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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att belysa olika synsätt kring genus som finns bland tre arbetslag 

inom förskolans verksamhet, den syftar även till att lyfta fram olika arbetssätt kring genus 

som används. Metoderna som använts för att samla in empiri till studien var gruppintervjuer 

med tre arbetslag på tre olika förskolor från samma kommun i Sverige, samt även 

observationer på varje förskola. Det genomfördes fyra observationer på varje förskola under 

två samlingar, en fri lek och en hallsituation, detta för att ge en så bred och tydlig bild av 

pedagogernas förhållningssätt som möjligt. Resultatet var delvis varierande då pedagogerna 

delade samma synsätt på vad genus innebär men hade olika tankar kring vad eventuella 

skillnader mellan pojkar och flickor beror på. Arbetslagen hade delvis olika syn på hur arbetet 

bör bedrivas för att verksamheten ska vara en så gynnande miljö som möjligt för både flickor 

och pojkar. Både likheter och olikheter kring arbetssätt framkom alltså under intervjuer och 

observationer. Utifrån det begränsade antalet intervjuer och observationer som genomfördes 

så kan en slutsats dras kring att den syn på orsakerna till eventuella skillnader mellan könen 

sedan verkar påverka pedagogernas arbetssätt. En annan slutsats utifrån denna studie är att 

även om pedagogerna har teoretisk kunskap kring genus så krävs ändå dokumentation för att 

synliggöra och förändra det egna bemötandet av barnen. 

 

Nyckelord: Förhållningssätt, Könsmönster, Kunskap, Reflektion.  
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Inledning 

Under vår förskollärarutbildning har genus varit ett återkommande ämne vilket har bidragit 

till att vår medvetenhet om genus och dess betydelse har ökat. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen har vi fått uppfattningen att det är få pedagoger som har ett 

tydligt förhållningssätt gällande genus, vissa verkar tro att de behandlar alla lika trots att de 

inte arbetar aktivt med genusarbete medan andra tänker att pojkar och flickor är olika och att 

det är så det är och bör vara. Detta trots att det i förskolans läroplan (Skolverket 98 rev.10) 

tydligt står skrivet att förskolan ska genomsyras av ett genus/jämställdhetstänk: 

 

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 ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (s.5) 

 

Forskning visar dock att det finns stora skillnader i hur medvetna pedagoger är om genus och 

hur de arbetar med genus i verksamheten. Våra personliga erfarenheter säger att bristande 

kunskaper kring genusarbete och dess syfte kan skapa motvilja mot att arbeta med det, många 

tror att det handlar om att göra flickor till pojkar och pojkar till flickor. Henkel (2006) menar 

däremot att det snarare handlar om att ge alla barn större möjligheter: "Jämställdhet handlar 

inte om att flickor ska bli pojkar och pojkar flickor utan det handlar om att bredda båda 

könsrollerna och ge alla barn större handlingsutrymme" (s.21). Svaleryd (2002) skriver om de 

egenskaper som generellt förknippas med pojkar och flickor att de är en produkt av vårt eget 

förhållningssätt: "Oavsett vilka likheter och skillnader vi tror oss finna mellan könen, i ett 

socialt och kulturellt sammanhang, så är de ingenting annat än resultat av våra egna skapande 

förväntningar och föreställningar" (s.40).  

 

Även om pedagogerna vill bemöta pojkar och flickor lika kan det i stressade situationer 

glömmas bort och skillnader göras, detta är något som Lunneblad (2009) skriver om. Han 

menar att det i förskolan oftast inte finns någon tid att i en viss situation tänka igenom hur 

man bör bemöta barnen eller agera, något som kan göra att man ibland handlar mot sina egna 

intentioner. Vi tänker att om pedagogerna har ett medvetet och väl förankrat förhållningssätt 

gällande genus så blir det också lättare att i stressade situationer undvika att förstärka 

traditionella könsmönster. Vi upplevde att det i samband med att läroplanen reviderades blev 

mer fokus på genusfrågor vilket gjorde att vissa pedagoger vidareutbildade sig inom området 

och började arbeta mer med genus i verksamheten på olika vis. Detta är något vi fått bekräftat 

under vår verksamhetsförlagda utbildning av våra handledare och andra pedagoger. De har 

dock menat att fokuset på genusfrågor har minskat allteftersom och att man idag är mer 

inriktade på ämneskunskaper, genusfrågan har hamnat i skymundan. Eftersom barn idag 

tillbringar alltmer tid i förskolan anser vi att arbetet med genus är viktigare än någonsin. 

Läroplanen (Skolverket 98 rev.10) betonar att barn först och främst lär genom konkreta 

upplevelser, något som gör att pedagogerna blir viktiga förebilder när det gäller könsmönster. 

Svaleryd (2002) menar att pedagogerna måste se bortom de stereotypiska könsrollerna för att 

varje barn ska kunna växa upp och uppnå sin fulla potential. Vi anser att pedagogernas 

förhållningssätt därför på lång sikt får konsekvenser för de möjligheter och begränsningar 
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som män och kvinnor stöter på i samhället. Vi vill därför undersöka hur pedagoger idag ser på 

och arbetar med genus i förskolan. 

 

 

Syfte: 

Syftet med denna studie är att belysa olika synsätt kring genus som finns bland tre arbetslag 

inom förskolans verksamhet, den syftar även till att lyfta fram olika arbetssätt som används. 

 

Frågeställningar:  

 Hur ser arbetslagen på genus?  

 Hur anser sig arbetslagen arbeta med genus? 

 Hur bemöter arbetslagen barnen under samlingar, fri lek och hallsituationer ur ett 

genusperspektiv? 
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Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt ges först en förklaring till relevanta begrepp och därefter en kort 

sammanfattning av vad förskolans läroplan (Skolverket 98 rev.10) säger inom området. Sedan 

följer en genomgång av relevant litteratur för att ge läsaren en inblick i tidigare forskning 

kring genus. 

 

Begreppen kön, genus och jämställdhet 

När det gäller begreppet kön definierar Odelfors (1998) det endast som det biologiska könet, 

hon förknippar det inte med några sociala egenskaper som tillhör det ena eller andra könet. 

Connell (2009) lyfter även fram alternativa synsätt där det biologiska könet anses skapa 

skillnader vad gäller egenskaper, hon anser dock att detta inte har några vetenskapliga belägg. 

Om begreppet könsroll skriver Svaleryd (2002) att det finns en risk att all uppmärksamhet 

hamnar på det enskilda barnet: "Med begreppet könsroll infinner sig en risk för alltför stor 

fokusering på den enskilde individen, och att den rådande maktstrukturen mellan könen 

hamnar i skymundan" (s.29).  

 

Genus definieras av Odelfors (1998) som ett socialt kön som skapas i samspel mellan varje 

person och samhället. Hon skriver att det handlar om de egenskaper som tillskrivs ett visst 

kön vid en vis tidpunkt och plats, något hon anser vara föränderligt. Detta är något som 

stämmer överens med det Connell (2009) skriver om genus, hon menar att genus handlar om 

de sociala relationer som grupper och individer agerar inom och inte om biologi. Hon skriver 

att ”Det är ett mönster i våra sociala arrangemang och i de dagliga aktiviteter eller praktiker 

som de arrangemangen styr” (s.24-25). Det biologiska könet anser Svaleryd (2002) vara en 

del av genus men hon menar att det även omfattar det sociala och kulturella könet, även hon 

anser alltså att det inte är något bestämt utan något som förändras utifrån det sociala system vi 

befinner oss i och det kulturella arv som omger oss. Svaleryd menar att könet är konstruerat 

och att det är våra egna föreställningar och förväntningar som gör att vi ser skillnader och 

likheter mellan könen i olika sociala och kulturella sammanhang. Både Odelfors (1998), 

Connell (2009) och Svaleryd (2002) anser alltså att begreppet genus innebär en möjlighet till 

förändringar och överskridanden. 

 

Wahlström (2003) menar att jämställdhet handlar om att ge alla barn större handlingsutrymme 

genom att bredda båda könsrollerna, inte om att göra barnen till det motsatta könet. Olofsson 

(2007) skriver i likhet med detta om att ett jämställdhetsarbete inte handlar om att ta ifrån vare 

sig pojkar eller flickor något utan om att alla barn ska få möjlighet att utveckla alla sidor i sina 

personligheter, något hon menar att båda könen kommer vinna på. 

 

Förskolans läroplan 

I Lpfö (Skolverket 98, rev.10) slås det fast att förskolan ska motverka traditionella könsroller 

och ge varje barn möjlighet att utveckla sin egen identitet utifrån sina intressen och förmågor 

utan att begränsas utifrån sitt kön. I läroplanen står det att vuxna är viktiga förebilder eftersom 
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barnens uppfattningar om könsmönster påverkas av pedagogernas föreställningar och 

förväntningar.  

 

Pedagogers bemötande av pojkar och flickor 

Svaleryd (2002) skriver att under den fria leken så tenderar barnen att välja könstereotypt, de 

leker oftast med barn av samma kön och en viss typ av lek med vissa leksaker. Enligt 

Chodorow (refererad i Svaleryd 2002) försöker pojkarna bryta den nära relationen till de 

kvinnliga pedagogerna och de andra flickorna eftersom deras upplevelse av könsidentitet 

innebär avskiljning och olikhet, de ska bli något annat än flickorna/kvinnorna och försöker 

därför avskilja sig från dessa. Detta kan ses i deras lek genom att de till exempel ofta leker 

långt från de vuxna och att de tävlar/mäter sig mot varandra, detta är även något Hjorth 

(refererad i Kåreland och Lindh-Munther 2005) observerat. Chodorow (refererad i Svaleryd 

2002) menar att pojkarnas lek ofta får mycket uppmärksamhet av pedagogerna, dock oftast 

negativ såsom till exempel förbud och tillrättavisningar. Hon menar att många negativa 

förmaningar från pedagogernas sida kan skapa en osäkerhet kring den egna identiteten, vilket 

kan leda till att pojkar i ännu högre grad tävlar och jämför vem av dem som är mest pojke. 

Wahlström (2003) skriver att ”Om vi tar all negativ tid som ägnas åt bråkiga pojkar och 

omvandlar till konstruktiv medveten positiv tid spenderad på samma pojkar, händer stora 

saker” (s.129). Med detta menar hon att om de får bekräftelse och uppmärksamhet på ett annat 

sätt än genom att bråka och tävla så slutar de så småningom med detta. Vidare skriver 

Wahlström om pojkars behov av omedelbar uppmärksamhet och tillfredsställande, vilket hon 

menar inte är något annat än ett resultat av pedagogernas förväntningar och bemötande av 

barnen där pojkarna ofta görs till huvudperson och får sina behov tillfredsställda på en gång 

medan flickorna får vänta. Hon anser att pojkarna inte får ta del av en positiv gemenskap, 

närhet till vuxna, utvecklade samtal och hjälpsamhet i samma utsträckning som flickorna får 

och att mycket skulle förändras till det positiva för alla om de fick det. Angående positiv 

beröring och kroppskontakt menar Wahlström att flickorna får mer av detta vilket hjälper dem 

utveckla empati och nära relationer, eftersom många pojkar utvecklar brister inom dessa 

områden menar Wahlström att man bör fundera på i vilken utsträckning även pojkar får 

positiv beröring och kroppskontakt. 

 

När det gäller hur flickor ofta bemöts och vad de får uppmärksamhet för skriver Svaleryd 

(2002) och att det ofta handlar om hur de ser ut och vad de hjälper till med. Olofsson (2007) 

skriver om detta att flickor ofta görs till ett objekt genom att vuxna kommenterar deras 

utseende och klädsel, hon menar att detta kan tyckas vara nästan oundvikligt när barnen 

verkar söka pedagogens uppmärksamhet och bekräftelse men att det i längden bidrar till att 

flickorna bygger upp en självbild utifrån omgivningens ögon. Svaleryd (2002) menar att detta 

gör att flickorna mäter sitt egenvärde utifrån hur de ser ut och vad de gör för andra vilket 

skapar prestationsångest. Olofsson (2007) menar att det många gånger är pedagogerna som 

helt i onödan väljer att kommentera barnens utseende när de vill ge barnen uppmärksamhet 

och att det oftast finns bättre saker att lyfta fram. När det ändå verkar oundvikligt att 

kommentera barnens kläder menar hon att man kan försöka flytta fokus från barnets utseende, 

till exempel genom att bekräfta barnens val av kläder eller prata kring motivet på kläderna. 

Svaleryd (2002) anser att flickorna ofta möts av ett mjukare tonfall från pedagogerna och 
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eftersom de ses som snälla och lydiga används de ibland som en buffert mellan pojkar som 

anses ha svårt att sitta stilla eller vara tysta. Svaleryd (2002) och även Wahlström (2003) 

menar att om pojkarna ges huvudrollen på det viset får flickorna budskapet att de kommer i 

andra hand och är mindre viktiga. Wahlström (2003) skriver att pedagoger utifrån sina 

föreställningar om vad som är ett accepterat beteende för flickor ibland bemöter flickor som 

beter sig mer likt pojkar genom att hänvisa till att hon som är flicka inte ska bete sig på det 

sättet. Wahlström menar att detta är ett uppenbart sätt att bevara könsrollerna: ”Med denna 

uppmaning följer ett starkt, tydligt budskap om vilka levnadsregler som gäller för flickor” 

(s.78). Å andra sidan kan det även vara såsom Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 

2006:75) menar att de flesta tycker det är mer accepterat att som flicka leka lekar som pojkar 

vanligtvis gör: "Att vara "pojkflicka" ses ofta som något positivt och är ett allmänt vedertaget 

begrepp” (s.79-69), däremot har de sällan hört begreppet flickpojke. Delegationen för 

jämställdhet i förskolan menar att pojkar som är könsöverskridande i sina lekar och sitt 

beteende ofta blir kallad för tjej, kärring eller fjolla. 

 

Vidare skriver Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) att när vi förväntar 

oss att pojkar är högljudda och otåliga förbereder vi oss på detta och har högre tolerans mot 

dem när de bryter regler på förskolan än om en flicka skulle göra det. Delegationen för 

jämställdhet i förskolan menar även att de flesta förväntar sig att flickor ska vara tysta, lugna 

och ska hjälpa till, de menar inte att det är fel att flickorna hjälper till men framhåller att det är 

sällan vuxna förväntar sig att en pojke i samma ålder ska hjälpa till på samma sätt. Svaleryd 

(2002) konstaterar att det är lätt att variationerna inom grupperna pojkar och flickor glöms 

bort eftersom fokus lätt hamnar på det som syns mest vilket kan innebära att några barn blir 

stereotyper för de respektive grupperna. Hon menar att variationen inom varje grupp kan vara 

betydligt större än mellan grupperna vilket är betydelsefullt att komma ihåg. Hirdman (2001) 

skriver om mannen som norm i samhället och att kvinnor hela tiden jämförs med män, hon 

uttrycker det som att kvinnor görs medan män gör. 
 

Öhman (2008) skriver att även barn påverkas av det som förknippas med kvinnligt och 

manligt när de bemöter andra barn och vuxna, hon menar att barnen börjar att kategorisera 

redan i förskoleåldern vilket formar barnet och dess lek. Vidare skriver Öhman att 

värderingarna som barn har är djupt rotade och att barnen strävar efter att leva upp till 

värderingarna eftersom de vill vara normala och passa in. Öhman (2008) belyser att "Det är 

inte bara barns handlingar som gör kön, utan också hur de ser ut" (s.184). Med det menar hon 

att barn använder markörer som kläder, färger och tofsar för att skapa en gemensamhet med 

andra barn. Hellman (2008) menar att för barn själva är färger ofta den starkaste markören för 

kön. I hennes studie fördelade barnen ofta roller utifrån färg på kläderna och hon menar att 

bland annat bakgrundfärger i leksakskataloger bidragit till att barn kopplar vissa färger till 

vissa könsstereotypiska handlingar. 

 

Samlingar 

Wahlström (2003) skriver att även om pedagogen har som intention att låta alla barn komma 

till tals under samlingar så kan det se väldigt olika ut hur detta genomförs. Hon menar att 
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flickor oftast får bekräftelse för och frågor kring känslor och relationer medan pojkarna 

tillfrågas om mätbara saker. Detta anser hon bidrar till att barnen utvecklar olika intressen. 

Vidare skriver Wahlström att om andra barn tillåts avbryta eller störa då ett annat barn ska 

vara i fokus så befästs uppfattningar att det är accepterat att ta plats på andras bekostnad. Hon 

menar att detta oftast sker av pojkar vilket gör att pojkarnas roll som huvudpersoner förstärks. 

 

Odelfors (1998) menar att olika typer av samlingar ofta ger pojkar och flickor olika 

förutsättningar för att ta plats och uttrycka sig. Hon fann i sin studie att pojkar får mer stöd av 

pedagogerna och både får och tar ordet oftare än flickorna då samlingen har mer formell och 

strukturerad karaktär. Vidare skriver hon att när samlingen däremot är mer informell och 

avslappnad samt har fokus på föremål och inte på barnen själva så är flickorna mer aktiva och 

deltagande, däremot tenderar både pojkar och flickor vid båda typer av samlingar att lägga 

mer fokus på varandra då de får lite eller inget stöd alls av pedagogerna. Odelfors skriver att 

pedagogen genom att låta barnen bidra med egna tankar och funderingar samt låta dem vara 

delaktiga i val av innehåll i samlingarna kan uppmuntra och skapa tillfälle för alla barn att 

uttrycka sig. Hon menar även att pojkar vanligtvis får mer uppmärksamhet från pedagogerna 

när barnen är i grupp vilket även Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) 

hävdar, de menar att pedagoger generellt uppmuntrar pojkars initiativ vid samling med hjälp 

av blickar och genom att ställa följdfrågor med hög och tydlig röst, medans när flickor tar 

initiativ vid samlingen så nickar pedagogen och viskar till svar. Detta anser Odelfors (1998) 

kan göra att flickorna kan vara i behov av mer stöd för att de ska känna att de kan ta mer plats, 

hon menar att det kan ske genom att pedagogen ger flickorna mer utrymme och visar intresse 

för deras åsikter. 

 

Den fria leken 

Olofsson (2007) menar att genom att blanda könskodat lekmaterial så bjuds barnen in till att 

överskrida de traditionella gränser vad gäller val av leksaker. På så vis menar hon att man kan 

nå relativt stora steg inom genusarbetet på ett ganska enkelt sätt. Vidare skriver Odelfors 

(1998) att en av de viktigaste sakerna som påverkar samspelet mellan barnen under den fria 

leken är huruvida det finns några vuxna närvarande. Hon skriver att det både kan vara ett 

störningsmoment i leken men även ett stöd och en trygghet om det finns pedagoger i närheten. 

Odelfors menar att speciellt de lite äldre barnen kan försöka utöva makt och kontroll över 

både varandra och de yngre barnen om det inte finns någon vuxen i närheten. Kärrby 

(refererad i Odelfors 1998) menar att om man som vuxen deltar i barnen lek så visar man 

också att man anser den betydelsefull. 

 

Hallsituationer 

Wahlström (2003) menar att hallen bör ses som en pedagogisk situation som pedagoger bör 

fundera kring för att den ska kunna tas tillvara på bästa sätt. Hon menar att hallen kan 

användas för att uppmuntra flickor att vara i fokus genom att lägga tonvikten på samtal och 

relationer eftersom de flesta flickor redan kan klä på sig själva. Pedagogens uppdrag i detta 

sammanhang menar hon är att se till att alla får vara delaktiga i samtal och att lyfta fram att 
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olikhet är något positivt. Vidare menar hon att fokus med pojkarna kan vara att öva språket, 

vara hjälpsamma och få positiv kroppskontakt. På så vis kan de få positiv bekräftelse. 

 

Hinder och hjälpmedel för ett genusarbete 

Wahlström (2003) menar att det är vanligt att man först förnekar att man själv gör någon 

skillnad på pojkar och flickor eftersom det är obehagligt att erkänna en egen brist eller att man 

gör något fel. Hon menar att det är viktigt att förstå att det inte handlar om att man har 

misslyckats som peson utan att det handlar om strukturer som finns i allmänhet och som man 

själv agerar omedvetet utifrån. Vidare skriver hon att det tar tid att bli medveten om dessa och 

att man upptäcker nya saker varje gång man funderar kring genus- och jämställdhetsfrågor. 

Wahlström menar att det även är vanligt att tänka att man redan gör det som påtalats och 

betonar att för att kunna utveckla både ens egen medvetenhet och verksamheten man är aktiv 

inom så måste man våga granska både sig själv och verksamheten. En förutsättning för detta 

som Wahlström lyfter fram är ett tryggt arbetslag där man stöttar varandra. Hon menar att när 

man väl granskar sig själv så kommer man upptäcka att verkligheten till stor del skiljer sig 

från hur man trodde att det såg ut.  

 

Svaleryd (2002) skriver att det motstånd som förändringsarbeten som till exempel 

jämställdhetsarbeten ibland stöter på ofta beror på osäkerhet och känslan av att inte kunna 

göra sitt arbete lika bra som förut och inte på en motvilja mot utveckling och förändring i sig. 

Därför menar Svaleryd att man inte får ge upp arbetet bara för att inte alla pedagoger är 

engagerade utan istället bör man försöka öka förståelsen för den makt pedagogerna har att 

påverka barnens identitetsskapande och att arbetet bör genomföras för barnen skull. Hon 

lyfter även fram pedagogernas möjlighet att utveckla sig själva och sitt arbetssätt. 

 

Svaleryd (2002) anser att jämställdhet är en kunskapsfråga, desto mer kunskap man har kring 

jämställdhet desto lättare blir det att få syn på de könsmönster vi möter och upprätthåller i 

vardagen. Gemensam kunskap menar hon kan bli en utgångspunkt där arbetslaget kan skilja 

på egna åsikter och samhällets värderingar: ”Arbetslaget behöver kunskap om genus, 

maktsystem och strukturer, så att de kan hitta en gemensam plattform att utgå ifrån. Det är en 

plattform där man skiljer på strukturella värderingar på samhällsnivå och personliga åsikter 

och värderingar på individnivå” (s.42). Hon lyfter även fram betydelsen av att arbetslaget 

diskuterat och kommit överens om innebörden i olika ord såsom till exempel pojke, flicka och 

duktig för att sedan kunna komma överens om hur man vill se på och arbeta med de orden i 

sin verksamhet. Svaleryd menar att det handlar om att komma överens om vad som är 

förskolans uppdrag och att det kanske ibland innebär att man måste bortse från sina personliga 

åsikter. Detta problematiserar även Eidevald (2011), han skriver att våra erfarenheter kan vara 

ett hinder i arbetet med jämställdhet: ”Jämställdhetsarbetet är problematiskt eftersom synen på 

jämställdhet grundar sig på individuella värderingar som är djupt rotade och ibland svåra att 

bli medveten om” (s.45). Vidare menar Svaleryd (2002) att det är först när man granskat sig 

själv som man kan sträva efter att förändra genusstrukturerna och även stötta barnen i detta.  

 

Olofsson (2007) anser att oavsett om orsaken till skillnader mellan könen är genetiska eller är 

socialt skapade så är det inte acceptabelt att män och kvinnor värderas och behandlas olika, 
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något hon kopplar till alla människors lika värde. Wahlström (2003) menar likt detta att det 

inte spelar någon roll om eventuella skillnader mellan könen beror på miljö eller arv utan att 

det viktiga är att det går att förbättra barnens förutsättningar genom att förändra och bredda 

könsrollerna. Vidare skriver Wahlström att det är först när alla barn tillåts skapa sig en 

bredare roll som man kan släppa gamla stereotyper. Detta menar hon kan göras genom att 

man presenterar fler normer och sätt att bete sig och att man själv beter sig i enlighet med 

dessa. Wahlström menar att man inte kan hindra barnen från att sträva efter att anpassa sig till 

rådande normer, men genom att föra in alternativa handlingssätt ges barnen möjlighet att 

bredda könsrollerna. Vidare skriver Wahlström (2003) men även Rithander och Wolde (1995) 

att det krävs trygghet och gemenskap för att barnen ska våga utmana normerna, riskerar de 

utanförskap väljer de ofta ett mer könstereotypiskt beteende för att få vara en del av 

gemenskapen.  

 

Pedagogisk dokumentation som hjälpmedel 

Svaleryd (2002) anser att pedagogisk dokumentation är ett bra hjälpmedel för att få syn på sitt 

eget förhållningssätt och bemötande av barnen. Hon lyfter dock fram att analysen av 

dokumentationen görs utifrån ens egen förhållningssätt och ens erfarenheter vilket gör att 

olika personer ser olika saker, därför är det bra om arbetslaget kan diskutera materialet 

tillsammans. Svaleryd skriver vidare att fokus ska läggas på vad som var bra och vad som kan 

utvecklas vidare samt hur detta ska ske. 

 

Videofilmning anser Wahlström (2003) är en bra metod för att få syn på och uppmärksamma 

sitt beteende och bemötande av barnen men att det är något som kan kräva tålamod och 

övning. Hon skriver att det är lätt att man först fastnar vid sitt eget utseende eller sätt att prata 

men att man sedan kan övergå till att granska sitt bemötande gentemot barnen, detta kan göra 

att man alltmer ser att barnens beteende beror på hur pedagogerna själva beter sig vilket kan 

bidra till utveckling. 

 

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) skriver att dokumentation som 

filmning är ett bra sätt att ta första steget i sin jämställdhetsprocess och menar att det är 

vardagssituationer som fokus ska läggas på såsom till exempel hall, lunch och samlingar. 

Samtidigt framhäver de att utan bearbetning och analys av dokumentationen så kommer den 

inte vara till någon hjälp. Delegationen för jämställdhet i förskolan skriver att i analysen 

kommer det fram hur arbetet på förskolan utförs och hur mönstren bland barnen och de vuxna 

är, de menar att utifrån detta så kan personalen på förskolan planlägga sitt arbete för att 

komma vidare med sin jämställdhetsprocess. 

 

Olika synsätt på genus 

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) lyfter fram tre olika synsätt på 

genus. Ett av dessa är könsneutralitet som innebär att man anser sig behandla alla lika och att 

fokus ska ligga på individen. Gränsen mellan neutralitet och könsblindhet, som innebär att 

man inte tänker på traditionella könsmönster, är dock liten och risken är att man förstärker de 
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normer och värden gällande kön som barnet redan anammat. Det tredje synsättet som lyfts 

fram är genusmedvetenhet, som innebär att man är medveten om och försöker se normer och 

traditionella könsmönster samt vidga dessa. 

 

Många arbetslag som Svaleryd (2002) mött har enligt henne hävdat att ett individperspektiv är 

allt som behövs för att se varje barn som den de är, detta är dock något som Svaleryd 

motsätter sig till en viss del. Hon menar att ett individperspektiv inte är en garanti för 

jämställdhet om inte arbetslaget först granskat de egna föreställningarna och förväntningarna 

eftersom barn till stor del utvecklas i samspel med andra människor, olika föreställningar 

kommer då påverka barnet även om pedagogerna anser sig utgå från individen. Detta är även 

något Olofsson (2007) skriver om, hon menar att många pedagoger säger att de jobbar utifrån 

ett individperspektiv och att de därför inte behandlar barnen olika utifrån kön. Hon menar 

dock att det är mindre troligt att pedagogerna verkligen jobbar helt jämställt än att de har 

drabbats av könsblindhet, detta innebär enligt Olofsson att pedagogerna endast ser undantagen 

till de traditionella könsmönstren istället för att se de mönster som faktiskt finns.  

 

Kompensatorisk genuspedagogik 

Olofsson (2007) skriver att ett kompensatoriskt arbetssätt innebär att barnen delas upp utifrån 

kön med tanken att de behöver få tid och möjlighet att utveckla olika områden, hon skriver att 

pojkar generellt sett anses behöva utveckla mer närhet och hjälpsamhet medan flickor behöver 

utveckla självständighet och mod. Olofsson (2007) och även Wahlström (2003) menar att 

genom att arbeta i könsuppdelade grupper kan man bredda vad det innebär att vara flicka eller 

pojke vilket alla barn vinner på i längden. Olofsson anser dock att uppdelningen inte bör ske 

strikt utifrån kön utan att det kompensatoriska arbetssättet bör kombineras med ett individuellt 

perspektiv där man utgår från varje barns behov och kompetenser, hon menar alltså att det 

inte behöver vara barn av samma kön i en grupp utan gruppen bör bestå av barn med liknande 

behov. Genom att arbeta på detta sätt menar hon att alla barns behov kan tillgodoses vilket 

bidrar till en mer jämställd verksamhet. 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för undersökningen genom att det redogörs hur 

urvalet gjorts, vilka metoder som använts, hur proceduren sett ut samt hur den insamlade 

empirin bearbetats. 

Urval 

I vår undersökning har tre arbetslag bestående av både förskollärare och barnskötare från tre 

olika förskolor deltagit, de hänvisas i detta arbete till som pedagoger oavsett utbildning 

eftersom de alla är verksamma inom förskolans verksamhet. När urvalet gjordes lades ingen 

vikt vid huruvida arbetslagen gått någon utbildning kring genus, detta eftersom vi ville se 

vilka likheter och olikheter som kan finnas mellan olika arbetslag idag. Från början besöktes 

tre förskolor men på grund av tidsbrist avböjde en förskola att delta i undersökningen, vi tog 

då kontakt med två andra förskolor som även de avböjde att delta. Efter detta fick vi kontakt 

med en förskola som trots kort tidvarsel gärna ville delta i undersökningen. Två av 

arbetslagen som tillfrågades arbetade med barn i åldrarna tre till fem år eftersom vi tänkte att 

det skulle göra det lättare att se hur pedagogerna bemötte barnen utifrån ett genusperspektiv. 

Det tredje arbetslaget har barn i blandade åldrar men vi valde ändå att kontakta detta arbetslag 

för att få en geografisk spridning, detta för att minimera risken för att arbetslagen arbetat 

tillsammans. 

 

Datainsamlingsmetoder 

För att få reda på hur arbetslagen såg på genus och hur de ansåg sig arbeta med genus 

genomfördes intervjuer. Intervjuerna hade enligt Kvale och Brinkmann (2014) karaktären av 

en halvstrukturerad intervju, vi använde oss nämligen av i förväg bestämda frågor men det 

lämnades stor frihet för pedagogerna själva att diskutera och reflektera kring sina åsikter och 

erfarenheter om genus. Detta är något som Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) skriver 

om, de menar att för att få fylliga berättelser bör intervjuaren inte ta för stor plats utan lämna 

utrymme för de som blir intervjuad att fundera igenom, tänka om och ändra sig. Frågorna som 

användes utgick från våra frågeställningar, nämligen hur pedagogerna ser på genus och hur de 

anser sig arbeta med genus (för komplett intervjuguide se bilaga 2). 

 

För att kunna besvara den tredje frågeställningen valde vi att genomföra observationer vid 

fyra tillfällen på varje förskola, totalt genomfördes alltså tolv observationer. Observationerna 

genomfördes vid två styrda aktiviteter, en hallsituation och en då barnen hade fri lek. Detta för 

att vi skulle få en inblick i hur pedagogerna förhåller sig vid olika tillfällen i förskolans 

verksamhet. Enligt Bryman (refererad i Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 2014) har 

observationerna haft karaktären av icke-deltagande observationer vilket innebär att vi inte 

varit delaktiga i arbetet med barngruppen utan försökt påverka barn och pedagoger så lite som 

möjligt. Observationerna har enligt Bryman (refererad i Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 

2014) även varit halvstrukturerade eftersom både ett kategorischema och löpande protokoll 

användes. I kategorischemat fanns i förväg definierade kategorier kring vad som skulle 

uppmärksammas under observationerna samtidigt som det i det löpande protokollet 

antecknades andra händelser med relevans för undersökningen. 
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Procedur 

När syfte och frågeställningar var bestämda gjordes ett urval av förskolor som tillfrågades om 

att delta, se beskrivning av urvalet ovan. Vi åkte runt och presenterade oss och vår 

undersökning och ett introduktionsbrev (se bilaga 1) lämnades där syftet och 

tillvägagångssättet i undersökningen beskrevs. Vetenskapsrådets (2012) etiska riktlinjer som 

vi tillämpat i undersökningen beskrevs på ett övergripande sätt så att deltagarna skulle vara 

medvetna om sina rättigheter som gällde under både intervjuerna och observationerna. 

Tillfällen för intervjuer och observationer bestämdes utifrån när arbetslaget hade tid och 

möjlighet vilket gjorde att det inte fanns någon bestämd ordning huruvida intervjun eller 

observationer genomfördes först. 

 

Intervjuerna inleddes med kort information kring Vetenskapsrådets (2012) etiska riktlinjer för 

liknande situationer, nämligen att de deltagande pedagogerna garanteras anonymitet och att 

både den inspelade intervjun och transkriberingen av denna kommer att raderas när arbetet är 

redovisat och godkänt. Intervjuerna genomfördes med arbetslagen i grupp och varade i cirka 

40 minuter, vid samtliga intervjuer närvarade båda studenterna. På två av de tre förskolorna 

närvarande hela arbetslagen vilket innebar tre pedagoger. På grund av sjukdom närvarande 

bara två av de tre pedagogerna i det tredje arbetslaget. Totalt deltog alltså åtta personer i 

intervjuerna. Gruppintervjuer användes på grund av intresset för hela arbetslagets 

förhållningssätt och inte enbart en enskild pedagogs åsikter. Gruppintervjuer valdes även för 

att ge utrymme för diskussion pedagogerna emellan och för att de då kunde komplettera 

varandras ställningstaganden, på så sätt framkom vad vi tror är en mer sanningsenlig bild av 

deras förhållningssätt. Trots att frågorna var bestämda i förväg lämnades stor frihet till 

pedagogerna själva att utveckla svaren, vi behövde inte ställa särskilt många följdfrågor 

eftersom pedagogerna ifrågasatte och utvecklade svaren åt varandra. Intervjuerna spelades in 

på iPad för att minimera risken att missa något samt för att som Johansson och Svedner 

(2010) skriver inte ändra på pedagogernas egna formuleringar, något de menar kan hända om 

enbart anteckningar används. Hela intervjuerna transkriberades sedan. 

 

Vid observationerna använde en student ett kategorischema (se bilaga 3) som vi själva 

konstruerat med hjälp av Henkel (2006) och Johansson och Svedner (2010), där antalet 

gånger pedagogerna bemötte barnen på ett visst sätt utifrån ett genusperspektiv antecknades. 

Det fanns även plats för kortare kommentarer. Metoden för ”critical incidents” som beskrivs 

av Johansson och Svedner (2010) som att ”man utifrån sin frågeställning definierar de 

skeenden man skall observera och sedan använder löpande observationer för att registrera 

dem” (s.51) användes av den andra studenten för att ytterligare belysa pedagogernas 

förhållningssätt mot barnen. Vid samtliga observationer närvarade båda studenterna och vi 

placerade oss ofta i utkanten av barngruppen och pedagogerna för att påverka dem så lite som 

möjligt. Observationerna varade mellan 10-50 minuter beroende på situation. 

 



12 
 

Databearbetning 

Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter att intervjun genomförts. Detta för att 

underlätta igenkänning av röster eftersom vi använde oss av gruppintervjuer samt för att 

komma ihåg intervjupersonernas kroppsspråk vilket säger något om deras uppfattningar kring 

ämnet. Det som framkommit under varje observation med hjälp av kategoriseringsschemat 

som användes och de anteckningar som togs skrevs ihop i så nära anslutning till 

observationstillfället som möjligt, detta för att minnesbilden av tillfället skulle vara så klar 

som möjligt. När resultatdelen skrevs grupperades materialet utifrån frågeställningarna och 

intervjufrågorna. Förskolorna jämfördes sedan med varandra och kopplingar till relevant 

litteratur gjordes, utifrån detta drogs slutsatser kring den insamlade empirin.  
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Resultat 

Här efter följer en genomgång av det som framkommit om respektive arbetslag genom 

intervjuer och observationer. Därefter kommer ett analysavsnitt där arbetslagens syn- och 

arbetssätt jämförs med varandra och även kopplas till tidigare forskning. 

 

Förskola 1 

Gruppintervju med de tre pedagoger som ingår i arbetslaget 

I intervjun framkom det att pedagogerna ansåg att den enda utmärkande skillnaden mellan 

pojkar och flickor var det biologiskt könet, det framstod inte som att pedagogerna anser att det 

finns beteendemässiga skillnader som utmärker vare sig en pojke eller en flicka. För 

pedagogerna innebar genus att alla barn ska ha samma möjligheter: ”Det är ju att både pojke 

och flicka ska få samma möjlighet här på förskolan, vi ska inte behandla dem olika. De ska få 

vara den de är.” Pedagogerna menade att det viktiga är att se till varje barn, man ska utgå från 

individen och inte utifrån barnets kön. Vidare menade de att det inte handlar om att begränsa 

genom att exempelvis plocka undan eller inte köpa in en viss typ av material och leksaker 

som kan anses vara könsstereotypa, som till exempel rosa lego. Istället menade de att man ska 

kunna erbjuda allt till alla men att om ett barn väljer att leka med ett könsstereotypt material 

ska hen få göra de, man ska alltså inte tvinga barnen att leka med vissa leksaker utan allt ska 

finnas tillgängligt. Utifrån sina erfarenheter har de dragit slutsatsen att barnen har lättare för 

att överskrida gränser om olika typer av material finns blandat i rummen, barnen leker då med 

fler sorters leksaker och inspireras av varandra i leken. Detta är något de har i åtanke när de 

förnyar rummens utseende.  

 

När det gäller planerade aktiviteter ansåg sig inte arbetslaget utgå från ett uttalat 

genusperspektiv och de kände en stark motvilja mot att dela upp barngruppen utifrån kön. 

Utifrån barnens ålder arbetar de istället med blandade grupper för att synliggöra alla barn för 

varandra men de menar att när de gör detta utgår de ändå från individerna i den nuvarande 

barngruppen, exempelvis genom att samla de mer tillbakadragna barnen i en grupp för att ge 

dem mer utrymme och tid. När det gäller bemötande av barnen menade pedagogerna att de 

försöker undvika direkta värderingar om barnens utseende såsom till exempel söt, de menade 

att de istället kan bekräfta barnen genom att fråga om plagget är mjukt eller liknande.  

 

Pedagogerna menade att för att åstadkomma en verklig förändring inom genusarbetet måste 

man utgå från sig själv och sina förväntningar på pojkar och flickor: ”Och sen känner jag att 

det är ju först och främst upp till mig själv, hur jag är, hur jag tänk, hur jag gör, alltså det går 

ju inte att förändra om man inte börjar hos sig själv.” Arbetslaget gav som exempel att det är 

lätt att man uppmärksammar när pojkar överskrider de traditionella könsmönstren, något de 

menar bör vara så naturligt att det inte ens ska anses vara ett överskridande och att det är 

något som de överhuvudtaget inte ska behöva reflektera över. De menade att fortbildning 

genom föreläsningar, kurser och litteraturstudier kan bidra till ökad medvetenhet kring genus 

och dess innebörd vilket kan göra att man börja granska sig själv och sin verksamhet. De lyfte 

även diskussioner inom arbetslaget som en givande metod för att hjälpa och bidra till 
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varandras utveckling och medvetenhet kring genusarbete. Arbetslaget upplevde att de under 

de senaste fem åren har förändrat sitt sätt att tänka och arbeta men betonade dock samtidigt att 

det är ett långsiktigt arbete som tar tid. De kan ibland komma på sig själva eller varandra med 

att uttrycka sig på ett sätt som de anser olämpligt men menade att det ändå tyder på en viss 

medvetenhet att kunna uppmärksamma detta. De menade att genusarbetet handlade om deras 

egen medvetenhet som pedagoger och om insikten att genusarbetet måste genomsyra hela 

förskolans verksamhet för att åstadkomma någon verklig förändring. Vidare berättade de att 

genus inte längre är en uttalad del i deras verksamhetsplan men att det ändå finns med inom 

andra områden. Pedagogerna upplevde att det var mer fokus på genus för ett antal år sedan 

men att det nu har mattats av lite. De menade att det är så det är i förskolan, fokus ligger på 

olika saker i olika perioder men att det ändå ska vara en del i arbetet. 

 

Observationer av två samlingar, en fri lek och en hallsituation 

Under samlingarna användes många öppna frågor och ibland fick barnen ordet i tur och 

ordning för att alla skulle få komma till tals. Under observationerna framstod det som att 

pojkarna överlag fick motta fler förmaningar, vid ett tillfälle som varade under cirka 50 

minuter fick en pojke höra sitt namn i ett negativt sammanhang i samband med 

tillrättaviselser vid åtta noterade tillfällen. Under det tillfälle som den fria leken observerades 

tenderade pedagogerna till att hålla sig utanför barnens lek men de fanns tillgängliga om 

barnen påkallade deras uppmärksamhet eller om de märkte att de behövde hantera en konflikt. 

Under den hallsituation som observerades uppmuntrades såväl pojkar som flickor att prova 

själva, ibland med hjälp av stöd och lotsning. Pedagogerna kommenterade inte utseendet av 

barnens kläder men kunde ibland kommentera plaggets kvalité och funktion.  

 

Förskola 2 

Gruppintervju med de tre pedagoger som ingår i arbetslaget 

Arbetslaget upplevde att genus är ett laddat begrepp och att det är lätt att fokus hamnar på det 

yttre såsom färger och leksaker. De menade istället att det handlar om människors lika värde: 

”Men man bör fundera lite på genus… och så slås man ju av det här med rosa och blått… hur 

oviktigt egentligen det är, så känn jag i alla fall att det är just hur man förhåller sig till… till 

barn överhuvudtaget. Människan.” Pedagogerna menade att det handlar om barns demokrati 

och deras förmåga att kunna påverka sin egen vardag, de anser att alla barn ska ha samma 

möjligheter samt att dessa ska vara frekvent förekommande i verksamheten: ”Man ska inte ge 

dem en eller två eller tre möjligheter, de ska ha hundraen, hundratvå, hundratre möjligheter.” 

Pedagogerna ansåg att istället för att plocka bort vissa leksaker som till exempel dockor så bör 

allt finnas tillgängligt för alla.  

 

När det gäller likheter och skillnader mellan pojkar och flickor beskrev arbetslaget pojkarna i 

den nuvarande barngruppen som mer högljudda och busiga men menade att när det gäller 

rörlighet är skillnaderna mellan pojkar och flickor små. De kopplade detta till att de är ute 

mycket vilket de upplever gör leken friare och att det då är lättare för barnen att leka liknande 

lekar, till exempel är både pojkar och flickor samt pedagoger involverade i bygg och 
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konstruktion på förskolans utegård. Att de upplever pojkarna som busigare och mer högljudda 

relaterar de till att det för närvarande är fler flickor i gruppen vilket kanske gör att pojkarna 

vill ha uppmärksamhet och bekräftelse. Vidare lyfte de fram att eventuella likheter och 

skillnader som finns beror på de förväntningar som barnet möts av i hemmet och i samhället i 

stort samt barnets vilja att leva upp till dessa. De ansåg att förskolan ska vara ett komplement 

där frågor som till exempel genus kan lyftas och medvetandegöras. För att komma vidare i 

arbetet med genus menade de att alla inom arbetslaget måste fundera över vad de har för 

erfarenheter och tankar samt vilka förväntningar detta skapar gentemot barnen. Pedagogerna 

gav som exempel att det är lätt att uppmuntra pojkar som är mer högljudda och livliga när de 

istället leker mer omsorgsbetonade och lugnare lekar på grund av att de sällan leker den typen 

av lekar. De funderade även kring huruvida pojkar som har en mjukare och lugnare 

personlighet får samma mängd uppmärksamhet när de leker lugnare lekar som de busigare 

pojkarna får de gör detta. De menade även att människor allmänt sett ofta har en bild av hur 

flickor ska vara som gör att flickor betraktas som pojkflickor när de är mer rörliga i sina lekar 

och att de då kan tillrättavisas med uppmaningar såsom ”Du som är flicka ska väl inte…” men 

att när de som pedagoger blivit mer medvetna kring genus försöker de även att uppmuntra 

flickorna när de gör könsöverskridande lekar. Arbetslaget tror att ordet duktig är något som 

många flickor får höra och att det kan leda till att de strävar efter bekräftelse genom att hjälpa 

till, i längden tror de dock utifrån egna erfarenheter att man tröttnar på att tillskrivas ordet 

duktig för att det inte är det som egentligen eftersträvas.  

 

När det gäller samlingar brukar pedagogerna försöka tänka på att låta alla barn få göra sin röst 

hörd även om det kan vara några pojkar som gärna vill svara först. Pedagogerna lyfte fram 

ögonkontakt som en bra metod för att uppmuntra och bekräfta barnen och berättade att de 

försöker undvika att använda namnet när de tillrättavisar ett barn. Ibland delar de på 

samlingarna för att skapa mer utrymme för de lite lugnare och tystare barnen, i den gruppen 

kan både pojkar och flickor ingå. Pedagogerna försöker tänka på hur de bemöter barnen när 

de kommer till förskolan på morgonen och att bekräfta barnet och inte dess yttre som till 

exempel kläder. De menade dock att om barnet själv kommer och visar upp ett nytt 

klädesplagg går det att bekräfta barnet utan att tillskriva plagget ord såsom söt eller cool, 

istället går det att fråga om den är ny och säga att man inte sett den förut. 

 

När det gäller hjälpmedel för att synliggöra verksamheten ur ett genusperspektiv så använde 

sig inte arbetslaget av något uttalat hjälpmedel vid tillfället för intervjun. De berättade att de 

mest använder sig utav bilder för att dokumentera sin verksamhet vilket även barnen är 

delaktiga i. Det händer dock att barnen filmar pedagogerna och att pedagogerna när de sedan 

ser på filmen kan uppmärksamma något de sagt eller gjort som de annars inte skulle tänkt på. 

De funderade därför på om de borde vara mer tillåtande med att barnen filmar och även om de 

borde filma mer själva. Pedagogerna berättade att de för några år sedan hade besök av en 

person som jobbade med marte meo-metoden, denne filmade då delar av verksamheten och 

samtalade sedan med arbetslaget kring vad de gjort bra och vad som kunde förbättras. 

Pedagogerna lyfte fram denna metod som mycket intressant och lärorik och menar att de 

gärna skulle vilja göra om det ur ett genusperspektiv. Arbetslaget har gått en utbildning kring 

genus och läser även böcker och diskuterar dessa både i arbetslaget och på arbetsplatsträffar 
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med andra förskolor, vilket de menade kan bidra till att vissa händelser i vardagen 

uppmärksammas. Genus har funnits med i verksamhetsplanen förut men står inte med som en 

uttalad del nu, däremot tänkte sig arbetslaget att genus är en del av likabehandling och alla 

människors lika värde och att det finns med i verksamhetsplanen på så vis. 

 

Observationer av två samlingar, en fri lek och en hallsituation 

Under samlingen använde pedagogerna sig överlag utav öppna frågor och det var få gånger 

som barnen tilltalades vid namn. Även om några pojkar gärna ville ha ordet så tilldelades 

även flickorna utrymme och tid för att uttrycka sina åsikter och tankar, en flicka tenderade 

dock att hamna i bakgrunden. Några pojkar hade svårt att sitta still men fick ingen verbal 

tillrättaviselse för detta, pedagogen tillrättavisade istället genom att försiktigt sätta tillbaka 

barnen i ringen där de övriga barnen och pedagogerna satt. Efter en stund förflyttade sig 

gruppen utomhus där de fortsatte aktiviteten, när en flicka som inte varit med på den första 

delen av samlingen anslöt sig till gruppen gick en pedagog ner på knä vid henne och berättade 

om vad de höll på med. Under den fria leken lekte barnen mycket själva. En flicka sökte 

kontakt med en pedagog som då samtalade och deltog i leken en stund tills en annan pedagog 

började samtala med denne, flickan försökte flera gånger få kontakt igen men fick ingen större 

respons. Vid ett senare tillfälle försökte en pojke få kontakt med flera av pedagogerna men 

lyckades inte. Under påklädningen klarade de äldre barnen sig mycket själva, pedagogerna 

placerade sig därför med de yngre barnen. En pedagog hade en pojke i knäet och pratade hela 

tiden med honom i långa och utvecklade meningar om vad de tog på och vad det var bra för. 

När en pojke dröjde sig kvar i hallen så utmanades han av en pedagog om vem som kunde klä 

på sig snabbast. 

 

 

Förskola 3 

Gruppintervju med två av de tre pedagoger som ingår i arbetslaget 

Arbetslaget ansåg att genus innebär att barnen bör erbjudas samma saker oavsett om de är en 

pojke eller flicka men att de ändå ska få välja själva: ”De kan vara helt olika men ska ändå 

erbjudas hela registret.” Pedagogerna ansåg sig utgå från individen och motsätter sig därför 

gruppindelning utifrån kön, något de upplevde var väldigt populärt för några år sedan då 

genus blev mer uppmärksammat. De menade att det inte är naturligt att tvinga barnen att 

prova vissa aktiviteter som vanligtvis är förknippade med det motsatta könet. De ansåg även 

att ytliga saker såsom färger är helt obetydliga när det gäller genus och att vissa saker inte bör 

plockas undan utan att det handlar om att erbjuda alla barn samma saker. Arbetslaget 

berättade att de har ett rum på avdelningen där de blandat material som kan anses vara mest 

stereotypiska såsom bilar och dockor men det framkom inte huruvida de haft någon större 

tanke bakom det hela. 

 

Pedagogerna upplevde en motstridighet kring hur man kan bekräfta barnen när det gäller yttre 

aspekter såsom exempelvis kläder. De ansåg att det yttre inte bör vara det första som bekräftas 

hos barnet när denne kommer på morgonen men att de bör få bekräfta barnet genom att säga 
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exempelvis vilken söt tröja, de menade att det kan vara en stor händelse för barnet som de bör 

få bekräftelse för.  

 

När det gäller likheter och skillnader mellan flickor och pojkar ansåg arbetslaget att pojkar 

överlag har ett genetiskt sett större behov av att röra sig och höras mer än vad flickor har. När 

de beskrev hur flickor är lyfte pedagogerna fram aktiviteter som flickorna ofta gör och inte 

egenskaper som de förknippar med flickorna. De menade att de flesta flickor gärna sitter sig 

och ritar och pysslar men att det finns undantag och att de flickorna då leker med pojkarna i 

deras typiska lekar istället, dessa flickor beskrevs som pojkflickor. Pedagogerna tror att de 

behandlar alla lika men menar samtidigt att de kanske gör olika omedvetet på grund av sina 

egna föreställningar om pojkar och flickor. När det gäller samlingar och liknande använder de 

sig inte av bestämda platser utan menade istället att de mest rörliga barnen inte bör sitta 

bredvid varandra eftersom de då tappar fokus och stör de andra barnen. Eftersom de har en 

stor barngrupp och små lokaler menade pedagogerna att de behöver lugna ner pojkarna genom 

att både tillrättavisa dem och genom att starta upp lugnare lekar. De uttryckte en önskan om 

att ha tillgång till större lokaler som gjort att de kunnat tillgodose pojkarnas behov av rörelse.  

 

Arbetslaget sade att de inte tänker utifrån ett genusperspektiv och att de inte har diskuterat ett 

gemensamt förhållnings- och arbetssätt kring genus, något de tror kan bero på att de inte har 

jobbat tillsammans särskilt länge vilket gjort att mycket planeringstid gått åt till planering av 

praktiska saker. Därför har de inte hunnit med så mycket som de hade velat. En av 

pedagogerna funderade dock kring huruvida deras val av vilka ämnen de prioriterat bidragit 

till att genus hamnat i bakgrunden: ”Men jag kan inte säga om det är enbart att vi inte har 

hunnit fram till den punkten eller om det är så att vi ha liksom… på nått underligt sätt inte 

tyckt att det varit superviktigt.” Pedagogerna har upplevt att andra områden varit viktigare att 

arbeta med. På grund av att arbetslaget är relativt nytt så hade de heller inte hunnit reflektera 

kring den dokumentation de gjort, något de upplevde som väldigt tråkigt då de menade att 

dokumentation är en viktig del för att kunna utveckla arbetet. Arbetslaget berättade att genus 

inte är en uttalad del i verksamhetsplanen men tyckte att det är del av likabehandling som 

ingår. 

 

Observationer av två samlingar, en fri lek och en hallsituation 

Under en samling presenterade ett av barnen dagens lunch men fick inte full uppmärksamhet 

för detta från varken pedagogen eller barnen. När en till pedagog anslöt sig ställde sig denna 

bredvid barnet som var matvärd och stöttade honom medan den andra pedagogen satte sig vid 

de barn som pratar mest. Vid ett annat tillfälle som observerades använde sig pedagogen mest 

av öppna frågor vilka oftast besvarades av en pojke. Även när en så kallad berättarkula 

skickades runt så inflikade samme pojke saker på andra barns taltid. Pojken fick en del 

tillsägelser för detta. Överlag så förekom dock mycket positiv uppmärksamhet och 

kroppskontakt som till exempel kramar och hand på axel. Under den fria leken lekte barnen 

mycket själva medans pedagogerna sysslade med annat som hörde till verksamheten. Vid ett 

tillfälle satte sig dock en pedagog vid ett bord och började samtala med barnen som satt där 

men avbröt detta för att hantera en konflikt i rummet bredvid. När hon gjort detta fortsatte hon 
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förbi bordet med barnen för att samtala med de andra vuxna. Vid påklädning uppmanades 

pojkarna i högre utsträckning att prova själva, ibland med stöd och lotsning, medan flickorna 

oftare klädde på sig själv eller fick hjälp. Pedagogerna kommenterade barnens kläder ganska 

mycket men oftast utifrån deras funktion och kvalité. När en pojke var lite omotiverad att klä 

på sig utmanades han av en pedagog om vem som hinner klä på sig först. När pojken ändå 

inte började klä på sig uppmanade pedagogen honom att göra det genom att utropa ”Hallå 

kom igen då!”, en annan pedagog tillade då att pedagogen hinner före. 

  

Analys 

Pedagogernas syn på genus  

Alla arbetslag verkar dela synen på att genus innebär att alla barn ska ha samma möjligheter 

oavsett kön. Ingen av pedagogerna beskriver genus som ett socialt och kulturellt kön som 

förändras utifrån de sociala strukturer som omger oss, något både Odelfors (1998) och 

Connell (2009) gör. Däremot lyfter pedagogerna på både Förskola 1 och 2 fram eventuella 

skillnader mellan flickor och pojkar som ett direkt resultat av de förväntningar och 

begränsningar som de möts av både hemma, på förskolan och i samhället i stort. Dessa 

arbetslag verkar därigenom dela Odelfors (1998) och Connell (2009) syn på genus även om 

de inte uttrycker det konkret i ord. Pedagogerna på Förskola 3 anser däremot att skillnaderna 

även har ett visst biologiskt ursprung.  

 

Pedagogernas syn på pojkar och flickor 

När det gäller eventuella skillnader så menar arbetslagen på Förskola 1 och 3 att flickorna 

sitter och ritar mer än pojkarna, pedagogerna på förskola 2 lyfter istället fram att flickorna 

precis som pojkarna ägnar sig mycket åt konstruktion. Pedagogerna på förskola 3 menar dock 

att det finns undantag till de flickor som mest sitter och ritar och att de flickorna istället är 

mycket med pojkarna i deras lek, dessa flickor beskriver pedagogerna som pojkflickor. Detta 

anser Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) är ett vanligt begrepp för 

flickor som överskrider de traditionella könsrollerna vilket i allmänhet anses vara mer 

accepterat än om en pojke gör desamma. Att pedagogerna beskriver dessa flickor som 

pojkflickor tyder alltså på att de anser att flickorna beter sig på ett annorlunda sätt än vad som 

kan förväntas av dem, vilket beror på pedagogernas egna föreställningar och förväntningar på 

flickor och pojkar. Arbetslaget på Förskola 2 reflekterar dock kring att flickor som 

överskrider gränserna ibland kan tillrättavisas med orden du som är flicka ska väl inte…, 

något Wahlström (2003) menar är ett tydligt sätt att bevara könsrollerna: ”Med denna 

uppmaning följer ett starkt, tydligt budskap om vilka levnadsregler som gäller för flickor” 

(s.78). Arbetslaget motsätter sig dock detta och försöker istället att uppmuntra flickorna när de 

gör överskridanden av de traditionella könsmönstren. Detta tyder på en medvetenhet kring hur 

upprätthållande av könsmönstren kan ta sig form och hur de istället kan försöka motverka 

detta. 
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När det gäller pojkar menar både arbetslaget på Förskola 2 och 3 att de är mer högljudda än 

flickorna och att de tar mer plats. Pedagogerna på Förskola 3 anser även att pojkarna är mer 

fysiska och rörliga än flickorna vilket de tror är genetiskt betingat, medan pedagogerna på 

Förskola 2 inte kan se att pojkarna skulle vara mer rörliga än flickorna i sin barngrupp. De 

relaterar detta till att de är mycket utomhus vilket de tror bidrar till att leken upplevs friare och 

gör att barnen leker liknande lekar. Att pojkarna upplevs som mer högljudda tror pedagogerna 

kan bero på att det för närvarande är fler flickor i gruppen vilket de tror kan skapa ett behov 

av uppmärksamhet hos pojkarna. Med bakgrund av detta verkar det som att arbetslaget på 

Förskola 2 söker orsakerna till barnens beteende i verksamheten, de förlägger alltså inte 

beteendet till själva barnet på samma sätt som pedagogerna på Förskola 3 gör. Möjligtvis kan 

en orsak till detta vara att arbetslaget på Förskola 2 gått en utbildning kring genus och läser 

mycket böcker om ämnet, vilket det inte framkommer att pedagogerna på Förskola 3 gör. 

Betydelsen av kunskap inom ämnet är något som Svaleryd (2002) betonar, hon menar att 

kunskap ökar möjligheterna för att kunna synliggöra de könsmönster som vi både möter och 

själva upprätthåller i verksamheten.  

 

Pedagogernas arbetssätt - utifrån gruppintervjuer och observationer 

Olofsson (2007) menar att oavsett vad skillnaderna anses bero på så finns det ingen ursäkt för 

att flickor och pojkar ska behandlas olika. Wahlström (2003) skriver likt detta att det alltid går 

att förbättra barnens möjligheter genom att bredda könsrollerna, vilket hon anser kan göras 

genom att man för in fler alternativa sätt att bete sig och att pedagogerna själva beter sig enligt 

dessa. Detta är något som det utifrån intervjuerna och observationerna framstod som att 

arbetslaget på Förskola 2 gjorde i störst utsträckning, bland annat genom att det ansågs 

naturligt att flickor både deltog och tog initiativ till bygg- och konstruktionsaktiviteter. 

Pedagogerna reflekterar dock kring att de uppmärksammar och uppmuntrar pojkar som 

överskrider de traditionella könsmönstren mer än när flickorna gör det, något som kan bero på 

att det är vanligare och i allmänhet mer accepterat att flickor överskrider gränserna vilket även 

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) skriver. En anledning till att det är 

mer accepterat anser Hirdman (2001) är att mannen är norm i samhället och anses stå för det 

som är eftersträvansvärt. Pedagogerna på Förskola 2 anser dock att det endast är positivt att 

även pojkarna överskrider könsmönstren vilket även arbetslaget på förskola 1 anser. 

Pedagogerna på Förskola 1 menar dock att det som idag anses vara ett överskridande 

egentligen bör vara så naturligt att man inte ens ska behöva reflektera över det. Detta kan 

tolkas som en medvetenhet kring att det förekommer olika synsätt på barnen utifrån deras kön 

vilket gör att de bemöts på olika vis. Arbetslaget på förskola 2 reflekterar dock kring att de 

lugnare och mjukare pojkarna troligtvis får mindre uppmärksamhet vid överskridanden 

eftersom det är vanligare för dessa pojkar. Detta skulle kunna ses som ett exempel på det 

Svaleryd (2002) skriver, hon anser att det är lätt att fokus hamnar på de barn som syns mest 

vilket kan göra att variationerna inom grupperna pojkar och flickor glöms bort. Dock verkar 

ändå pedagogerna vara medvetna om detta genom att de uttrycker att de försöker lyfta och 

uppmuntra de barn som ofta hamnar i bakgrunden vilket de menar kan vara både pojkar och 

flickor. 
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 När det gäller kommentarer av barnens utseende och klädsel delar arbetslagen på Förskolorna 

1 och 2 Olofssons (2007) uppfattning att detta oftast bör undvikas, de menar dock att om 

barnet verkligen söker bekräftelse bör det få detta men att det även då går att undvika vissa 

ord som till exempel söt och cool som de menar har en stark könstillhörighet och som de då 

riskerar att förstärka. Detta kan ses som ett försök att komma ifrån kommentarer om barnets 

direkta utseende vilket Olofsson (2007) rekommenderar. Pedagogerna på Förskola 3 uttrycker 

en viss frustration över detta, de upplever att saker nuförtiden nästan inte tillåts vara fina. Det 

kan dock ifrågasättas huruvida det är barnen eller pedagogerna själva som lägger störst vikt 

vid användningen av dessa ord. Utifrån det Olofsson (2007) skriver om risken att barnen 

börjar bedöma sig själva utifrån den respons de får av andra så bör konsekvensen av 

användning av liknande ord tänkas igenom ordentligt.  

 

Alla tre arbetslagen anser sig arbeta utifrån ett individperspektiv där de utgår från varje barn 

med dess intressen och förmågor, Svaleryd (2002) anser dock att ett individperspektiv inte är 

någon garanti för ett jämställt arbete. Hon menar att om man inte granskar de egna 

föreställningarna så kommer man troligtvis omedvetet påverka barnen utifrån dessa ändå.  

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) anser att gränsen mellan 

könneutralitet och könsblindhet vara liten och de framhäver även de att risken finns att istället 

för att motverka så förstärks existerade könsroller. Olofsson (2007) anser att det är mer troligt 

att pedagogerna är drabbade av könsblindhet än att de jobbar helt jämställt och att de då 

istället för att se de könsmönster som faktiskt finns fokuserar på undantagen. Utifrån det som 

framkommit i intervjuer och observationer verkar arbetslagen på Förskolorna 1 och 2 dock 

även ha utvecklat ett mer genusmedvetet arbetssätt, vilket Delegationen för jämställdhet i 

förskolan (SOU 2006:75) beskriver som att pedagogerna är medvetna om och försöker se 

normer och traditionella könsroller samt vidga dessa. Arbetslaget på Förskola 3 kan anses visa 

tendenser till alla tre synsätt på genus eftersom de anser sig utgå från ett individperspektiv 

vilket enligt Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) anses vara ett 

könsneutralt synsätt, de visar även tendenser på ett genusmedvetet synsätt när de i intervjun 

talar om att erbjuda alla barn oavsett kön samma möjligheter. Dock kan de även anses visa 

tendenser till könsblindhet eftersom det framstår som att de inte reflekterar särskilt mycket 

över sina egna föreställningar kring kön och de förväntningar detta skapar gentemot barnen. 

 

Arbetslagen på Förskola 2 och 3 menar att ytliga saker som till exempel färger inte har något 

med genus att göra, men samtidigt skriver både Öhman (2008) och Hellman (2008) att för 

barn själva är färger en av de starkaste markörerna för kön. Detta kan tolkas som att 

pedagogerna bortser lite från barnens perspektiv och istället utgår från de vuxnas synsätt, det 

kan ifrågasättas huruvida barnens syn på färger kan förändras om inte pedagogerna medvetet 

arbetar med detta. Arbetslaget på Förskola 1 kan anses visa tendenser till detta då de menade 

att det lekmaterial som finns bör kompletteras med material som till exempel rosa lego, detta 

kan tolkas som ett försök att visa att rosa är en färg såsom alla andra och inte bara bör 

sammankopplas med ett visst kön. Samtliga pedagoger på de tre förskolorna menar att 

genusarbete inte handlar om att begränsa barnen genom att plocka undan vissa leksaker utan 

istället att allt ska finnas tillgängligt för alla att leka med. Detta är något som Eidevald (2011) 

beskriver som en förutsättning för att barnen ska ha något material att vara könsöverskridande 
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på. Arbetslaget på Förskola 1 anser även att för att underlätta för barnen att överskrida 

könsnormer vad gäller val av lekmaterial så bör material av olika karaktär blandas, något 

Olofsson (2007) lyfter fram som ett sätt att nå relativt stora framsteg vad gäller genusarbete. 

Detta är något arbetslaget på Förskola 1 bekräftar då det framkommer att de upplever att 

barnen leker mer könsblandat efter att rummen gjorts om och material blandats. Pedagogerna 

på Förskola 3 hade ett rum på avdelningen där material som kan anses vara mest stereotypiska 

blandats men det framkom inte huruvida de haft någon större tanke bakom det hela.  

 

Samlingar 

När det gäller samlingar använde sig de pedagoger som var aktiva under de samlingar som 

observerades mest av öppna frågor riktade till alla barnen, dock med blandat resultat. En 

möjlig orsak till det blandade resultatet kan ha varit antalet barn som närvarande men även 

vilka personligheter som dessa barn hade. På Förskola 2 och 3 fanns vid de observerade 

samlingarna en tendens att några pojkar tog ordet fler gånger än de andra barnen gjorde, vilket 

Wahlström (2003) menar kan förstärka uppfattningen att det är accepterat att ta plats på 

andras bekostnad. När följdfrågor ställdes observerades ingen skillnad av frågornas inriktning 

gentemot flickor och pojkar på någon av förskolorna. Wahlström anser att flickor ofta får 

frågor om relationer och pojkar kring mätbara ting men detta bekräftades alltså inte utifrån 

observationerna. Odelfors (1998) skriver att pojkar ofta får mer uppmärksamhet vid mer 

formella samlingar medan flickor ofta är mer deltagande under mer avslappnade och 

informella samlingar, detta är dock inte heller något som kunde bekräftas under 

observationerna utan barnens deltagande föreföll relativt lika oberoende av vilken typ av 

samling det handlade om. Däremot bekräftades Odelfors åsikt om att barn som inte får 

uppmärksamhet eller stöd av pedagogerna tenderar att vända sig mer mot varandra och lägga 

fokus på annat än pedagogernas intention, detta observerades på samtliga förskolor. På 

förskola 2 framkom under intervjun att pedagogerna försöker undvika att tillrättavisa barnen 

vid namn, detta överensstämde med hur pedagogerna agerade när de under de observerade 

samlingarna tillrättavisade några pojkar som började brottas. Istället för att tillrättavisa barnen 

med ord så hjälptes barnen upp till sittande ställning vilket accepterades av barnen. Enligt 

Chodorow (refererad i Svaleryd 2002) möts pojkar ofta av tillrättavisningar och förmaningar 

vilket kan leda till att de blir osäkra kring sin egen identitet, detta kan alltså undvikas genom 

att hantera liknande situationer såsom pedagogerna på Förskola 2 gör. Ett exempel på 

motsatsen sågs på Förskola 1 då en pojke under en samling tillrättavisades vid namn vid åtta 

noterade tillfällen, vilka konsekvenser detta får för pojkens självbild kan alltså diskuteras.  

 

En metod för att göra barnen mer delaktiga i samlingar menar Odelfors (1998) är att låta 

barnen få uttrycka egna tankar och funderingar, denna metod observerades i olika 

utsträckningar på alla förskolor. På förskola 1 och 3 fick barnen i tur och ordning uttrycka 

sina tankar vilket gav även de tystare barnen möjlighet att uttrycka sig. Dock kan det se 

väldigt olika ut i vilken utsträckning de verkligen får detta även om pedagogen har som 

intention att alla barn ska få komma till tals, något även Wahlström (2003) skriver om. 

Pedagogerna på förskola 2 uttryckte under intervjun en tanke om att alla barn ska få komma 

till tals men detta kunde inte riktigt ses under de tillfällen som observerades. Under 
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intervjuerna uttalade arbetslagen på förskola 1 och 3 en stark motsättning mot könsuppdelade 

grupper, pedagogerna på Förskola 1 och 2 menade att de snarare delar upp barnen utifrån 

egenskaper. Olofsson (2007) menar att denna typ av kombination av kompensatorisk 

gruppedagogik som snarare utgår från barnens egenskaper och kompetenser än deras kön kan 

göra att alla barn får utveckla alla sina förmågor. På förskola 1 och 2 kan det till exempel ta 

sig uttryck genom att de tystare barnen kan ingå i en grupp för att skapa mer utrymme för dem 

att ta plats. Det framkommer inte huruvida pedagogerna på Förskola 3 gör detta, däremot 

menar de att de mest rörliga barnen inte bör sitta bredvid varandra eftersom de då lätt tappar 

fokus.  

 

Den fria leken 

Under observationerna framstår det som att samtliga pedagoger från de tre arbetslagen 

förhåller sig på ett liknande sätt när det gäller den fria leken, de väljer att hålla sig utanför 

barnens lek och sysslar istället med annat som hör till verksamheten. De menar att de ändå 

finns tillgängliga om barnen vill ha eller behöver deras uppmärksamhet eller hjälp. I 

observationerna sågs dock exempel på att barnen ibland nonchalerades när de sökte kontakt 

med de vuxna. Chodorow (refererad i Svaleryd 2002) skriver att pojkarnas lek ofta går ut på 

en tävlan om makt vilket Odelfors (1998) menar möjliggörs av pedagogernas frånvaro i 

barnens lek. Utifrån detta synsätt kan det ifrågasättas huruvida pedagogerna verkligen är 

medvetna om vad som försiggår mellan barnen då de inte är närvarande och vilka 

konsekvenser detta kan ge. Att som vuxen delta i barns lek anser Kärrby (refererad i Odelfors 

1998) kan ses som ett sätt att visa barnen att man tycker deras lek är betydelsefull. Det enda 

tydliga tillfälle som observerades där pedagogerna deltog i barnens lek var på Förskola 2, 

dock avbröt pedagogen efter en stund deltagandet i leken för att samtala med en annan 

pedagog. Utifrån detta exempel kan det ifrågasättas vad pedagogens agerande skickar för 

signaler till barnet kring betydelsen av deras interaktion.  

 

Hallsituationer 

Under hallsituationen som observerades klädde de äldre barnen på sig relativt självständigt på 

alla tre avdelningar. På Förskola 1 uppmuntrades alla barn att prova själva innan de fick hjälp, 

ibland med hjälp av instruktioner och uppmuntrande ord från pedagogerna. På Förskola 2 

placerade pedagogerna sig hos de yngsta barnen och hjälpte dessa klä på sig. En pedagog 

hade en pojke i knäet medan hon hjälpte honom och pratade hela tiden om vad klädesplaggen 

som de tog på hette med långa och utvecklande meningar. Denna typ av närhet till vuxna och 

positiv kroppskontakt skriver Wahlström (2003) att pojkar inte får ta del av särskilt ofta men 

här återfinns alltså ett exempel på ett nära samspel mellan en pojke och en pedagog. En 

tolkning är att pojkens ålder kan ha varit en betydande faktor för att pedagogen skulle skapa 

och även upprätthålla denna typ av samspel, detta eftersom äldre barn förväntas klara sig 

själva vilket ofta gör att pedagogen inte är lika närvarande för samtal. Wahlström (2003) anser 

att hallen bör ses som en pedagogisk situation där pedagogerna kan öva språket och ha positiv 

kroppskontakt med pojkarna eftersom detta är områden som hon anser att de ofta utvecklar 

brister inom, pedagogerna på Förskola 2 verkar utifrån observationerna dela Wahlströms 

tankar om påklädning som en pedagogisk situation. Under hallsituationen som observerades 
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på Förskola 3 uppmuntrades pojkarna i något högre utsträckning än flickorna att prova själva, 

flickorna klädde antingen på sig helt själva eller fick hjälp. Wahlström (2003) menar att 

pojkars behov ofta går före flickors men detta var något som inte bekräftades under 

observationerna, såväl pojkar som flickor fick vänta på sin tur när de behövde hjälp att klä på 

sig. När det gäller kommentarer om barnens kläder så förekom det flest antal gånger under 

observationerna på Förskola 1 och 3 men överlag var de mest kring plaggens funktion och 

kvalité, något Olofsson (2007) menar är bättre än att säga att plagget är fint vilket innehåller 

en värdering. På Förskola 2 och 3 dröjde sig en pojke kvar i hallen när de flesta andra redan 

klätt på sig och gått ut, en pedagog på vardera förskola utmanade då pojkarna om vem av dem 

som skulle hinna klä på sig snabbast. Detta kan ses som en positiv uppmaning till barnen om 

att klä på sig men samtidigt kan pedagogens utmaning ytterligare förstärka pojkarnas vilja att 

tävla, något Chodorow (refererad i Svaleryd 2002) och Hjorth (refererad i Kåreland 2005) 

observerat att pojkar ofta gör mot varandra i den fria leken. Pojken på Förskola 3 antog dock 

inte utmaningen vilket då bemöttes med ytterligare uppmaningar av både pedagogen som 

utmanat honom och en annan pedagog som var närvarande, det verkade som att de inte riktigt 

godtog att pojken inte ville tävla.   

 

Hjälpmedel för ett genusarbete 

När det gäller hjälpmedel för att synliggöra verksamheten ur ett genusperspektiv så använder 

sig för tillfället inte något av de tre arbetslagen sig utav dokumentation i detta syfte. På 

förskola 2 händer det dock att barnen filmar pedagogerna och att pedagogerna då kan 

uppmärksamma vissa saker som de inte borde sagt eller gjort, de funderar därför över om de 

borde vara mer tillåtande med att barnen filmar och även om de själva borde filma mer. 

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006: 75) skriver att videofilmning är ett bra 

sätt för att synliggöra de mönster som finns i verksamheten men att det viktigaste är att 

analysera och reflektera kring dokumentationen, utan analys kan inte arbetet vidareutvecklas. 

Denna uppfattning delas av samtliga arbetslag, arbetslaget på Förskola 3 upplever dock att 

brist på tid gjort att de inte reflekterat kring dokumentationen såsom de skulle önska. De 

uppfattningar kring dokumentation som arbetslagen visar kan tolkas som en medvetenhet 

kring dokumentationens möjlighet till att bidra till utveckling av verksamheten, med 

anledning av detta kan det ifrågasättas varför arbetslagen inte arbetar mer med dokumentation 

än vad som nu görs. Möjliga anledningar som gavs av pedagogerna på Förskola 3 var tidsbrist 

och val av prioriteringar, detta är även något som arbetslaget på Förskola 1 uttrycker. De 

menar att genus hamnat lite i bakgrunden på grund av prioriteringar av andra ämnen såsom till 

exempel matematik och naturvetenskap, men menar samtidigt att för att åstadkomma en 

verklig förändring måste genusarbetet genomsyra hela förskolans verksamhet.  

 

Pedagogerna menar att det är viktigt att ämnet hålls levande genom diskussioner inom 

arbetslaget, till exempel kan de utgöra ett hjälpmedel för varandra genom att de 

uppmärksammar och ifrågasätter varandras beteende gentemot barnen. Utbildning, 

litteraturstudier, diskussioner i arbetslaget samt granskning av både sig själv och 

verksamheten lyfts av arbetslagen på Förskolorna 1 och 2 fram som väldigt betydelsefullt för 

att utveckla sin egen medvetenhet om genus. Detta stämmer överens med vad Svaleryd (2002) 
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skriver, hon hävdar att det krävs kunskap för att kunna granska sig själv och få syn på de 

könsmönster som finns i förskolans verksamhet. Utifrån detta kan man sedan förändra 

genusstrukturerna och skapa en mer jämställd verksamhet. Utifrån intervjun framkommer det 

inte huruvida pedagogerna på Förskola 3 gått någon utbildning eller läst litteratur kring genus, 

däremot säger de uttryckligen att de inte har något gemensamt förhållningssätt kring genus 

vilket de tror kan bero på att de inte arbetat tillsammans särskilt länge. Genus har funnits med 

i verksamhetsplanen på förskolorna 1 och 2 men står inte längre med som en del av dessa. 

Däremot anser de, vilket även arbetslaget på Förskola 3 gör, att genus är en del av andra 

områden som till exempel likabehandling och alla människors lika värde.  
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Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring det som varit mest relevant utifrån frågeställningarna 

för studien och därefter följer en diskussion av de valda metoderna för att samla in empiri. 

Detta avsnitt avslutas med en kort reflektion kring vad som vore intressant att bedriva 

ytterligare forskning inom. 

Resultatdiskussion 

På frågan om hur de ser på genus svarar samtliga pedagoger att det innebär att alla barn ska få 

samma möjligheter oberoende av deras kön. Ingen beskriver genus ur en mer formell 

synvinkel som till exempel Connell (2009) gör, hon beskriver genus som ett socialt och 

kulturellt kön. Möjligtvis kan detta bero på att genus är ett svårtolkat begrepp som är lättare 

att förstå än att förklara, vi anser att samtliga arbetslag visar en medvetenhet om vad det 

innebär även om de inte använder allmänt vedertagna begrepp inom genusforskning. Detta 

trots att arbetslagen på Förskola 1 och 2 gått utbildning inom området och även uppger sig 

läsa böcker kring genus, vi anser det därför vara anmärkningsvärt att de inte uppmärksammat 

själva betydelsen av begreppet genus. En möjlig förklaring till detta kan vara att arbetslagen 

fokuserat mer på hur de rent konkret kan tillämpa genusarbete i praktiken än vad själva 

begreppet står för, vilket kan ses som viktigast eftersom det är det som får störst påverkan på 

verksamheten och hur barnen bemöts. 

 

Gällande skillnader mellan pojkar och flickor har arbetslagen något skilda åsikter. 

Pedagogerna på Förskola 1 menade att det inte finns några generella skillnader vad gäller 

egenskaper mellan pojkar och flickor, arbetslaget på Förskola 2 höll till viss mån med om 

detta men upplevde just nu i sin barngrupp att pojkarna är mer högljudda än flickorna. De 

söker dock orsaker till detta i verksamheten istället för att koppla det till att de är pojkar. På 

vis blir det något de kan förändra och påverka. Pedagogerna på Förskola 3 beskrev pojkar 

som rörligare och att de tar mer plats medans flickorna beskrevs som att de oftast sitter och 

ritar, orsaken till detta anser pedagogerna till en viss del vara biologiskt betingade.  

 

Under alla tre intervjuerna hamnade fokus ofta på pojkarna trots att frågorna var inriktade på 

både pojkar och flickor, detta kan kopplas till Svaleryd (2002) som skriver att det är lätt att 

fokus hamnar på det som hörs mest vilket i dessa fall verkar vara pojkarna. Hon menar även 

att det då är lätt att glömma bort variationen inom grupperna pojkar och flickor, något vi 

upplevde under intervjuerna. Detta på grund av att de exempel som gavs på samtliga förskolor 

handlade om barn som antingen uppträdde könsstereotypiskt eller överskred de traditionella 

könsmönstren, de barn som befann sig mittemellan nämndes inte i någon större utsträckning. 

En annan anledning till varför flickorna hamnade i bakgrunden kan vara som Hirdman (2001) 

skriver att mannen anses vara normen i samhället. En möjlig tolkning av detta är alltså att 

pedagogerna delvis fortfarande utgår från mannen som norm vilket gör att fokus hamnar på 

pojkarna. Vi tror att detta är något som tar tid att förändra trots att man utvecklar sin kunskap 

inom ämnet eftersom det är något som är djupt rotade i oss alla. Den manliga normen kan 

även vara en orsak till att de på samtliga förskolor inte verkar reflektera särskilt mycket över 

att en flicka överskrider köngränserna vad gäller val av aktivitet, däremot uttrycker alla 

pedagoger en glädje över och att det är lätt att uppmärksamma pojkarna när de överskrider 
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gränserna. På Förskola 2 reflekterar pedagogerna över om de lugnare och mjukare pojkarna 

får mindre uppmärksamhet när de är omtänksamma och vårdande än pojkar som vanligtvis 

inte är det. Vi tror att det säkert kan vara så eftersom det är lätt att uppmärksamma när barnen 

beter sig på ett oväntat sätt. Vi anser dock att det är viktigt att även uppmärksamma de andra 

barnen när de beter sig på ett önskvärt sätt för att inte vara motsägelsefull och för att de inte 

ska känna sig bortglömda.   

 

När det gäller den andra och tredje forskningsfrågan kring hur arbetslagen arbetar med genus 

säger sig alla tre arbetslagen arbeta utifrån ett individperspektiv där de utgår från varje barn 

med dess intressen och förmågor, vi tror att detta kan bero på den ökade fokuseringen på 

individen i samhället och därmed även i förskolans läroplan (Skolverket 98 rev.10). Vi tänker 

likt det Svaleryd (2002) skriver att som pedagog kommer du påverka barnen utifrån dina 

föreställningar och förväntningar på pojkar och flickor även om du anser dig utgå från 

individen, vi anser därför att ett individperspektiv måste kombineras med ett genusmedvetet 

förhållningssätt. När det gäller könsuppdelade grupper uttryckte arbetslagen på Förskola 1 

och 3 en stark motvilja mot detta, pedagogerna på Förskola 1 och 2 menade att de snarare 

utgår från barnens egenskaper när de delar upp grupperna. I och med detta anser vi att de 

uppvisar ett kompensatorisk tänk även om de inte utgår från en strikt könsuppdelning, detta 

eftersom de till exempel menar att de tysta barnen kan utgöra en grupp för att de ska få ta mer 

plats. På så vis kompenseras deras brister. Vi tänker att en anledning till att pedagogerna på 

Förskola 1 motsätter sig könsuppdelade grupper kan vara en rädsla att förstärka att pojkar och 

flickor är olika genom att de ska göra olika saker. Detta är något vi håller med om till en viss 

del, vi tror därför att det krävs en stor medvetenhet när man arbetar med kompensatorisk 

könspedagogik. En möjlig orsak till att pedagogerna på Förskola 3 motsätter sig uppdelning 

efter kön skulle kunna härledas till deras syn på egenskaper som något som är delvis genetiskt 

betingade, de uttrycker det som att det inte är naturligt att tvinga barnen att prova aktiviteter 

som de vanligtvis inte gör. Vi menar dock att det inte handlar om att tvinga barnen utan att det 

handlar om att skapa tillfällen för barnen där de uppmuntras att prova olika aktiviteter och 

förmågor de vanligtvis inte använder, på så vis kan de utveckla fler delar av sin personlighet.  

Genom att kombinera kompensatorisk gruppedagogik med ett mer individuellt synsätt tror vi 

alltså, vilket även Olofsson (2007) skriver, att alla barn kan få utveckla alla sina förmågor. 

 

Alla tre arbetslag är överens om att barnen inte bör begränsas genom att vissa leksaker som 

kan anses ha en stark könstillhörighet ska plockas bort, de menar istället att alla barn ska 

erbjudas allt. Eidevald (2011) menar att detta är en förutsättning för att barnen ska kunna vara 

könsöverskridande. Vi håller med om det men menar att om pedagogerna inte tar itu med de 

osynliga könsmönstren som finns kommer dessa ändå påverka barnens val av lekmaterial. 

Därför anser vi att det sätt som vilket arbetslaget på Förskola 1 blandar material av olika 

karaktärer på kan vara en bra metod för att underlätta för barnen att överskrida traditionella 

könsnormer, något som även Olofsson (2007) skriver. Genom att förändra rummen utifrån 

barnens lekmönster anser vi att pedagogerna på Förskola 1 uppvisar ett mer genomtänkt 

arbete vad gäller de osynliga könsmönstren. Detta kan även sägas när det gäller färger då de 

anser att lekmaterialet bör kompletteras med till exempel rosa lego, vilket skulle kunna tolkas 

som att pedagogerna vill visa att rosa är en färg precis som alla andra och även kan höra 
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samman med aktiviteter som ofta anses vara mer förknippade med pojkar än flickor. Vi tycker 

att detta är en bra tanke men att det samtidigt finns en risk att i detta fall det rosa legot blir 

bortvalt av pojkarna eller att flickorna plockar reda på det, på så vis kan barnen ändå 

upprätthålla könsmönstren trots att intentionen var att bryta dessa. Arbetslagen på Förskola 2 

och 3 menar att ytliga saker som till exempel färger inte har något med genus att göra, vi 

håller med om detta om man pratar om själva begreppet genus men menar att färger är en del 

av hur genus skapas. Detta styrks av Öhman (2008) och Hellman (2008) som båda skriver att 

en av de absolut starkaste markörerna för kön för barn själva är färger. Det framkommer dock 

inte under intervjuerna och observationerna hur pedagogerna tänker kring detta. Vi menar 

dock att det går att ifrågasätta om barnens syn på färger kan förändras om inte pedagogerna 

aktivt arbetar med det, vi har dock inget riktigt svar på hur det kan ske för att barnet verkligen 

ska förändra sin syn på färger. Vi menar att arbetet försvåras på grund av bland annat media 

där rosa och blått är väldigt starka markörer för kön, vilket bekräftas av Hellman (2008). 

 

Även om pedagogerna uttryckte en vilja att alla barnen skulle få komma till tals under 

samlingarna kunde vi under observationerna se att det inte alltid blev så, detta är något även 

Wahlström (2003) skriver om. En möjlig orsak som vi ser till detta är den av pedagogerna 

vanliga användningen av öppna frågor riktade till hela gruppen, denna frågeform tenderar att 

bidra till att de barn som är snabbare, mer talföra och utåtriktade tar mer plats. Dessa barn var 

överlag mest pojkar vilket vi anser bidrar till att förstärka gällande könsmönster. Vi tror att 

genom att kombinera frågor riktade till alla och även ge alla barn talutrymme att besvara 

dessa kan pedagogerna visa att de tycker alla barns åsikter är viktiga, vilket även gör att alla 

barn får ta plats i gruppen och inte bara de som är mest utåtriktade.  

 

Alla pedagogerna som deltagit i undersökningen verkar välja att hålla sig utanför barnens fria 

lek vilket vi ser som både positivt och negativt. Vi anser det vara positivt eftersom barnens lek 

då inte blir påverkad av de vuxna, men samtidigt finns det en risk att pedagogerna inte 

uppmärksammar maktkamper som pågår mellan barnen. Detta styrks av Odelfors (1998) som 

anser att barnens tävlan om makt och kontroll underlättas av pedagogernas frånvaro i den fria 

leken. Vi tror att även om pedagogerna finns tillgängliga om barnen behöver dem eller om en 

konflikt skulle uppstå så är maktkamperna inte alltid så tydliga att pedagogerna lägger märke 

till dem på avstånd. Vi menar att pedagogernas frånvaro därmed även kan bidra till att 

könsmönster upprätthålls. Genom att delta i barnens lek oftare menar vi att den vuxne kan 

föra in alternativa handlingssätt och roller som kan bidra till att barnen vidgar de 

könsstereotypiska rollerna samtidigt som maktkamper barnen emellan kan undvikas. 

 

Sammanfattning 

Arbetslagen är överens om att genus innebär att alla barn ska ha samma möjligheter. Däremot 

har de skilda åsikter kring vilka skillnader mellan pojkar och flickor som finns samt vad dessa 

beror på. När det gäller arbetslagens arbetssätt ur ett genusperspektiv framkommer det att 

samtliga pedagoger försöker bemöta barnen ur ett individperspektiv, detta är dock inget de 

problematiserat. De tre arbetslagen har liknande åsikter kring att barnen inte ska begränsas 

genom att vissa saker plockas bort utan att det istället handlar om att alla ska erbjudas allt. 
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Angående den tredje frågeställningen kring hur pedagogernas förhållningssätt kan ses i 

praktiken så framstod det i observationerna som att även om pedagogerna har ambitionen att 

alla barn ska få lika uppmärksamhet och bemötas på lika villkor så var det inte alltid det såg 

ut så i verksamheten. 

 

Slutsatser 

Utifrån det begränsade antalet intervjuer och observationer som genomförts så kan en slutsats 

dras kring att den syn på orsakerna till eventuella skillnader mellan könen sedan verkar 

påverka pedagogernas arbetssätt. Det verkar som att om orsakerna anses vara socialt skapade 

så upplever pedagogerna en större möjlighet att påverka barnens identitetsutveckling och 

handlingsutrymme vilket motiverar till att utveckla sin kunskap inom området. Tror 

pedagogerna däremot att skillnaderna har genetiska orsaker kanske drivkraften att förändra de 

traditionella könsmönstren i verksamheten är mindre eftersom det inte anses göra någon större 

skillnad, vilket vi till viss del kan se hos pedagogerna på Förskola 3. Vi tänker likt Svaleryd 

(2002) att för att kunna uppfylla förskolans läroplan (Skolverket 98 rev.10) kan det vara 

nödvändigt att bortse från personliga åsikter som strider mot läroplanens värdegrund. 

Gemensam kunskap inom arbetslaget menar Svaleryd (2002) kan vara ett sätt att komma 

vidare i sitt tänk kring genus och göra det lättare att få syn på traditionella könsmönster i sin 

verksamhet, detta är något vi tror mycket på och som vi anser framkommer i intervjuerna och 

observationerna gällande Förskola 1 och 2. En bidragande orsak tror vi även kan vara hur 

länge arbetslagen jobbat tillsammans, något arbetslaget på Förskola 3 inte gjort särskilt länge. 

För tillfället använder sig inte något av de tre arbetslagen av dokumentation ur ett 

genusperspektiv vilket vi tror kan vara en orsak till att det under observationerna ibland 

framstod som att pedagogerna bemöter barnen olika beroende på kön. Utifrån detta kan 

slutsatsen dras att även om pedagogerna har teoretisk kunskap kring genus så krävs 

dokumentation för att synliggöra och förändra det egna bemötandet av barnen. 

 

Metoddiskussion 

Vi upplevde intervjuer som en mycket intressant och givande metod för att samla in empiri, 

dock tror vi det krävs en del övning för att kunna ställa rätt följdfrågor. Eftersom vi valde att 

genomföra gruppintervjuer med hela arbetslaget behövdes dock inte särkilt många följdfrågor 

från vår sida utan pedagogerna ifrågasatte och utvecklade ofta varandras resonemang. Vi 

anser att det hade varit intressant att även genomföra individuella intervjuer med pedagogerna 

för att ge dem mer utrymme att uttrycka sina olika åsikter som kanske inte framkom i sin 

helhet under gruppintervjun. Vi upplevde att intervjufrågorna täckte de olika områden som vi 

ville veta mer om för att kunna besvara syftet med undersökningen. Några av 

intervjupersonerna menade att vissa frågor berörde samma områden, vi upplevde dock att 

detta bidrog till att samma område kunde belysas ur olika synvinklar. 

 

På Förskola 3 deltog endast två av de tre pedagogerna vid intervjun vilket kan ha påverkat den 

bild vi fick av deras förhållningssätt och verksamhet. Detta är något vi är medvetna om, men 
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eftersom de deltagande pedagogerna ändå är verksamma på avdelningen och därmed påverkar 

barnen anser vi att resultatet trots detta är relativt tillförlitligt. 

 

När det gäller observationerna använde vi oss både av ett kategorischema och av löpande 

protokoll eftersom vi då fick både en kvantitativ och kvalitativ uppfattning om hur 

pedagogerna förhöll sig till pojkar och flickor. Vi upplevde dock att det är viktigt att planera 

observationstillfällena efter verksamhetens förutsättningar för att kunna ge en så 

sanningsenlig bild av verksamheten som möjligt. Det är även viktigt att komma ihåg att 

observationerna endast ger en utvald bild av verksamheten och inte visar på hur det alltid ser 

ut, därför upplevde vi det som väldigt givande att kombinera användandet av intervjuer och 

observationer för att få en bild av hur verksamhetens ser ut i helhet.  

 

Vidare forskning 

Eftersom denna studie bekräftade att genus är ett stort område som ska genomsyra hela 

förskolans verksamhet finns det många olika områden som skulle kunna undersökas närmare. 

Vi tycker att det vore intressant att studera barnens skapande av genus i den fria leken 

eftersom pedagogernas frånvaro skapar utrymme för barnen att upprätthålla traditionella 

könsmönster. Detta skulle kunna göras genom observationer utifrån både kategorischema och 

löpande protokoll eftersom dessa kompletterar varandra på ett bra sätt och ger en mer 

rättvisande bild. Det vore även intressant att undersöka hur inom- respektive utomhusmiljön 

påverkar skapandet och upprätthållandet av könsnormer. Detta eftersom miljön kan begränsa 

barnen till vissa roller även om pedagogerna arbetar genusmedvetet. 
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Bilaga 1 Introduktionsbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Sandra Strandberg och Elin Hörnell och studerar till förskollärare vid Umeå 

Universitet, vi arbetar just nu med vårt examensarbete om genus. Vårt syfte är att genom 

intervjuer och observationer undersöka några arbetslags syn på genus och jämföra detta med 

hur de arbetar i praktiken. Vi kommer även jämföra det insamlade materialet med tidigare 

forskning. Vi skulle tycka det var väldigt intressant att få ta del av hur just ni arbetar med 

genus. I vår undersökning utgår vi från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer gällande intervjuer 

och observationer vilket bland annat innebär att: 

 

 ni garanteras anonymitet både i den pågående undersökningen och i det färdiga 

examensarbetet 

  ni kan när som helst välja att dra er ur undersökningen utan att behöva uppge några skäl 

till detta 

 ni under arbetets gång ska kunna ställa frågor och få dessa sanningsenligt besvarade 

 

Har ni ytterligare funderingar så kan ni höra av er till Sandra på xxx-xxxxxxx eller till Elin på 

xxx-xxxxxxx. Om vi inte hör något så kommer vi ringa upp er om några dagar för att höra om 

ni vill delta i vår undersökning och i så fall när det ska ske.  

 

 

Tack på förhand!  

Elin & Sandra 
 

 
 

  



 
 

Bilaga 2 Intervjuguide 
 

 Hur ser pedagogerna på genus?  

- Vad är genus för dig/er? Kan du/ni ge något exempel? 

- Vad tycker du/ni utmärker en flicka respektive pojke? Likheter/Olikheter? Vad kan detta 

bero på? Påverkar detta hur ni bemöter barnen och vilka förväntningar ni har på dem? 

 

 Hur anser sig arbetslaget arbeta med genus? 

- Brukar ni diskutera genusfrågor tillsammans? 

- Har ni i arbetslaget ett gemensamt förhållningssätt gällande genus? 

- Har ni i så fall något mål med genusarbetet? Vad? 

- Brukar ni tänka på hur ni bemöter flickor och pojkar i vardagen? Kan du/ni ge exempel? 

- Planerar ni aktiviteter utifrån ett genusperspektiv? Eller är de en del av aktiviteterna på 

något annat sätt? Ge exempel! 

- Använder ni något hjälpmedel för att synliggöra er verksamhet ur ett genusperspektiv? 

- Finns genus med i er verksamhetsplan? På vilket vis?  

  



 
 

Bilaga 3 Observationsguide 
Observatör: Plats: 

Situation: Tid: 

Närvarande pedagoger: Närvarande barn: 

 

Frågor 

Vilka tilltalar 

pedagogerna mest? 
Flickor Pojkar Kommentar 

Vilka får flest 

följdfrågor? 
Flickor Pojkar Kommentar 

Vilka barn får 

talutrymme? 

 

Flickor Pojkar Kommentar 

Avbryts barnet som 

talar? 

 

Flicka avbryter flicka Pojke avbryter pojke Pedagog avbryter flicka 

Flicka avbryter pojke Pojke avbryter flicka Pedagog avbryter pojke 

Vilka får mest 

positiv 

uppmärksamhet? 

 

Flickor Pojkar Kommentar 

Vilka får mest 

negativ 

uppmärksamhet? 

 

Flickor Pojkar Kommentar 

Uppmuntrar 

pedagogen barnet 

att vara 

självständigt? 

 

Flickor Pojkar Kommentar 
 
 

Kommenterar 

pedagogerna 

barnens utseende? 

 

Flickor Pojkar Kommentar 

Vilka har 

pedagogerna mest 

kroppskontakt 

med? 

Positiv/negativ (Ex. 

kramar, 

tillrättavisningar) 

Flickor, positiv Pojkar, positiv Kommentar 

Negativ Negativ 

Avbryter 

pedagogerna 

samspelet med ett 

barn? 

Flickor Pojkar Kommentar 

Vem placerar 

pedagogen sig hos? 
Flickor Pojkar Kommentar 

Samtal/interaktion Samtal/interaktion 

 


