock att 
se att vi pedagoger omedvetet – men konsekvent – förstärkte könsrollerna i barngruppen”, 
säger Kajsa Wahlström. ( Svenska Dagbladet http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/manligt-
och-kvinnligt/film-pa-forskola-blev-genuschock_19752.svd)

Jag tycker att denna artikel på ett bra sätt belyser hur viktig roll pedagogen har och hur stor 
betydelse det har att pedagogerna själva granskar sitt beteende och blir medveten om hur de 
själva arbetar för att nå målen i läroplanen och skollagen.

Forskning inom området genus visar att förskolor kan förstärka könsroller och könsmönster 
istället för att motverka dem. Därför måste arbetet med att utveckla genus inom skolan och 
förskolan stärkas.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att synliggöra hur pedagoger uppfattar sitt eget genusarbete, 
deras tankar och synsätt kring hur de arbetar mot en jämställd förskola.

Frågeställningar:

° Tycker pedagogerna att det  saknas något  i förskolans  arbete för att jämställdhetsmålen ska 
uppnås till fullo?

° Hur yttrar sig jämställdhetsarbetet på arbetsplatserna enligt pedagogerna själva?

° Hur ser pedagogernas attityd och inställning ut till genusarbetet?

Tidigare forskning 

Pedagogers roll

Tidigare forskning som jag tagit del av är bla Anna Ubysz  magisteruppsats “En studie i 
pedagogers kunskap om genus och jämställdhet i praktiskt arbete”(2007).

Syftet med Anna Ubysz magisterarbete var att undersöka om och hur pedagoger i förskolan 
följer Lpfö 98 i värdegrundsarbete kring jämställdhet och genus och vilka pedagogiska 
metoder som används för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Hon ville 
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även ta reda på om pedagogers arbete kring dessa frågor genomsyrar förskolans dagliga 
verksamhet. 

I uppsatsen tar Ubysz upp b la Kajsa Wahlström och Margaretha Öhmans tankar, som båda 
två har forskat inom ämnet genus, och refererar till hur de belyser, just hur stor roll 
pedagogernas sätt att bemöta barnen spelar roll för hur genusarbetet genomförs på olika 
skolor. Pedagogen har en mycket stor frihet i hur barnen bemöts varje dag och hur pedagogen 
fungerar som förebild. Med detta enorma inflytande är det extra viktigt att de inte förser 
flickor och pojkar med roller utan istället bekräfta dem som individer.

Ubysz studie handlar om genus och jämställdhet i förskolan och pedagogers praktiska arbete, 
och genom det arbetet ville hon granska de statliga direktiven om jämställdhet och genus. 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) skriver om betydelsen av 
jämställdhet och genus i förskolan och lämnar en del förslag och överväganden till den 
aktuella situationen. Ubysz vill med sin uppsats undersöka och skaffa sig information om hur 
statliga direktiv är synliga i förskolans pedagogiska arbete. Förskolans läroplan beskriver de 
viktiga värderingar, tankar och normer som bildar grundpelare för förskolans verksamhet. Det 
är betydelsefullt att förskolans personal tar ställning till och reflekterar över hur de förhåller 
sig till de demokratiska värdena och till barnens socialisationsprocess. Personalens uppgift är 
att med sina tydliga attityder i dialog och samspel med barnen förverkliga de demokratiska 
värdena. 

Ubysz observationer och analysen av undersökningsmaterialet på sammanlagt åtta 
förskoleavdelningar visar att de flesta pedagoger har olika förhållningssätt mot flickor och 
pojkar. Studien visar att det är fortfarande efter könet som pedagogerna väljer aktiviteter, 
inreder förskolans lokaler och har olika sätt att bemöta pojkar och flickor. 

Vissa pedagoger erkänner i sina intervjuer att de uppmärksammar flickorna mer, särskilt när 
det gäller klädsel och utseende. Förskollärarna är även medvetna om att flickorna strävar mer 
efter kroppslig kontakt med vuxna.

Alla bekräftar i intervjusvaren att det är en markant skillnad i barnens lekar och val av 
aktiviteter under den fria leken. Det är därför som vissa lokaler är dominerade av flickor och 
andra av pojkar.
 
 Ubysz är helt övertygad om att det inte är någon pedagog som upprätthåller det 
existerande genussystemet medvetet, alla vill göra sitt bästa och skapa de optimala 
förutsättningarna för barnens utveckling och lärande.

Jag tycker att Ubysz uppsats ger mig inspiration och innehåller många av de frågor jag själv 
vill få svar på genom min egen uppsats. 

En artikel som knyter an till mitt ämne är en artikel av H. Lenz Taguchi (2003) som 
publicerades i Pedagogiska magasinet.
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Artikeln heter “Det finns inga naturliga kön” och tar upp hur flickor, pojkar och pedagoger 
själva sätter sina könsroller i skolan. Den tar upp skäl till varför kön och utbildning så väl 
hänger ihop.

Innehållet i förskolan och skolan är alltid på något sätt relaterat till kön. 
I grundskolan fortsätter “könandet” av innehållet. Skrivning, läsning, musik, språk, litteratur, 
bild, syslöjd och hemkunskap förstås på ett självklart sätt som mer “tjejiga”, trots att många 
killar kan känna stolthet över att också vara bra på dessa områden. Lika “naturligt” är det att 
fysik, matematik, teknik och bollsport är “killämnen”, även om flickor har högre betyg också 
inom dessa ämnen.

Många föräldrar och pedagoger tror att pojkar hellre väljer bilar och fotboll än barbiedockor 
och balett, i enlighet med den traditionella och essentialistiska tankefiguren. Detta trots att vi 
vet att arvsmassan, generna, på hundra år, det vill säga ungefär så länge som bilar, fotboll, 
barbiedockor och balett har funnits, rimligtvis inte hunnit förändras på ett sådant sätt att den 
essentialistiska tankefiguren går att anföra.

Den essentialistiska tankefiguren, menar Taguchi, är när vi menar att flickor naturligt 
identifierar sig med och imiterar modern och den kvinnliga pedagogen. 
Pojkar däremot, förstår sitt kön genom att ta avstånd från modern och de kvinnliga 
pedagogerna. En sådan utveckling av barnets könsidentitet betraktas som oundviklig och 
essentiellt normal inom såväl psykoanalytisk teoribildning som socialisations och  rollteorier.

Jag tycker att artikeln tar upp flera olika tankefigurer som är intressant att ta del av, den 
belyser också hur stor roll  genus har i skolans värld.

Läppälä (2002) har skrivit en uppsats vid namn Boys will be boys – några exempel på hur kön 
konstrueras i en skola, där det b la visade sig att lärarnas medvetenhet om att uppmärksamma 
flickor lika mycket som pojkar inte alltid fungerade i praktiken.

I sin sammanfattande analys skriver Läppälä att även om de flesta lärarna är inne på 
samhällets påverkan och omgivningens makt över konstruktion av kön, tillskriver de ändå 
biologin relativt stor betydelse. Det är också ofrånkomligt att konstatera att pojkar utgör 
normen i skolan. Trots en stor medvetenhet hos lärarna, och att flera av dem ger exempel på 
praktiska handlingar för att skapa jämställdhet, är det inte så enkelt att lyckas. 

Jag har under arbetets gång märkt att olika lärare är olika medvetna om sitt eget 
jämställdhetsarbete. Det har också visat sig att även om de inte ansett sig arbeta medvetet 
med detta så har de ändå kunnat presentera medvetna strategier. En medvetenhet finns alltså 
även om den inte alltid känns så medveten 
(Läppälä, 2002, s 43).

Larsson(2008) har ett syfte som har en intressant anknytning till min egen studie, uppsatsen 
Hur personliga erfarenheter påverkar bemötande av pojkar och flickor i förskolan – ur ett 
livsberättelseperspektiv. 

4



Syftet med den uppsatsen var att bilda kunskap om hur en enskild pedagogs egna värderingar 
utvecklas genom personliga erfarenheter och uppväxtvillkor. De normer och värderingar som 
hon själv präglas av utgör inte bara grunden för hur hon utformar sin verksamhet utan är även 
grunden till det sätt hon väljer att bemöta flickor och pojkar på. 

Eftersom detta anknyter mycket till mitt syfte och frågeställningar har det varit intressant att 
ta del av Larssons uppsats.

Larsson använder en livsberättelseansats i sin studie. Livsberättelsen skapas när en person 
muntligt berättar om sitt liv och sina erfarenheter. Metoden bygger på livsberättande 
intervjuer med en viss struktur där den intervjuades liv står i fokus. 
Det är de intervjuades egna uppfattningar och tolkningar som har störst betydelse. 

Att ta del av resultatet som återges av berättelser ger en djupare förståelse för hur pedagogen 
påverkas av sina egna värderingar i sitt arbete. 

Marie (pedagogen) brinner ju som sagt för frågan om jämställdhet, vilket är något som hon 
nu även fått tillfälle att arbeta mer specifikt med, i barngruppen framförallt. Marie menar att 
vi talar på olika sätt till flickor och pojkar, vi lägger omedvetet in olika värderingar i språket, 
vilket också får betydelse för hur flickor respektive pojkar uppfattar sig själva (Larsson, 
2008, s 28-29).

  
Forskningsbakgrund

I forskningsbakgrunden kommer det att fokuseras på att förklara begreppet genus. Vidare 
kommer jag att gå in på vad genus innebär för pedagogerna enligt  Lpfö98 och definiera vad 
skollagen innebär.

Därefter kommer denna del att avslutas med ett avsnitt om hur pedagogerna kan arbeta med 
genus och hur deras förhållningssätt till genus i förskolan påverkar deras arbete med barnen.  

 Begreppet genus

Genus är latin och betyder, slag, sort, släkte, kön. Kvinnoforskare som det hette förr, stal ordet 
från lingvistiken som en översättning av engelska gender, som började figurera flitigt i den 
feministiska forskningen i början av 1980-talet. ( Hirdman 2004)

Kön beskrivs som det biologiska könet, det vill säga antingen flicka eller pojke. Genus 
beskrivs som det sociala könet det vill säga det som är typiskt kvinnligt och manligt 
( Henkel 2006). 
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Hirdman beksriver genus som behändligt att ha för att både förstå och kunna diskutera 
utsträcktheten, det vill säga att genus är något som häftar inte bara vid kroppar utan vid allt, 
tankarna om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller 
platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete. Det handlar om kvinnligt/manligt som överförda 
abstraktioner. Där blir begreppet genus tydligare än “kön” och lämnar inte något utrymme för 
tvetydigheter. 

 Genus enligt läroplanen

I förskolans läroplan är jämställdhet ett grundläggande värde som ska genomsyra hela deras 
verksamhet. Förskolans uppgift är att motverka de begränsningar som är knutna till kön och 
att istället utveckla alla sina sidor och egenskaper (Hedlin 2006).

 Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna
 och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten. 
 (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, s 4)

 Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på
 dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 
 manligt.Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar
 skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 
 utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.
 (Lärplanen för förskolan, Lpfö98, s 6)

 
Många tror att det är en enkel sak att behandla flickor och pojkar lika: “Det är väl bara att 
göra som vanligt. Det faller sig naturligt”. Men många gånger innebär just det som “faller sig 
naturligt” att vi automatiskt bemöter könen på olika sätt. När alla gör som vanligt blir det inte 
jämställt. ( Hedlin 2006)

Enligt Hedlin är en vanlig invändning att det inte kan vara möjligt att pojkar och flickor 
behandlas olika: “De flesta lärare och så gott som alla förskollärare är ju själva kvinnor och de 
skulle väl aldrig...” Den typen av invändningar visar på en missuppfattning som är viktigt att 
bemöta. Det är ju inte så att könsstrukturen beror på att illvilliga män förtrycker oskyldiga 
kvinnor. Det är snarare så att en mängd ojämställda värderingar ingår i vår kultur   och 
upprätthålls av oss alla, inklusive förskollärare och lärare.
Det krävs kunskap och medvetenhet om könsstrukturen för för att kunna handla på ett mer 
jämställt sätt. Den kunskapen har inte kvinnor bara för att de är kvinnor.
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           Trots att påståendet att vuxna behandlar flickor och pojkar olika är välbelagt, finns det ändå
 en omedvetenhet kring detta hos personalen på svenska förskolor. Det är inte så att man 
 förnekar att personal inom förskolan gör skillnad på könen, men det är få som på egen
 hand kan upptäcka och identifiera beteendet hos sig själva.

 (SOU 2004:115 s 54)

Hedlin nämner att det kan vara lättare för den som faller utanför normen att på ett mer 
generellt sätt se att samhällets normer inte är könsneutrala, men det är något helt annat än att 
analysera den egna omgivningen och se hur man själv är delaktig. Forskning visar att det ofta 
är mycket traditionella förväntningar och värderingar som gestaltas i den dagliga praktiken. 
Det krävs kunskap och medvetenhet om könsstrukturen för att kunna handla på ett jämställt 
sätt.

När man får på sig genusglasögonen och skärskådar miljön i förskola och skola, är det lätt att 
bli förvånad över hur kraftfull genusordningen är i vardagen och vilket stort inflytande den 
har i tillvaron. Barn, elever och vuxna är ständigt sysselsatta med och lägger ner mycket kraft 
på att upprätthålla gränser och skillnader mellan flickor och pojkar. Många aktiviteter pågår i 
könsskilda grupper allt från leken på rasten till platserna vid matbordet. Utseende och 
uppförande hos flickor och pojkar är starkt könskodade och de som avviker från dessa eller 
överträder gränserna, riskerar att pekas ut. Både flickor och pojkar har ganska snäva 
utrymmen att hålla sig inom och gränserna är svåra att bryta för individen.
(Wedin 2011)

 Pedagogernas arbete med genus

En könsmedveten verksamhet är en förutsättning för att uppnå jämställdhet. Arbetet för att 
uppnå den kan delas in i två delar enligt Wedin (2011). Den första delen består i att se och 
förstå könsmönster och normer som finns i verkligheten. Det är det absolut mest 
grundläggande och nyckeln till ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Den andra delen består 
av att förändra verksamheten så att den motverkar traditionella könsmönster istället för att 
förstärka dem. Det sker dels genom en könsmedveten pedagogik. Med en könsmedveten 
pedagogik menas att använda pedagogiska metoder som främjar lika villkor för flickor och 
pojkar. Dels sker det genom att infoga ett genusperspektiv i verksamheten, dvs. att arbeta med 
de föreställningar om kvinnligt och manligt som återfinns i de verksamhetens innehåll, 
inklusive läromedel. Särskilt i förskolan kan det ibland vara svårt att skilja form och innehåll 
åt. Men det erbjuder också en uppdelning som gör det möjligt att bryta ner 
jämställdhetsarbetet i mer hanterliga delar. (Wedin 2011)

Svaleryd (2003) beskriver också arbetet som pedagog handlar om en medvetenhet kring 
föreställningar och omedvetna förväntningar på de bägge könen. Det handlar även om ett 
förhållningssätt och en medvetenhet kring föreställningar om den makt den egna yrkesrollen 
ger att vidmakthålla förlegade genussystem eller att omskapa dem.
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Detta med att pedagogernas syn på genus genomsyrar deras arbete vill jag även betona med 
regeringens proposition. 

I regeringens proposition om Jämställdhetspolitiken: Delad makt och delat ansvar, som  även 
antagits av riksdagen, finns det mål uppställda som ska vara uppnådda innan Sverige kan 
sägas vara ett jämställd land. Ett jämställt land innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män 
har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. 
(Proposition 1993/94:147)

Alla som arbetar i förskolan ska läsa, tolka och arbeta utifrån uppdraget, som uppger att   de 
ska motverka traditionella könsmönster och arbeta för jämställdhet.Personalen måste först 
fundera över vad det egentligen betyder och steget till att sedan   kunna omsätta teorierna i 
praktiken är relativt stort (SOU, 2004:115).

För att kunna arbeta med jämställdhet i förskolan behövs en begreppskunskap om vilka 
företeelser som befäster det som är ojämställt. Pedagogen behöver ha kunskap och vara 
medveten om att genus är socialt konstruerat för att motverka att barns utvecklingsmöjligheter 
och deras förutsättningar hämmas på grund av könsspecifika uppfattningar och normer.  Det 
krävs en medvetenhet om den egna könsrollen, det egna beteendet och de egna 
uppfattningarna för att förstå hur traditionella könsmönster befästs ( SOU, 2004,SOU 2006)

Trots att påståendet att vuxna behandlar flickor och pojkar olika är välbelagt finns det ändå en 
omedvetenhet kring detta hos personalen på svenska förskolor. Det är inte så att man förnekar 
att personalen inom förskolan gör skillnad på könen, men det är få som på egen hand kan 
upptäcka och identifiera beteendet hos sig själv. Man skulle kunna formulera det som tankar 
kring jämställdhet har slipprat ner via beslutsleden till de flesta förskolor så till vida att man 
pratar om begreppet jämställdhet. Men dessa tankar har ännu inte trängt in verksamheten och 
gjort någon verklig skillnad mer än på några ställen. ( Rithander 1991).

Barnen ska ges möjligheter att utveckla alla de förmågor och egenskaper som ingår i att vara 
människa, en komplett människa, inte att vara enbart man eller att vara enbart kvinna. Pojkar 
ska inte endast utveckla de manliga egenskaperna som exempelvis förmåga att ta för sig och 
flickor ska inte endast utveckla kvinnliga egenskaper som till exempel omsorgskänsla. 
Oavsett om barnet är en flicka eller pojke ska det ges chansen att utveckla samtliga 
färdigheter för att på så vis ha större valmöjligheter senare i livet ( Wahlström, 2003).
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Metod, Empirisk del

I metoddelen redovisas hur jag valt att gå tillväga när det gäller sökning av information, hur 
jag genomfört intervjuerna och bearbetningen av dem. 

Val av metod

Jag har valt att använda mig utav kvalitativa intervjuer med hjälp av semistrukturerade frågor, 
vilket innebär att frågorna är förberedda för att sedan diskuteras med pedagogerna under 
intervjun. Möjligheten för att få utrymme och att göra egna reflektioner finns då kvar och jag 
kan föra ett samtal med pedagogerna utifrån varje fråga. Genom denna direkta kontakt med 
pedagogerna är förhoppningen att frågorna ska få pedagogerna att tänka till och därigenom få 
ut så mycket information som möjligt. Ekengren, Hinnfors (2012). 

Bell(2006) beskriver en stor fördel med intervjumetoden är dess flexibilitet. En skicklig 
intervjuare kan följa upp idèer, sondera svar och gå in på motiv och känslor på ett helt annat 
sätt än vad som är möjligt i t ex enkäter.

Under intervjun kommer jag att föra stödanteckningar under samtalets gång för att sedan efter 
avslutat intervju skriva ner mina samlade reflektioner och utveckla resonemangen men hjälp 
av de stolpar jag satt upp. Ekengren, Hinnfors (2012). Jag har valt att inte använda 
bandspelare utav den anledningen att det är av yttersta vikt att intervjupersonen känner sig 
bekväm och avslappnad.

Urval

Intervjuerna utfördes på fyra förskolor runt om i en medelstor kommun i norra Sverige. 
Undersökningen riktas till pedagoger som arbetar på förskolor vilket gav att både barnskötare 
och förskollärare deltog i intervjuerna. Urvalet av intervjupersonerna är osystematiskt, då jag 
hämtade kontaktuppgifterna till förskolorna genom den berörda kommunens hemsida. Ett 
brev skickade ut ( se bilaga 1 ) till ett antal förskolor innan jag kontaktade dem via telefon. 
Brevet beskrev lite om vad intervjun handlade om och att eventuellt deltagande skulle vara 
anonymt.

Det visade sig dock finnas få pedagoger som hade möjlighet och/eller vilja att ingå i studien. 
Sammanfattningsvis så deltog fem pedagoger från fem olika förskolor runt om i den berörda 
kommunen.
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Datainsamling och arbetet med analysen

Genomförandet av intervjuerna skedde på pedagogernas respektive arbetsplats, utom en som 
genomfördes i hemmamiljö. Intervjuerna varade i ca 25-30 minuter och efter intervjuerna så 
satte jag mig ner för att renskriva de stödanteckningar jag fört under intervjuns gång, samt 
utvecklade svaren utifrån de stödpunkter som jag antecknat. Jag valde sedan att dela in 
intervjufrågorna och dess svar i tre olika avsnitt vilka är följande : Utbildning, yrke och 
genuspedagogik, Arbetssätt mot målen i läroplanen, Skillnader pojkar respektive flickor.

Etiska överväganden

Enligt regler och  normer för vetenskapliga undersökningar ska forskaren säkerställa att 
deltagarna är fullt medvetna om syftet med forskningen och att de känner till sina rättigheter 
Bell (2006). Pedagogerna som ingår i min undersökningen blev informerade via det 
föreliggande brevet om att allt material till uppsatsen skulle behandlas konfidentiellt och att 
de kommer att vara och förbli anonyma i sitt deltagande.

Resultat ( Intervjuanalys )

I denna del av rapporten kommer resultatet av intervjuerna att redovisas. Jag har valt att dela 
in intervjufrågorna i tre olika avsnitt för att få ett bättre sammanhang och en bättre översikt 
runt svaren.

I resultatet kommer pedagogerna att benämnas som Pedagog A-E. 

Varje avsnitt efterföljs av en tolkning som jag valt att kalla analys.

Utbildning, yrke och genuspedagogik
 
Pedagog A, B, D och E är utbildade förskollärare. Pedagog C är utbildad barnskötare.

Pedagog A har läst en kurs genuspedagogik i samband med sitt examensarbete som 
innefattade genus som ämne.

Pedagog B har på sin tidigare arbetsplats samarbetat med en genuspedagog, som gick in och 
hjälpte arbetslaget att utveckla sitt genusarbete på den enheten hon jobbade på. Utöver detta 
har hon ingen utbildning inom ämnet genus.
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Pedagog C har gått en vidareutbildning genom sitt jobb inom den berörda kommunen som 
hon arbetar för, för att bli en sk genusinspiratör. Hon tycker att det var en väldigt bra och 
intressant utbildning som sträckte sig över två terminer med sammanlagt sex till åtta träffar. 
Hon fick också ansvaret att delge sina arbetskamrater vad hon lärt sig och särskilda 
temakvällar anordnades så att kunskapen skulle spridas till alla förskollärare i det berörda 
rektorsområdet.

Pedagog D har läst en kurs genusvetenskap i en del av sin utbildning till förskollärare. 

Pedagog E har inte någon utbildning inom genus, men har gått vissa fortbildningsdagar och 
haft lärogruppsarbeten på arbetsplatsen. Dessa dagar ingår i något som kallas “förskola i 
världsklass” enligt den kommun som pedagogen arbetar inom.

Analys

Det är övervägande utbildade förskollärare som deltar i min intervju. Undantaget en pedagog 
som är utbildad barnskötare.

Större delen av pedagogerna har utbildning i genus i någon form, men den skiljer sig mycket 
åt. En utav pedagogerna har endast utbildning i form av fortbildningsdagar genom sin 
arbetsgivare och en utav pedagogerna har ingen utbildning alls inom genus men påtalar att 
hon har samarbetat med en genuspedagog på en utav sina tidigare arbetsplatser.

 Arbetssätt mot målen i läroplanen

Pedagog A anser att det allra viktigaste målen att arbeta mot enligt läroplanen är 
värdegrunden. Att alla har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.  Pedagogens 
hjärtefrågor är hur pojkar och flickor bemöts på förskolan

-Jag strävar efter att motverka traditionella könsroller och anser att alla ska ha samma 
erbjudande oavsett vilket kön man har.

Pedagog A upplever att de allra oftast uppfyller de krav som finns enligt LpFÖ98, men inte 
alltid. Att motverka traditionella könsroller upplever pedagogen att inte alla gör på hennes 
arbetsplats.

Pedagogen A tycker också att de i hennes arbetslag i stort sett är överens om hur de ska uppnå 
målen i läroplanen. Hon anser att de har samma grundinställning, men att man ibland kan 
tolka saker olika och inte alltid är överens, men att det ofta går att lösa på bästa sätt. 
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Pedagog B anser att alla målen i läroplanen är viktiga, men att de mål som på något sätt 
inkluderar genus är extra viktiga för henne. Hon lever själv tillsammans med an annan kvinna 
och vill skapa förståelse för alternativa familjekonstellationer och bryta fördomar redan i tidig 
ålder.

Pedagog B anser i likhet med Pedagog A att de inte är helt överens på arbetsplatsen om hur 
målen i läroplanen ska uppfyllas. Pedagog A påtalar samarbetssvårigheter mellan 
pedagogerna och brist på kunskap om genus som finns inom arbetslaget som gör det svårt att 
uppfylla kraven och arbeta aktivt med genus.

-Från och med i höst kommer dock en ny kollega ersätta den tredje som vi ej riktigt fungerat 
med och den kollegan har utbildning i genuspedagogik och vi verkar vara väldigt samspelta så 
förhoppningsvis blir det bättre efter sommaren.

Pedagog C anser i likhet med Pedagog B att alla målen i läroplanen är viktiga och tillägger att  
det är viktig att se barnen som individer.

Vidare berättar Pedagog C att de i stora drag är överens om hur målen i läroplanen skall 
uppnås men att viljorna ibland spretar åt olika håll därför att de har olika uppfattningar och 
åsikter. 

-Men här på våran förskola har vi ett väldigt öppet klimat och vi bollar idèer och samtalar bra.

Pedagog D anser i likhet med Pedagog B och C att alla målen i läroplanen är precis lika 
viktiga och påpekar att hennes arbetslag är nytt från och med i år, så hela arbetsformen är 
under utveckling, men att det känns som att de i arbetsgruppen har i stort sett samma 
grundsyn när det gäller hur målen skall uppnås.

Om målen i läroplanen tycker Pedagog C att de kämpar på och gör sitt bästa för att uppnå 
dem, men inflikar att stora barngrupper sätter käppar i hjulet för att känna sig helt nöjd.

-Jag tycker inte vi är överens i mitt arbetslag om hur målen i läroplanen skall uppnås säger 
Pedagog E. Som förklarar vidare att hon har vissa ideèr hon vill förverkliga men tyvärr så får 
hon inte så mycket gehör för dem. Hon tycker att det är lätt att saker och ting rinner ut i 
sanden och att man bara återgår till det arbetsätt som man alltid har haft.

Pedagog E säger också att hon inte tycker att de uppnår målen i läroplanen på hennes 
arbetsplats och att hon känner sig otillräcklig på sitt arbete.

Vidare så tycker pedagog (A) att de inte ökar förståelsen för genus hos barnen, hon anser att 
det inte är barnen som behöver få så mycket förståelse utan hon vill att alla barn ska känna att 
de har samma möjligheter oavsett vem det är. Det handlar enligt henne inte bara om kön, utan 
det kan även gälla funktionshinder osv. 
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-Jag försöker få in” tänket” att det inte finns några pojk respektive flickfärger, utan att alla kan 
ha den färg eller figur på tröjan som de själva vill.

Vidare berättar Pedagogen att hon jobbar på en stor förskola där det finns så många olika 
åsikter bland personalen och alldeles för lite tid till att sätta sig ner och diskutera dessa. Hon 
upplever att hon inte får gehör för sina åsikter och hur hon tänker när de kommer till hur de 
ska arbeta gemensamt med genus.

Pedagog A tycker att arbetet med att öka förståelsen för genus hos barn på hennes förskola 
innefattar att öka förståelsen hos personalen, men att det även är viktigt att involvera 
föräldrarna. Det allra viktigaste är att det finns tillräckligt med tid för att se varje barn och 
sedan utgå från det barnet för att kunna få det barnet att förstå och känna att hela förskolan 
finns till dess förfogande. Pedagogen tycker att man bör observera hela sin barngrupp och se 
hur och var barnen leker, och utifrån det erbjuda alternativ.

-Det är ingen lätt uppgift, utan det är ett förhållningssätt som tar tid att bygga upp, för många 
könsmönster är så djupt rotade att det kan ta flera år att ens bli medveten om dem.

Arbetet med att öka förståelsen hos barnen sker enligt Pedagog B med att de ibland under 
barnens lek introducerar nya familjekonstellationer i till exempel rollekar och att försöka 
skapa förståelsen för olika kulturer, sexuell läggning osv. 

Pedagog B tycker att samtliga i arbetslaget ska ges en genusutbildning för att komma vidare i 
arbetet och öka förståelsen för genus hos barnen, och inte som det är nu att bara en person får 
utbildning som den i sin tur ska förmedla ut till de övriga i arbetslaget. Hon tycker även att 
det är viktigt att få in personal på förskolan med olika kulturella bakgrunder och sexuella 
läggningar för att få en större mångfald. 

På Pedagog C:s arbetsplats läser de litteratur med ämnet genus och har även provat på att 
filma sitt eget arbete för att sedan utvärdera materialet. Vidare säger Pedagog C att hon i sitt 
vardagliga arbete tänker på hur hon bemöter barnen, vad hon säger till dem och på vilket sätt. 
Hon menar att det största tyngdpunkten ligger på personalen när det kommer till genusarbetet 
och att man måste rannsaka sig själv och sitt beteende mot barnen.

Det är viktigt med inspiration, att man tar del av tidningsartiklar och andra småsaker som hela 
tiden dyker upp förklarar Pedagog C. Hon fortsätter med att berätta att de har pratat om att 
försöka filma deras arbete flera gånger eftersom det verkligen var lärorikt att titta på i 
efterhand.

Pedagog D förklarar att på hennes arbetsplats uppmuntrar de alla barnen till att leka alla sorts 
lekar, de har inga specifika områden för lekar som t ex dockvrå utan oftast väljer barnen 
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själva leksaker som de förvarar i korgar för att ta med sig till en plats på förskolan och leka 
med de leksakerna.

Pedagog B anser att hon spenderar lika mycket tid med båda könen, och på hennes arbetsplats 
ser de till att erbjuda pojkar också det som hon anser är typiskt flickigt såsom att pärla eller 
leka i hemvrån, att inte bara pojkar ska leka med bilar eller konstruera.

Hon säger också att de vill öka förståelsen för genus hos barnen genom att erbjuda alla barn 
av diverse aktiviteter och hon tycker också att det är viktigt att man samtalar med barnen om 
könsroller och hur de märker av olika könsroller t ex i sitt eget hem.

Pedagog E tycker i sin tur att det borde informera mer om genus till barnens föräldrar, kanske 
anordna särskilda genusdagar för personalen och absolut ha en genuspedagog som man som 
personal kan vända sig som en handledare i ämnet.

Vidare tycker Pedagog E att arbetet med genus i förskolan måste bedrivas mer aktivt än vad 
det gör i dagsläget. Det blir för mycket slentrian, man gör som man alltid har gjort. Hon 
önskar också att de skulle ha tillgång till mer material och övningar att utgå ifrån. En mer 
tydlig riktlinje från kommunen i fråga som skulle uppmuntra och få oss att känna lusten att 
jobba för genus.

 Analys

De flesta pedagogerna tycker att alla målen i läroplanen är  lika viktiga att arbeta mot.  Två av 
pedagogerna tycker att en viss del av läroplanen känns viktigare, en pedagog arbetar mer 
aktivt mot målen som handlar om värdegrunden och en utav pedagogerna berättar att genus 
känns extra viktigt för henne att arbeta mot.

Flertalet av pedagogerna berättar att de inte är överens på arbetsplatsen om hur målen i 
läroplanen skall uppnås, det uppkommer samarbetssvårigheter och brist på kunskap samtidigt 
som viljorna hos de anställda spretar åt olika håll, vilket gör det svårt att arbeta mot 
gemensamma mål. 

En utav pedagogerna anser att hon inte får gehör för sina ideer och tycker att allt bara rinner 
ut i sanden och de återgår till de arbetssätt som de alltid har haft.

Av intervjun att utröna så verkar pedagogerna känna en viss frustration eftersom de inte 
känner att de kan uppnå målen i läroplanen till fullo. Orsakerna till detta kan vara de 
samarbetssvårigheter mellan pedagoger och den brist på tid och engagemang som 
pedagogerna som deltog i intervjun nämner kan finnas på deras arbetsplatser.

Alla pedagoger påtalar att de inte delar upp barnen efter kön på sin arbetsplats, de arbetar för 
att alla barn ska få leka med de leksaker som de själva önskar. En utav pedagogerna påtalar att 
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hon tycker att det känns viktigt att samtala med barnen om olika könsroller inte bara hur de 
märker av dem på förskolan utan också i hemmet. 

Ett problem som en utav pedagogerna tar upp är den brist på information och utbildning som 
råder. Pedagogen önskar mer information om genus både till pedagoger och till barnens 
föräldrar. Hon önskar samtidigt att det skulle finnas en tillgång till en handledare för 
pedagogernas del, en genuspedagog som varje arbetsplats skulle ha tillgång till.

Skillnader mellan pojkar och flickor

Pedagog B anser att hon inte gör någon skillnad på pojkar respektive flickor när hon arbetar, 
utan att det snarare är vissa barn som kräver mer, olika mycket tid, vid olika tidpunkter, men 
att det är helt oberoende av deras kön. Hon försöker spendera lika mycket tid med båda könen 
och se till så att de erbjuds samma möjligheter och förutsättningar inom förskolan. Pedagog C 
och E tycker inte heller att de gör någon skillnad på barnen utefter kön, men Pedagog C 
inflikar att hon tror att ibland bemöter man nog barnen olika i alla fall, helt omedvetet, 
eftersom det är så invant med gamla mönster. Pedagog E menar att hon ser barnen främst som 
individer och poängterar att det inte har med kön att göra hur barn beter sig och uppträder.

Pedagog E berättar att just nu så gör hon nog skillnad på pojkar och flickor i sitt arbete men 
hon menar att det är därför att det finns barn på hennes avdelning som genom sociala 
förhållanden har det jobbigt, och just nu är det barn av samma kön -Därför behandlar jag nog 
dem olika utefter att de är av samma kön, säger pedagog E.

Pedagog B berättar i likhet med Pedagog C att de inte delar in gruppen i pojk respektive 
flickgrupper längre och att de har alla leksaker blandade numera och inte uppdelade i någon 
hemvrå/dockvrå respektive snickeriverkstad, som det ibland var förr i tiden poängterar hon.

Pedagog A uttrycker att det är föräldrarna som visar pedagogerna vad det är för kön på barnet 
genom att klä barnen olika. Pedagog C säger i likhet med Pedagog A att det inte är 
pedagogerna som behandlar barnen olika utan att det kommer mer hemifrån, att det är 
föräldrarna som i störst utsträckning gör det.

Pedagog E beskriver sin barngrupp där det utav 25 barn är övervägande flickor och hon 
snarare upplever flickorna som de som tar för sig mer och att det är pojkarna som är mer 
lugna och försiktiga, så där går de emot normen på något vis och det är så skönt att se säger 
Pedagog E.

Analys

Flertalet utav pedagogerna anser att de inte gör någon skillnad mellan könen när de arbetar.
Pedagogerna lägger skillnaderna på individerna och inte på deras kön, men samtidigt kommer 
invanda mönster och invanda könsroller på tal och en av pedagogerna medger att hon ibland 
behandlar barnen olika men att det oftast sker helt omedvetet.
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En utav pedagogerna anser att hon till skillnad från de andra intervjuade pedagogerna, att hon 
behandlar flickor och pojkar olika i sitt arbete. Hon beskriver sin arbetssituation och nämner 
att de elever som hon behöver ägna extra mycket tid till just nu är av samma kön och 
behandlar dem lika utefter det.

Ett fåtal av pedagogerna tycker att det är föräldrarna som visar pedagogerna könet på deras 
barn genom att klä barnen olika samt att de inte anser att det är pedagogerna som behandlar 
barnen olika utan det kommer mer hemifrån, pedagogerna menar att det i större utsträckning 
är föräldrarna som behandlar barnen olika utefter kön och detta visar sig på förskolan. 

Jag anser att det verkar vara svårt för pedagogerna att själva se på sitt arbete på ett kritiskt 
sätt. Många av pedagogerna hävdar att de inte behandlar flickor och pojkar olika men efter att 
samtalet fortlöpt så kommer ändå tvivlet fram hos dem att de i själva verket behandlar dem 
olika men att det sker mer omedvetet. 

Ett bra sätt att få insikt i sitt arbete med barnen tycker jag är använda filmkamera och att 
pedagogerna filmar sitt eget arbete för att sedan kunna analysera detta och tillsammans se 
vilka brister som finns.

Diskussion 

 Resultatdiskussion

Syftet med denna uppsats är att synliggöra hur pedagoger uppfattar sitt eget genusarbete, 
deras tankar och synsätt kring hur de arbetar mot en jämställd förskola. Jag kommer i den här 
delen av uppsatsen redogöra för vad jag kommit fram till och stödjer detta med vad teoretiker 
och pedagoger anser.

Både förskola och skola är en del av samhället och återspeglar de värderingar som finns där. 
Så länge de övriga samhället inte är jämställt är det kanske inte så förvånande att inte heller 
förskolan eller skolan är det. Men bägge dessa har under en lång tid haft ett både långtgående 
och tydligt ansvar för att främja jämställdhet. Skollagen kräver att alla elever oavsett kön ska 
ha lika tillgång till utbildning och att kränkningar av elever ska förhindras. (Wedin 2011).

Men både förskolan och skolan har haft svårt att hantera sitt jämställdhetsuppdrag, vilket 
mina intervjuer påvisar. Flera utav pedagogerna anser att de inte uppnår målen i läroplanen. 
Trots att det varit ett viktigt mål under en lång period, lyser påtagliga framsteg med sin 
frånvaro. Huvudmännen har kritiserats för detta, b la av Skolverket. Delegationen för 
jämställdhet i skolan menar att utvecklingen i skolan kännetecknas av ”på stället marsh”. Men 
varför går utvecklingen så långsamt ? Skolverket och andra bedömare lyfter fram en central 
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orsak - bristen på kunskap. Jämställdhet är ett kunskapsområde och brist på kunskap leder till 
en oförmåga att upptäcka de könsmönster som finns i den egna verksamheten. Personalen 
återskapar på så sätt omedvetet könsstereotypa värderingar. De är så vana vid ojämställda 
mönster att de upplever de som ”normala” och anser heller inte att de som personal gör någon 
åtskillnad vad gäller villkoren för pojkar och flickor. (Wedin 2011). 

Merparten av de pedagoger som jag intervjuade tycker inte att de behandlar flickor och pojkar 
olika. En utav pedagogerna säger dock att hon tror att hon nog behandlar flickor och pojkar 
olika helt omedvetet på grund av invanda könsmönster. Wedin säger att kunskap måste vara 
grunden i ett arbete för jämställdhet och att verksamheten i förskolan måste gå från att vara 
könsblind till att bli könsmedveten.

Wedin (2011) skriver vidare att en inte alltför ovanlig ståndpunkt bland skolpersonal är att de 
behandlar flickor och pojkar lika, de gör ingen skillnad. Personalen har en bild av att de 
behandlar barn och elever på ett könsneutralt sätt. Men instället kan de sägas vara könsblinda. 
En strävan efter att ge flickor och pojkar likvärdiga villkor kan istället innebära att det ibland 
är nödvändigt att behandla dem olika. 

Så på merparten av de förskolor som jag besökte kan man anta att personalen är som Wedin 
uttrycker det könsblinda, och det i sin tur gör att inte jämställdhetsarbetet går framåt. 

Ett problem som pedagogerna i intervjun känner är också brist på information och utbildning 
inom personalen. Om jämställdhetsarbetet skall grunda sig på kunskap så måste det till att ge 
personalen i förskolan mer kunskap om genus och jämställdhet. Jag anser också att endast en 
likvärdig kunskap inom personalstyrkan kan främja arbetet.

Två utav pedagogerna anser att det är föräldrarna som visar pedagogerna vad det är för kön på 
barnet, t ex genom att klä barnen olika och en utav pedagogerna anser att barnen blir 
behandlad olika efter kön hemma vilket i sin tur gör att pedagogerna fortsätter att behandla 
dem därefter. 

Henkel (2006) berör detta med hur stor roll föräldrarnas bemötande har gentemot barnen. 
Mammor tar oftast det huvudsakliga föräldraansvaret för barnen. Pappors föräldraskap är 
oftast mer förhandlingsbart, till exempel tar bara 19% av papporna ut föräldraledighet. 
Förskolan kan inte förändra föräldrars ansvarsfördelning men vi kan fråga oss om vi bemöter 
och talar om föräldrarna olika beroende på föräldrarnas kön.

När det gäller föräldrakontakt eller prat om familjer och barn i förskolan är det viktigt att 
pedagogen inte återskapar normer och idealet om en kärnfamilj eftersom många barns 
familjer numera ser annorlunda ut. (Henkel 2006)

Förskolans värdegrund kan ibland krocka med föräldrarnas. När pedagogerna säger att 
förskolan arbetar aktivt med jämställdhet kommer en del av föräldrarna bli rädda att deras 
dotter inte ska få vara prinsessa eller att sonen ska bli en fjolla. Därför är det viktigt att 
inkludera föräldrarna i arbetet.  Berätta vad jämställdhet är och hur det arbetar mot det på 
förskolan. Tala om att jämställdhet är en del av förskolans värdegrund och att detta finns i 
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både skollagen och förskolans läroplan. Det bästa sättet att bemöta rädsla för förändringar är 
med kunskap och tålamod samt att vara inkluderade (Henkel 2006).

Två utav pedagogerna berättar att de inte delar upp gruppen av barn i pojk respektive 
flickgrupper längre och att de inte har en dockvrå eller någon snickarverkstad på förskolan, 
som lätt skapar grupper av flickors lek och pojkars lek. Detta är något som jag tror de flesta 
förskolan har anammat, eller i alla fall har tänkt tanken om detta med t ex dockvrå i 
kombination med sitt genusarbete. 

Henkel skriver om pedagogers rädsla som aktivt hindrar jämställdhetsarbetet, att jämställdhet 
handlar om att ta bort. Att flickor inte ska få leka med dockor för att det är vad flickor 
generellt och traditionellt sett brukar leka med och på samma sätt att pojkar inte ska få leka 
med bilar. Jämställdhet handlar inte om att ta bort utan om att lägga till. Att flickor inte ska 
begränsas till att endast leka och göra saker som traditionellt förknippas med flickor och 
pojkar inte ska begränsas till saker som traditionellt förknippas med pojkar. Att lägga till 
handlar även om att vi måste bredda genom att fylla könsstereotypa lekar, material, sysslor 
m.m. med nytt innehåll.

Där tycker jag Henkel belyser något mycket viktigt med dagens genusarbete inom skola och 
förskola, det visar hur pedagogerna utan den rätta kunskapen om genus kan hindra sitt eget 
jämställdhetsarbete. Dessa rädslor som kan uppstå utan den rätta kunskapen om genus, för 
pedagogerna över på barnen, och hindrar deras rättigheter att få vara flicka på hundra olika 
sätt och att få vara pojke på hundra olika sätt. En vanlig rädsla är att jämställdhet handlar om 
att göra könen så lika som möjligt , det handlar alltså om att ge varje individ lika möjligheter 
och inte begränsa dem. Kunskap och ett och samma synsätt hos personalen skulle föra 
jämställdhetsarbetet framåt, vilket det genom mina intervjuer kan konstateras att det råder 
brist på. 

En utav pedagogerna berättar att hon upplever att det i hennes barngrupp är flickorna som tar 
för sig mer och att pojkarna är de mer lugna och försiktiga. Här visar sig också ett problem 
som Henkel (2006) tar upp i sin bok. På många förskolor menar de att de inte har något 
problem med ojämställdhet, för att deras flickor är jättetuffa och bra på att ta plats. 
Jämställdhet ses av många som en kvinnofråga, och historiskt sett har det även varit en 
kvinnofråga, en fråga om att alla kvinnor ska få samma rättigheter som män. Ser vi tillbaka på 
utvecklingen i Sverige så är det framförallt kvinnans könsroll som har förändrats gentemot 
mannens. Kvinnor har börjat förvärvsarbeta, bära byxor, fått formell tillgång till alla yrken 
m.m.

Detta gör att jämställdhetsarbetet lätt inriktas på att förändra flickors könsroll. Att endast 
förändra flickors och kvinnors könsroll gör att flickor och kvinnor indirekt förstås som 
problemet vilket osynliggör den egentliga problematiken med den ojämställda 
maktfördelningen. 

I skollagen (2010:800) anges att jämställdhet ingår i skolväsendets värdegrund. Skolväsendet 
innefattar numera all verksamhet från förskola till kommunal vuxenutbildning. 
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Av läroplanerna framgår att jämställdhet som riktmärke handlar om genus, det vill säga om de 
uppfattningar om manligt och kvinnligt som kommer till uttryck samt om de förväntningar 
som riktas mot pojkar och flickor utifrån dessa uppfattningar. Inom verksamheten ska barn 
och elever tillåtas att utvecklas maximalt, vilket innebär att de inte ska hindras av 
könsspecifika krav och förväntningar.

Jämställdhet och andra frågor som berör genus tas också upp i många av Lgr 11:s kursplaner. 
Det innebär att lärare måste ha kunskap för att kunna diskutera dessa frågor med sina elever. 
Det räcker alltså inte med vardagstankar och vardagsförståelse. Tvärtom är risken stor att 
skolans jämställdhetsmål motverkas om sådant som rör kön fokuseras utan att de sätt in i ett 
större sammanhang. (Hedlin 2004).

Flera av mina intervjuer visar på bristande kunskap hos pedagogerna och 
samarbetssvårigheter på deras respektive arbetsplatser. Detta har givetvis en negativ inverkan 
på genusarbetet. Det mål som är satta i läroplanen ska uppfyllas men enligt vad jag kan tolka 
genom min studie så uppfylls inte målen på ett korrekt sätt. 

Hedlin beskriver vikten av att ha ett normkritiskt förhållningssätt. Att ha ett normkritiskt 
förhållningssätt innebär att blicken riktas mot de normaliserade praktiker och sätt att prata 
som är en del av vardagen. Framför allt handlar det om att vara nyfiken på sådant som vi är 
vana att ta för givet. Normer och normaliserade praktiker kommer alltid att finnas och de är 
inte dåliga i sig, men de behöver granskas så att vi inte oreflekterat för vidare normer som kan 
uppfattas som diskriminerande eller begränsande. 

När det gäller jämställdhet och annat värdegrundsarbete vill många gärna hänvisa till någon 
annan. Inom arbetslivet hänvisar man till skolan. Inom skolan säger lärare att de inte hinner 
och att värdegrundsarbetet måste börja tidigare, förskolan måste göra jobbet. Förskolan 
hänvisar till hemmet och föräldrarna. Föräldrarna säger att de gör så gott de kan men media 
påverkar barnen på ett negativt sätt. Media hänvisar till resten av samhället etcetera etcetera. 
Men var och en måste börja med sig själv och då kan ett normkritiskt reflekterande vara en 
god start. (Hedlin 2004)

Enligt min mening behöver lärare reflektera mer över sitt eget arbete mot målen i läroplanen, 
ta till sig av mer kunskap kring genus och hur deras arbete sedan ska uppfylla målen i 
läroplanen. Genom den här undersökningen har jag förstått vikten av att pedagoger själva är 
medvetna om sina föreställningar och förutfattade meningar för att på så vis kunna förändra 
sitt sätt att arbeta med barnen. Varje pedagog behöver tänka kring genus ur ett större 
perspektiv och hur deras genusarbete ska förändra jämställdhet i samhället på sikt. 

Metoddiskussion

Jag valde att enbart använda mig utav kvalitativa intervjuer som metod. För pedagogerna 
skulle få en tydlig bild utav vad undersökningen skulle komma att handla om och varför jag 
ville intervjua dem, vilken typ av frågor som skulle ställas så skickade jag i förväg ut ett brev 
till respektive förskola ( Bilaga 1). Trots en tydlig information i förväg var det svårt att få 
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pedagoger att ställa upp att träffas för en intervju, vilket jag kan ha förståelse för. Det är 
hektiska arbetsdagar och tiden finns kanske inte när inte personalen räcker till för de alltmer 
växande barngrupperna. 

Bell(2006) beskriver fördelarna med intervju som metod. En stor fördel att belysa är dess 
flexibilitet. En skicklig intervjuare kan följa upp idèer, sondera svar och gå in på motiv och 
känslor som är omöjligt i en enkät. Hur en respons avges ( tonfall, mimik och pauser) kan ge 
information som ett skriftligt svar inte avslöjar. I en intervju kan man med fördel komma med 
följdfrågor och svaren kan utvecklas och fördjupas. 

Problemen enligt Bell med intervjuer är b la att det tar ganska långt tid i anspråk. Därför har 
man under kortare projekt som detta inte möjlighet och tid att utföra så många intervjuer. 
Tiden var just någonting som kom att visa sig vara en nackdel för min del i arbetet med 
undersökningen. Tidsåtgången en intervju tar skrämde bort många av mina tänkta 
respondenter som valde att tacka nej, vilket ledde till att det gick åt många timmar att hitta 
nya respondenter som var villiga att ställa upp på mina intervjuer. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till förskolorna
Intervjun inleds med ett brev till de berörda förskolorna och dess pedagoger:

Hej !
 
Jag heter Kristina och jag skriver just nu min c-uppsats i ämnet Pedagogik, via Umeå 
universitet.

Uppsatsen som jag skriver ska synliggöra hur pedagoger ser på sitt genusarbete inom 
förskolan samt beröra pedagogernas tankar och synsätt kring hur de arbetar mot en jämställd 
förskola.

Jag skulle därför behöva er hjälp och hoppas att ni har möjlighet att ställa upp på en personlig 
intervju under v...... 
Intervjun kommer att utföras enskilt med en utav er pedagoger och kommer att ta ca en 
halvtimme i anspråk. Deltagandet kommer att vara helt anonymt och inga namn kommer att 
användas i uppsatsen.

Jag vill gärna att ni innan intervjun funderar på vad genus innebär för er, i eran roll som 
pedagog och på er förskola.

Har ni frågor eller funderingar inför intervjun kan du nå mig på mail eller telefon.
Hoppas på att få boka ett möte med er, och kommer därför att ringa er och höra mig för om en 
tid som passar er !

MVH

Kristina Grundberg
Tel: xxx-xxxxxxx
Mail:xxxxxxxx@xxxxxx.se
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

Intervjufrågor:

1. Hur länge har du arbetet inom förskolan ?
2. Vilken utbildning har du ?
3. Har du utbildning inom genuspedagogik ?

4. Vilka anser ni på er förskola att de viktigaste målen är att arbeta mot enligt läroplanen 
LpFÖ98 ?

5. Är ni i ert arbetslag överens om hur ni ska uppnå målen i läroplanen ?

6.a)Kan du ge exempel på hur ni arbetar på er förskola för att öka förståelsen för genus hos 
barnen ?

b) Upplever du att ert arbete gör så att ni uppfyller kraven enligt LpFÖ98?

7. a) Upplever du att någon utav könen kräver mer tid av dig som pedagog?

b) Varför anser du det ?
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