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Abstrakt 
 
Att beskriva och tolka några pedagogers upplevelser av sina långsiktiga arbeten ur genus-
perspektiv, har varit mitt syfte med det här arbetet. Vad upplever de har varit av betydelse för 
att kunna hålla arbetet vid liv under längre period? Studien bygger på kvalitativa intervjuer av 
sex olika pedagoger på tre olika förskolor i en stad i Norrbotten. Samtliga informanter påtalar 
att ledarens stöd och engagemang har haft eller kommer att ha avgörande betydelse för deras 
arbete av långsiktig karaktär. Även kunskapen om deras eget förhållningssätt och att få syn på 
genusmönster i barngruppen har varit avgörande. Dessutom visar studien att extra resurser vid 
starten, litteratur, lärandesamtal och handledning inom genusområdet har haft betydelse. I 
övrig skiljer sig upplevelserna åt mellan pedagogerna, vilket visar på den lokala kontextens 
betydelse. Studien bygger på det sociokulturella och genusteoretiska perspektivet.  
 
Nyckelord; förskola, genus, jämställdhet, utvecklingsarbete, förändringsarbete 
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Förord 
 
Först och främst vill jag skicka ett varmt tack till mina informanter för att de tog sig tid att 
förmedla sina erfarenheter. Vilket engagemang och intresse ni visade under intervjuerna. 
Även ett tack till min opponent och övriga studenter, som har varit delaktiga under arbetets 
gång. Jag vill också tacka min handledare Marie-Louise Annerblom för möjligheten att kunna 
få höra av sig vid behov, den snabba återkopplingen och de konstruktiva tankarna. Slutligen 
ett tack till min familj Kjell, Sofia och Viktor för det stöd jag har fått för min prioritering av 
mitt arbete istället för er.  
 
Karin Anundi  
Augusti 2010  
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1. Inledning 
 
Enligt Utbildningsdepartementet (1998) ska förskolan motverka traditionella könsroller och 
enligt Eidvald (2009) förstärker många gånger förskolan könsmönster än motverkar dem, på 
grund av oreflekterade stereotypa föreställningar, enligt nationell och internationell forskning. 
Att vi ska arbeta medvetet med frågan finns tydligt skrivet i våra styrdokument och hur vi bör 
arbeta med frågan finner vi i en mängd forskning. Efter många år i läraryrket för yngre barn, 
har jag inte upplevt eller varit delaktig i några långsiktigt medvetna jämställdhetsarbeten som 
har hållit över tid. Ingen av mina ledare, nära kollegor eller jag själv, har lyckats fokuserat 
detta område under längre period. Ett undantag är ett projektarbete inom genusområdet som 
jag fick inblick i, men kanske på grund av personalförändringar, så blev arbetet inte heller där 
av långsiktig karaktär. Mina egna kunskaper inom området har till viss del känts ringrostiga. 
Visst, några föreläsningar och böcker har jag fått uppleva inom området och ett intresse har 
väckts och givit mig nya perspektiv som säkert även påverkat och förändrat mitt 
förhållningssätt till viss del. Vad som specifikt kan vara av betydelse för ett ihållande arbete 
ur genusperspektiv i förskolan, kändes som ett mycket viktigt och spännande område att 
undersöka. Vad som allmänt gynnar och försvårar ett långsiktigt arbete, har jag helt naturligt 
tankar kring med tanke på många år i läraryrket. Men vad har varit av betydelse för att 
genusarbeten på en del förskolor har hållits vid liv i många år? Jag har under en längre tid 
upplevt en komplexitet i ämnet och känt en otillräcklighet emellanåt, men dock av den 
anledningen skjutit det ifrån mig i för stor grad. För mig är det ett ämne som kräver mycket 
gemensam reflektionsstid med andra pedagoger för att kunna uppnå en kvalité. Att få 
möjlighet att via mitt examensarbete sätta mig in i frågan i lugn och ro känns som en förmån.  
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2. Syfte  
 
Syftet med denna studie är att beskriva olika pedagogers upplevelse av hur deras förskola 
genomför ett långsiktigt arbete med genusperspektiv.  
 
2.1. Forskningsfrågor 
 
Vad anser pedagogerna är av betydelse för ett långsiktigt genusarbete? 
 
Vad upplever pedagogerna underlättar i genusarbetet? 
 
Vad upplever pedagogerna försvårar i genusarbetet? 
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3. Bakgrund  
 
3.1. Människans förmåga att återskapa, förändra och förnya  
 
Kreativitet benämner Vygotskij (1995), som ett nytt skapande som berör människans inre, ett 
skapat ting eller en konstruktion av intellektet eller känslan. En människas handlingar 
karaktäriseras av två typer, en återskapande och en kreativ. Den första typen av handling är 
den återskapande eller reproduktiva handlingen, redan tidigare skapade handlingsmönster 
upprepas eller spår av tidigare intryck återupplivas. Den andra typen av handling, den 
kreativa och kombinatoriska handlingen, skapande av nya bilder och handlingar, grundade på 
tidigare intryck eller handlingar ur mänsklig erfarenhet. Det vill säga att med hjälp av 
fantasin, kan vi utan egen möjlighet av upplevelse, föreställa oss det förgångna eller det 
framtida. Den mänskliga förmågan, att skapa nya situationer ur tidigare erfarenheter, gör 
människan till skapare och förändrare av sin framtid och nutid. Fantasin är grunden för all 
kreativitet inom alla områden som skapats av människan, det vill säga hela kulturens värld, i 
motsats till naturens. Överallt där en människa fantiserar, kombinerar och förändrar 
förekommer skapande, hur obetydligt detta nya än kan förefalla vara jämfört med geniernas 
verk. Det kollektiva, anonyma skapandet där det lilla individuella skapandet förenas, är en 
stor del av allt människor har skapat (Vygotskij, 1995).  Säljö (2008) uttrycker att inom 
ramen för kulturella och samhälleliga villkor, utvecklas människor med villkor som är olika.  
Människan är inte en passiv mottagare av intryck som sedan reproducerar dem, utan 
individen är en aktiv socialpraktiker som bidrar till att skapa och förnya dem menar Säljö. 
Genom deltagande i interaktiva processer blir vi till tänkande och kommunicerande varelser, 
säger Säljö och betonar att den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet, alltid 
kommer att vara den viktigaste mänskliga lärmiljön. Vi använder andras ord och därmed 
indirekt andras tankar och föreställningar och lägger in våra egna budskap i dem (Säljö, 
2008). 
 
3.2. Skolutveckling och dess framgångsfaktorer 
 
Skolutveckling har ett startdatum, men en skolutvecklingsprocess har inget slut, den är en 
ständigt pågående verksamhet uttrycker Berg, i (Berg & Scherp, 2003). Berg skriver att 
utvecklingsarbetet i en förlängning ska kunna vara en naturlig och integrerad del av skolors 
vardagsarbete. Försöksverksamheter och projektarbeten är aktiviteter som i praktiken ligger 
vid sidan av det reguljära arbetet, men som även kan övergå till ett skolutvecklingsarbete 
enligt Berg. Vidare uttrycks att utvecklingsidéer faller platt till marken om det inte är 
förankrade i den enskilda skolans specifika behov och förutsättningar. Det handlar om att 
lyfta fram och utmana en skolas traditionella arbete enligt Berg. Dessutom betonas att om 
arbetet ska utmanas ska det samtidigt inte vara alltför utmanande, för att det ska kunna visa 
sig hållbart över tid. Berg uttrycker även ”Med utveckling avses en förändring med riktning 
mot ett uttalat mål eller syfte, eller mot en ambition, vision eller en idé” (Berg & Scherp, 
2003, s.21) Berg benämner skolutveckling som ett frirumserövrande och uppmärksammar 
där, de oskrivna uppdrag som sätter yttre gränser och skolors interna kulturer som ger inre 
gränser för vardagsarbetet. Inom dessa gränser uppstår ett frirum som måste upptäckas och 
erövras. I Berg och Scherps (2003) kunskapsöversikt, uttrycker Hameyer som studerat 
skolutvecklingen i Europa, att det finns en betydande variation mellan länder och mellan 
olika skolor vad gäller skolutveckling. Gemensamt för de europeiska skolorna är betoningen 
på att skapa lika förutsättningar för alla elever, genom medvetna reflektioner och 
ställningstaganden enligt Hameyer. Några grundläggande lärdomar från forskning de senaste 
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årtiondena, är den process vilken skolorna genomför sitt utvecklingsarbete, tillexempel där 
lärare lär av varandra, ibland även i form av handledning. Där betonas även skolledningens 
nyckelroll, och skolledarens betydelse. Ingenting är i långa loppet möjligt utan rektors 
samtycke, stöd initiativ eller tolerans för alternativa sätt att förnya arbetet menar Hameyer. 
Denna övergripande bild grundas bland annat på forskningsrapporter, hundratals 
skolrapporter och andra dokument, tillexempel Internetbaserade skolnätverk i olika länder 
(Berg & Scherp, 2003). 
 
3.3. Begrepp  
 
3.3.1. Kön, genus och jämställdhet 
 
Begreppen kön, genus och jämställdhet uttrycks och beskrivs på olika sätt. Wernersson  
(2009) beskriver att kön och genusordningen kan ses som ett beskrivande och analytiskt 
begrepp till skillnad mot jämställdhet som föreskriver ett bestämt innehåll i genusordningen. 
Genus kan beskrivas neutralt genom regler och normer som särskiljer kvinnor och män i ett 
samhälle, kultur eller en miljö, men begreppet kan även omfatta antagandet om en orättfärdig 
maktfördelning mellan könen enligt Wernersson. I båda fallen ses genusordningen som 
människans verk och kön skapas både mellan individer av samma och olika kön och är 
föränderliga över tid och rum säger Wernersson. Davies (2003) beskriver kön som en del av 
den sociala strukturen samtidigt som någonting som skapas av individer och mellan individer 
när de lär sig de diskursiva praktiker genom vilka den sociala strukturen skapas och 
upprätthålls. Den sociala strukturen är inte en ”sak” som påtvingas människor men har ändå 
en påtaglig styrka enligt Davies. I uppdelningen manligt och kvinnligt finns makten i det 
manliga säger Davies. Eidvald (2009) beskriver i sin tur, tre olika sätt att problematisera kön 
och genus: 
  

1. Genus ses som en social effekt av det kroppsliga, biologiskt givna könet. Män och 
kvinnor utvecklas på olika sätt. Med den utgångspunkten studeras hur anpassad 
undervisningsmetodiken är till elevens kön. 

2. Kön ses som biologiskt givet och genus som socialt konstruerat. Här studeras hur det 
sociala könet (kvinnligt och manligt) påverkar vårt beteendemönster, till exempel hur 
lärares föreställning om pojkar och flickor påverkar bedömning och prestationer.  

3. Både kön och genus ses som socialt konstruerat. Det finns inte någon definitiv 
skiljelinje mellan natur (kropp) och kultur (genus). Här ses kvinnor och män varken 
som lika eller olika. Intresset riktas mot hur genus konstrueras socialt och hur vi 
konstitueras som man, kvinna och som är föränderligt i tid och rum.   

 
Jämställdhet förväxlas ibland med jämlikhet (Hedlin, 2006). Jämlikhet är det bredare 
begreppet som avser förhållandet mellan generationer, sociala klasser och människor med 
olika etniskt ursprung menar Hedlin. Jämställdhet har både en kvantitativ och en kvalitativ 
dimension. Den kvantitativa, en strävan om jämn könsfördelning och den kvalitativa där 
syftet är lika villkor för kvinnor och män (Hedlin, 2006).  
 
3.3.2. Kvinnlighet och manlighet 
 
Davies (2003) menar att via språket uttrycks män och kvinnor vara varandras motsatser, två 
enhetliga kategorier likt korta - långa och vackra - fula, och i dessa går det att pressa in alla 
människor. Begreppen pojkar och flickor används så konstant, vilket gör att de framstår som 
centrala drag i barnens identitet. Så länge manligt och kvinnligt starkt förknippas med 
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männskors identitet, utesluts barn från ”andra- könet- möjligheter”. Att ta till sig feminina 
positioner blir svårt för en person som alltid benämns manlig. Om detta misslyckas, kan dessa 
uppfattas av sig själva eller av andra som misslyckade, snarare än att inse att begreppen ligger 
så starkt inbäddad i de språkliga strukturerna. Att idén om manlighet och kvinnlighet har en 
verklig styrka, blir uppenbart när man ser till varenda människas ständiga arbete på att uppnå 
och behålla sin könsmässiga identitet, en uppdelning som grundas på två sorter, att vara 
antingen det ena eller det andra. Att begreppen innefattar både det biologiska och det sociala, 
är ett olöst problem. ”Till slut kommer vi kanske att se dessa begrepp, maskulin och feminin, 
som ålderdomliga och undra hur den sociala världen någonsin kunde vara reducerad till två 
sorters människor/…/” (Davies, 2003, s.216).  
 
3.4. Hur barn tillika kön konstrueras 
 
Många olika sorters barndomar existerar enligt Dahlberg, Moss och Pence (2006). De skriver 
att den sociala konstruktionen påverkas av den etik som råder vid en given tidpunkt i ett givet 
samhälle. Liknande perspektiv ger Hultman (2008) som uttrycker att barn blir på olika sätt, 
beroende på vilka miljöer de befinner sig i och vilka normer som råder. Av den anledningen 
behöver inte frågor om hur barnet är ställas, eftersom det är starkt knutet till sammanhanget 
menar Hultman. Även Björnsson (2005) uttrycker att kön främst är socialt och kulturellt 
konstruerat och föränderligt i både tid och kulturer. Pramling och Hagsér (2009) säger att 
gemensamt för de sociokulturella och genusteoretiska perspektiven är, att den enskilda 
individen påverkar omvärlden genom sin tanke, sin handling och sitt språk. De skriver också 
att barn och vuxna i förskolan tillsammans konstruerar genus, men att barnen själva är mer 
nyskapande när det gäller att frångå den rådande genusstrukturen, än pedagogerna. Pramling 
och Hagsér (2005) vill sammanfatta resultatet i sitt arbete med att barnen lever med parallella 
genusmönster, där de både bevarar strukturer och omtolkar dem, det vill säga både 
omformulerar och utvidgar sina möjligheter. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ger också 
Månsson (2000), som menar att man blir ett ”själv” i ett möte med någon annan. I Månssons 
avhandling kan vi se att både pedagog och barn är delaktig i processen i formandet av genus.  
”Genom denna samspelsprocess mellan barn och vuxna lär barnen framförallt kulturbundna 
sätt att uppfatta sig själva och sin omgivning” (Månsson, 2000, s.204). Men där uttrycks 
också att den sociala och kulturella aspekten av olika barndomar inte integrerats tillräckligt i 
tidigare studier.  
 
3.5. Exempel på genusmönster i förskolan  
 
Johansson (2007) har i sin forskning studerat hur etik och moral erfars och skapas mellan 
barn i förskolekontext i åldern 3-7 år, samt även studerat detta ur ett genusperspektiv. Studien 
visar inte några entydiga samband mellan sätt att vara flicka och pojke, men tendenser till 
detta. En antydan till ett mönster är, att sättet att vara flicka betyder underordning, avstå från 
rättigheter, visa omsorg om andra och sätt att vara pojke betyder tillgång till rättigheter och 
dominans. Ett konkret exempel från studien är flickor som avstår från rätten till ett rum där de 
leker skola, när det kommer in fler barn som inte respekterar hur leken går till. Lekreglerna är 
att läraren ytterst avgör spelreglerna vilket är att barnen ska skriva, vilket två pojkar inte vill 
fast de kan. De som påbörjat leken flyttar skolan. Enligt studien tematiserar barnen även 
könstillhörigheter, för att hindra andras rätt. Det vill säga samma flickor som avstod från 
rätten till ett rum, ändrar villkoren för skolleken och skapar regler som utesluter pojkar i det 
nya rummet. Inga pojkar ska få vara med.  Men studien visade att även en vägran ibland 
kunde infinna sig i att inordna sig genusordningen, då andra värden blir viktiga för dem. Ett 
exempel är då en flicka försvarar sin vän (en pojke) att få sitta i tjejsoffan. Vidare beskrivs att 
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det finns flera dominansordningar i syskongruppen, olika sätt att vara pojke och flicka. Över 
och underordningar vänds på av barnen och hierarkier skapas på olika grunder enligt studien. 
Inte bara genusmönster kan ha betydelse för hur rättvisefrågorna löses och på vilka grunder, 
utan barnens ålder, typifieringar (barnen förväntar sig vissa ageranden av vissa barn) 
positioner i gruppen och leken, liksom samspelets karaktär och vem som ingår enligt 
forskningen. Genus och makt sammanfaller ofta men hierarkierna är föränderliga (Johansson, 
2007). I avhandlingen ”Möten som formar” har Månsson (2000) analyserat samspelet mellan 
pedagoger och de yngsta barnen. Skiftande mönster visar sig i olika sammanhang och 
gruppkonstellationer och stämmer inte alltid med pedagogernas förväntningar. Exempel ges 
på de yngsta flickorna som kan inta huvudrollen tillsammans med vikarierande personal, 
vilket inte förväntades av pedagogerna, till skillnad mot i samspelet med ordinarie. Ett annat 
exempel är pedagogers upplevelser av pojkdominans, som enligt studien bestod av en pojkes 
dominans. Ytterligare resultat från studien visar att olika grad av vuxenledning ger olika 
samspelsmönster. I helt vuxenledda situationer tillexempel samlingar, framträder genus-
aspekten mer och några pojkars dominans framträder (Månsson, 2000). 
 
3.6. Vad försvårar och underlättar ett genusarbete 
 
3.6.1. Politikernas och ledningens roll 
 
Att öka kommunernas intresse för jämställdhetsarbete gör vi genom att bland annat ge 
verktyg för debatt och diskussion uttrycker Björnsson (2005). I Wernersson red. avhandling 
(2009) uttalar Edström, att det borde bli större kontinuitet i både kommunernas och 
förskolornas arbete med jämställdhet i förskolan, om man inom förvaltningarna i 
kommunerna bättre tillvaratog projektarbeten. Edström har studerat hur jämställdhet i 
förskolan behandlas i politik och förvaltning i fyra kommuner varav två i glesbygden och de 
övriga två i större städer. Där kan Edström se att kvalitetsredovisningarna innehåller lite eller 
ingen information om kommunernas arbete med jämställdhet i förskolan och att detta arbete 
minskade mellan år 2006 och 2007. Ekström (2009) framhåller att för att minska rutinisering 
och få in levande diskussioner i förskolan är mer tid för gemensam reflektion nödvändig. 
Bland annat är pedagogernas arbetstider, personaltäthet och de intellektuella verktygen av 
betydelse för detta enligt Ekström. Scherp betonar i (Berg & Scherp, 2003) skolledarens 
betydelse för skolutveckling, vilket främst är att ge en fördjupad förståelse av uppdraget och 
leda arbetet kring lärandet och hur man kan bidra till barns lärande och utveckling. Dessutom 
säger Scherp att om det är ett lärandeorienterat ledarskap, ska ledaren handleda personalen i 
att reflektera över sina egna erfarenheter, tydliggöra tidigare lärdomar och föreställningar och 
bygga upp nya föreställningar och lärdomar om verksamheten (Berg & Scherp, 2003). 
Skolverket (2004) betonar, om den pedagogiska ledningen inte fungerar, blir den enskilde 
pedagogens kompetens, förmåga och intresse avgörande för verksamhetens utveckling. Där 
kommunledning och förskolechefer lyckas skapa gynnsammare förutsättningar för 
personalen, till exempel genom möjlighet till professionella samtal, genomför förskolan sitt 
uppdrag med större framgång enligt skolverket. Av betydelse är enligt studien att 
kommunikationen mellan förskolechefen och förvaltningen fungerar, för att kunna genomföra 
utvecklingsarbeten i kommunen. Enligt den studien visar det på stora variationer mellan 
kommuner och förskolor. Där beskrivs även de flesta förskolechefernas upplevelse av sina 
uppdrag som splittrade med många krav och förväntningar både från skolförvaltning och 
förskolor. Som orsaker till dessa upplevelser nämns, ansvar för allt större enheter och att 
ledningsresurser har minskat på lokal nivå (Skolverket, 2004). Jutterdals (2008) 
kunskapsöversikt grundar sig på erfarenheter av Sveriges kommuner och landstings jämställd 
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hetsarbeten och studiens beskrivna forskning, där man har sammanställt bidragande faktorer 
till jämställdhetsarbeten, vilket beskrivs här:  
 

• Det har en avgörande betydelse om politiker och ledningen på olika nivåer agerar i 
frågan eller inte. Av betydelse är att högsta ledningen har det övergripande ansvaret 
och om inte, finns en risk att frågan inte uppfattas som viktig. Invanda mönster ska 
problematiseras och politiker, ledning och personal måste få kunskap kontinuerligt. 
Inventera vilka medarbetare som har genus och jämställdhetskompetens. 

• För ett förändringsarbete är det av betydelse om politiker och ledning ger uppdrag och 
följer upp dem, men även att det skapas förutsättningar för medarbetarna för 
uppdragen. Långsiktiga och kortsiktiga mål måste upprättas med tydliga 
målformuleringar.  

• Ledningen ska stödja, framförallt när motstånd uppstår. Ett förändringsarbete kräver 
extra mod och stor utmaning. Personer kan känna sig ifrågasatta i sina uppfattningar 
om att vara man eller kvinna och med tanke på det ojämlika maktförhållandet mellan 
män och kvinnor. 

• Alla i personalgruppen ska delta. Både små och stora arbeten ska uppmärksammas.  
• Översikten visar också att spridning till övriga verksamheter bör ske, vilket kan skapa 

inspiration.  
 
3.6.2. Praktiknära forskning 
 
Nyström (2009) som sammanfattat genus och jämställdhets forskning i Norden från 2005-
2009, kan se en trend inom forskningen, att se på kön som något föränderligt och som 
varierar, där tid, sammanhang och plats är av betydelse. Björnsson (2005) har tillexempel i 
sin rapport där han studerat könsskillnader i skolframgång, kunnat se att variationen i 
könsmönstren har ökat.  Nyström (2009) menar att för att ojämställda och ojämlika mönster 
ska kunna förändras, bör framtida studier utveckla en nära koppling till den praktik den 
studerar. Vidare betonas att könsskillnader är viktiga att kartlägga, men om jämställdsinsatser 
i för stor grad tar sin utgångspunkt i skillnader mellan könen, finns risk för att 
könsstereotyper cementeras istället för utmanas. Istället för utgångspunkten, att det är 
skillnader mellan könen, ska fokus ligga på hur, när och var maktskillnader produceras enligt 
Nyström. Eidvald (2009) har i sin studie haft fokus på hur olika pojkar och olika flickor blir 
bemötta på olika sätt. Forskning menar Eidvald, har tidigare inte fokuserat på hur olika 
individer bland pojkar och flickor positionerar sig, utan hur pojkar och flickor skiljer sig åt. 
Nyström menar att en förskjutning bör ske från skillnader mellan könen och uttrycker 
följande ”Istället bör analysverktyget riktat [sic] mot hur, när, varför och på vilket sätt 
kategorier blir synliga och ser ut i den specifika kontexten, tiden och platsen” (Nyström, 
2009, s.22) Även Berge (2001) betonar vikten av att undvika normaliserande processer för att 
inte skapa nya könsmönster framöver och nämner också att maktrelationer till och med kan få 
större fotfäste om en analys och värdering inte görs. Av betydelse är också att organisationen 
är inriktad på innehåll, metoder och förhållningssätt. Förändringen måste omfatta båda könen 
och kontinuerligt uppföljande studier måste ständigt pågå (Berge, 2001). Flera goda skäl 
beskrivs av Berge, till varför aktionsforskning, det vill säga när praktiker och forskare 
samarbetar, är en bra metod för utveckling av lokal skolpraktik med inriktning på genus. Ett 
skäl som Berge uppger är att den typen av forskning kan överbrygga klyftan mellan forskare 
och praktiker. Med videofilmning kan pedagogerna se att kön är förkroppsligat, skriver Berge 
och att tolkningsfasen ger möjligheter till att pedagogerna blir avslöjade och medvetna av hur 
de själva bidragit till könsmaktordningen. Berge betonar också vikten av att vara på plats i 
”situationen” och kunna diskutera följderna av den. Beroende på vilken position, utkikspunkt 
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och tidigare erfarenheter kan en händelse upplevas på olika sätt, vilket är ett ytterligare skäl 
till att bedriva aktionsforskning (Berge 2001). Pramling och Hagsér (2009) betonar den 
avgörande betydelsen av att forskare och praktiker närmare studerar hur konstruktioner av 
genus gestaltas och kommer till uttryck i vardagens lek och lärande, med tanke på att 
förskolan fungerar som en aktiv socialisationsaktör i det svenska samhället. De nämner 
vidare, för att forskningen ska kunna bidra med en fördjupad kunskap i ämnet bör framtida 
forskning lyfta fram barns egen förståelse och perspektiv (Pramling & Hagsér, 2009). 
Nyström (2009) poängterar faran över att missvisande analyser kan plockas upp av politiska 
aktörer som överförs till verksamheter och ger negativa effekter. Forskaren reflekterar också 
över att det behövs forskningspolitiska satsningar, men att forskningspropositionen ger genus 
litet fokus. 
 
3.6.3. Pedagogens roll 
 
Olika perspektiv finns på generella teorier, perspektiv och uppfattningar, säger Björnsson 
(2005). Att ha kunskap om dessa och samtidigt länka in och förankra de egna erfarenheterna 
är av vikt och Björnsson beskriver vidare att könsskillnader kan ses som stora och små 
berättelser. Detta beskriver Björnsson (2005, s.55) på följande sätt:  
 

Berättelser att på olika sätt ordna och förstå omvärlden. De stora berättelserna kan 
ses som sådana generella synsätt, system och perspektiv som finns som allmänt 
förekommande teorier och idéer om hur världen hänger ihop. De små berättelserna 
är sådana som var och en äger och som direkt bygger på de egna personliga 
erfarenheterna. Att förhålla sig till sina egna erfarenheter och kunna reflektera i 
förhållande till de stora berättelserna och tolkningarna är ett sätt att både göra sig 
medveten om fenomen och sätta in de egna erfarenheterna i ett sammanhang och 
ge dem rätt vikt.  
 

Davis (2003) menar att människor kan välja att följa eller att förändra strukturen, men de 
måste alltid vara medvetna om att strukturen begränsar individer och grupper. Att positionera 
sig som människa inom en viss social ordning, innebär att man är med om att både skapa och 
upprätthålla den menar Davies. I Berges (2001) studie i skolor och förskolor, kan vi se att de 
symboliska könen får genomslag i alla pedagogiska situationer, det vill säga i både formella 
situationer, tillexempel vid samlingar och informella situationer, tillexempel av och 
påklädning. Berges rapport visar även att självreflektionen har betydelse för att få förändring i 
könskoreografin och att pedagogerna fått insikt i deras egna viktiga roll i sammanhanget. Det 
har i Berges rapport konstaterats, att trots vilje ansträngning har pedagogerna följt den 
invanda könskoreografin. Många av aktionerna har enligt rapporten, handlat om att sära på 
pojkar och flickor, för att kunna göra en analys av hur personalen konstruerar kön. Här menar 
Berge att det finns en risk för att en ny normalisering kan få fotfäste och betonar vikten av att 
när genusmönstren börjar förändras, återigen se barnen som individer, inte enbart som 
könsvarelser, men betonar också att även fortsätta se dem ur ett genusperspektiv. Berge 
(2001, s.88) skriver:   

 
Om personalen inte förmår att se och ta hänsyn till de förändringar som nu är på 
väg, utan gör nya rutiner av de aktioner som gjordes med argument tagna ur den då 
gällande könsordningen, då riskerar isärhållningen att hierarkiseras och vips har en 
ny eller gammal maktordning fått fotfäste i skolan. 
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I Månssons (2001) avhandling, där hon studerar de yngsta barnen och pedagogernas 
interaktionsmönster, kan vi se att de vuxnas delaktighet i barnens könssocialisering ofta är 
osynlig både för vuxna och barn. Månsson uttrycker också att traditionella sätt att vara pojke 
och flicka har brutits upp och nya mönster har registrerats, men samtidigt lever gamla 
mönster kvar och påverkar samspelet. Att personalen är omedveten om det, gör att de gamla 
könsmönstren lever kvar och påverkar samspelet i högre grad, menar Månsson. I sin studie 
kunde Eidvald (2009) se att flickor och pojkar kan positionera sig olika, men att de bemöts 
stereotypt av pedagogerna och som därmed döljer en stor variation hos barnen. Eidvald 
studerade vilka positioner som accepteras och vilka som möter motstånd hos pedagogerna. 
Det visade sig att pedagogerna hade svårt att uttrycka hur det konkret skulle kunna arbeta 
med jämställdhet i verksamheten, men de hade klara uppfattningar om varför de borde arbeta 
med detta. Forskaren skriver även att nationell och internationell forskning ser att förskolor 
många gånger med sitt jämställdhetsarbete istället förstärker än motverkar könsmönster, 
genom sina oreflekterade stereotypa föreställningar (Eidvald, 2009).  
 
3.6.4. Projektet Forma framtiden i Norrbotten. 
 
”Forma framtiden - ett genuspedagogiskt skolprojekt för ett jämställt samhälle” är ett projekt, 
där det övergripande målet har varit att bidra till en jämställd skola i norrbotten. För att nå 
syftet har följande aktiviteter arrangerats: fem nätverksträffar för genuspedagoger, en 
processutbildning för skolledare, en kommunenkät om jämställdhetsarbete i skolorna, två 
kortare utbildningar för skolledare och genuspedagoger och en avslutande konferens. En 
utvärdering av Wallin (2007) har gjorts av projektet. Utvärderingen visar på möjligheter som 
givits genom projektet, vilka bland annat är:  
 
 

• skolledarna har fått ökad kunskap och visar större acceptans för ämnet  
• pedagogerna har fått större kunskap och visar ökat intresse för frågan 
• rektorerna deltar mer aktivt i jämställdhetsarbetet 
• genuspedagogerna har blivit mer synliga och dess kompetens tas bättre tillvara  
• bättre förutsättningar finns för samarbete mellan skolledning och genuspedagoger som 

i sin tur påverkar eleverna i positiv riktning i frågan 
• jämställdhetsfrågorna har genom projektet har fått större tyngd och legitimitet 

 
Utvärderingen visar även på försvårande faktorer som kan uppstå, vilka bland annat är:  
 

• jämställdhetsarbetet inte är tillräckligt förankrat på organisationsnivå  
• tillräckligt med resurser finns inte  
• brister finns på uppföljning från rektor, utvecklingsledare och skolchefer  
• genuspedagogerna har i de flesta fall inte har någon nedsättning i tjänsten för möjlig-

het att kunna arbeta med frågorna  
• jämställdhetsfrågorna drunknar i floden av andra angelägna frågor   
• nedskärningar gör att frågan inte prioriteras 
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3.7. Styrdokument 
 
3.7.1. Tidigare förskolepedagogiska styrdokument och texter  
 
Tallberg Broman betonar i Wernersson red. (2009) avhandling, förskolans betydelse för både 
strategi och struktur för förändrade könsrelationer och Wernersson (2009) menar att en analys 
av barnomsorgen och förskola ger en god inblick i samhällets rådande genusstruktur. 
 
Vallberg Roth (1998) har i sin avhandling studerat hur kön behandlas i svenska nutida 
förskolepedagogiska styrdokument och texter. De funna könsdidaktiska mönstren 
sammanfattas i tre begrepp: Särartsbetonad samkod, Könsneutral likhetskod och Pluralistisk 
könskod. Tiden från 1800 till 1940 sammanfattar Vallberg Roth som särartsbetonad samkod, 
där gossen var den kraftfulle byggaren och flickan den själfulla lilla husmodern. Husliga 
sysslor och bygglek, en så kallad gosseskola och moderskola beskrevs i dessa texter. På 1930-
40 talet fostrades gossar och flickor under samma tak och pojkar och flickors intresse för 
samma aktivitet påpekades, men könsegrerade undertoner kunde fortfarande återfinnas i 
texterna. I nästa period, 1950-80 talet, sammanfattas av Vallberg Roth i könsneutral könskod. 
Könsrollsbegreppet blev aktuellt och nu ville man tona ned skillnaden mellan man och 
kvinna. Enligt texterna skulle nu flickor och pojkar uppfostras lika. Könsspecifika 
formuleringar byttes ut till könsneutrala. Trots det så kunde en latent gosseskola utläsas med 
tanke på det mer samhällsrelaterade och naturvetenskapliga innehållet. En betoning på ett mer 
produktivt försörjaransvar för männen, till skillnad för ett omsorgs och försörjaransvar i hem 
och samhälle beskrivs också. Införandet av föräldraförsäkringen samt könskvotering av män 
till förskolan skedde under den här perioden enligt Vallberg Roth. Psykologiskt vetenskapliga 
teorier, rationella helhetslösningar, som var lika för alla dominerade och jämlighetstanken 
betonas i den progressiva och socialt förankrade pedagogiken.  Någon dold maskulin norm 
problematiserades däremot inte. I den tredje perioden som beskrivs som pluralistisk könskod, 
fokuseras bland annat decentralisering och målstyrning. Könsrollsbegreppet, likhetsideologin 
och relationen kön- genus problematiseras och läroplanerna får tre nivåer en central, 
kommunal och en lokal. Genus betecknades som ett brett analytiskt perspektiv utan tydliga 
ramar (Vallberg Roth, 1998).  
 
3.7.2. Dagens styrdokument  
 
I SOU (2006) betonar man att åtgärder för att utveckla jämställdhetsarbete inte ska vara fler 
lagar, nya mål och pekpinnar. Det viktigaste är istället att fundera över hur pedagogerna kan 
bli inspirerade. Ett jämställdhetsarbete måste få kosta i inledningsskedet, men att ett 
kontinuerligt jämställdhetsarbete i sig, ska rymmas i de befintliga resurserna uttrycker 
delegationen. De framhåller också att en stor kunskapsbrist råder, så en kunskapsspridning är 
ett måste. Redskap för dokumentation och uppföljning är ytterligare en viktig aspekt enligt 
dem (SOU, 2006). Med stöd av Skolverket (2004) ska personalen i förskolan, aktivt bedriva 
ett jämställdhetsarbete mellan pojkar och flickor, samt integrera det arbetet i verksamheten. 
Dessutom ska personalen analysera sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt och 
med den utgångspunkten, diskutera hur verksamheten kan konstrueras för att stärka 
jämställdhetsarbetet. Personalen ska motverka traditionella könsmönster, könen ska ha lika 
stort inflytande över och utrymme i verksamheten anser Skolverket. Flickor och pojkar 
bemöts systematiskt olika i förskolan, där flickor och pojkar som visar samma beteende 
tillskrivs olika egenskaper (Skolverket 2004). Där framhåller skolverkets, ledningens och 
personalens insatser för att en utveckling ska kunna ske.  
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I läroplan för förskolan 1998 (Lpfö-98,1998) nämns att jämställdhet mellan könen och allas 
människors lika värde är värderingar som skall hållas levande med barnen i förskolan. Lpfö-
98 framhåller att ingen i förskolan får diskrimineras på grund av sitt kön och arbetslaget ska 
verka för att flickor och pojkar får lika stort utrymme över och utrymme i verksamheten, 
vilket du finner under rubriken ”Förskolans värdegrund och uppdrag”. I Lpfö-98 (1998, s.4) 
formuleras följande:     

 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma flickor 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. 
 

Hur jämställdhetsarbetet kan ske och vad jämställdhetsarbete innebär är däremot inte 
formulerat. 
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4. Metoder 
 
4.1. Val av metoder  
 
Genom min undersökning vill jag ta del av några pedagogers erfarenheter med långsiktigt 
arbete inom genusområdet. För att kunna få fatt på deras livsvärld har jag använt mig av den 
kvalitativa intervjumetoden. Den kvantitativa metoden lämpar sig för frågeställningar som 
hur ofta, hur många eller hur vanligt (Trost 2005). För mitt arbete lämpar sig den kvalitativa 
intervjumetoden bättre. Backman (1998) beskrivs det kvalitativa synsättet som en fråga om 
hur individen tolkar och formar sin verklighet. Enligt Trost (2005) handlar den kvalitativa 
metoden om att hitta mönster och försöka se den intervjuades verklighet, för att sedan kunna 
tolka denna ur ett teoretiskt perspektiv och ur den givna situationen. Frågorna har varit av 
fenomenologisk karaktär, som enligt Kvale och Brinkmann (2009) visar på ett intresse av att 
förstå och beskriva världen ur aktörernas egna perspektiv. Den halvstrukturerade 
livsvärldsintervjun är den mer exakta benämningen för hur jag utfört intervjuerna. Enligt 
Kvale och Brinkmann använder man sig då, varken av ett öppet eller slutet frågeformulär och 
att det i intervjustrukturen sker en tolkning på innebörden av informanternas beskrivningar. 
Jag har använt mig av öppna frågor och öppna svarsalternativ. Trost (2005) menar att 
intervjuguiden skall tas tillvara i alla delar, men i en ordning som passar informanten.  En 
intervju guide med vissa teman och förslag till frågor, har funnits som underlag för intervjun, 
se bilaga 2 och 3. En ljudbandspelare, har jag tagit hjälp av för att kunna vara mer närvarande 
under samtalet. Enligt Kvale och Brinkmann leder det till större frihet att koncentrera dig på 
ämnet och dynamiken i intervjun, om du spelar in den. Via det inspelade har jag fått en 
utförligare dokumentation och kunnat göra en grundligare analys och jag har även bättre 
kunnat analysera mitt eget sätt att intervjua genom det inspelade och som kan ha betydelse för 
resultatet. 
 
4.2. Etiska överväganden 
 
I vetenskapsrådet kan vi läsa följande tankar (Vetenskapsrådet, 2002, s.12): 

 
Vad som anses vara etiskt känsligt kan naturligtvis variera från samhälle till samhälle 
och från en tid till en annan. Utgångspunkten bör vara vad man kan anta att de berörda 
(således ej forskaren) och deras efterlevande kan uppfatta som obehagligt eller 
kränkande.  
 

Inför intervjuerna har jag övervägt om vilka forskningsetiska principer som ska gälla för mitt 
arbete. Källa för dem valen har varit Vetenskapsrådet (2002) som beskriver individ-
skyddkravet i fyra delar, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker att en kvalitativ forskningsintervjuare 
trots det inte kan lösa alla problem med dessa fyra delar, utan måste öppna sig för dilemman 
och mångtydigheter som uppstår under arbetets gång. Efter en studie av individskyddskravet, 
har jag valt ut det som jag har upplevt varit av betydelse ur etisk synpunkt för mitt arbete. Till 
att börja med informerade jag informanterna och deras rektorer, om studiens syfte och de 
garanterades full anonymitet, se bilaga 1. Vidare har jag muntligt informerat informanterna 
vid intervjutillfället följande: 

 
• att deltagandet sker på frivillig basis och att de har rätt att avbryta sin medverkan.  
• att inga obehöriga äga tillträde till intervjumaterialet och efter transkribering raderas 

det inspelade. 
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• intervjupersonerna kommer vid rapporteringen att avidentifieras och kodas med t.ex. 
siffror. 

 
4.3. Undersökningspersoner och undersökningsgrupp  

 
Vid djupintervjuer med några kunniga yrkesutövare räcker antalet intervjuade med åtta-tio 
personer (Nyberg, 2000). Ett annat perspektiv är ”Intervjua så många personer som behövs 
för att ta reda på vad du behöver veta” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.129). De utvecklar sin 
tanke med att belysa att om antalet är för litet, kan det vara svårt att generalisera och se 
skillnader mellan grupper och om antalet är för stort är det svårt att göra ingående tolkningar 
av materialet. Med de tankarna som grund beslutade jag att intervjua sex pedagoger. Jag 
vävde även in tidsaspekten för vårt arbete i mitt resonemang. För mitt syfte var det av 
betydelse att pedagogerna arbetade medvetet ur ett genusperspektiv och för att kunna belysa 
olika skolkulturer har jag intervjuat i tre olika rektorsområden. Det innebär att jag har besökt 
tre olika förskolor och intervjuat två pedagoger på varje förskola. Pedagogerna på samma 
förskola arbetade på skilda avdelningar. Intervjuerna skedde med en informant i taget och på 
sex olika dagar. Förskolorna är belägna i en stad i Norrbotten.  
 
4.4. Undersökningsuppläggning 
 
Via hemsidor har jag valt ut förskolor som bedriver ett medvetet genusarbete och utifrån den 
informationen har jag tagit beslut om dem varit lämpliga att kontakta. Jag började med att 
kontakta de ansvariga rektorerna per telefon och/eller via E-post. Med anledning av mitt 
syfte, ville jag få bekräftat att förskolan under några år bedrivit ett genusarbete. Det beslutet 
grundar jag på det Hameyer skriver i Berg och Scherp (2003) med utgångspunk av studier i 
Europa, att skolutveckling måste hålla ut i flera år tills förändringen är befäst i systemet. Om 
jag under det samtalet med rektorerna, upplevde förskolan lämplig för mitt syfte, ville jag få 
ett godkännande av dem för intervjuerna. Alla rektorer fick även en skriftlig information om 
mitt syfte, där jag garanterade full anonymitet, se bilaga 1. Därefter kontaktades 
informanterna och vid godkännade av intervju, fick de även mitt skriftliga informationsbrev 
via E-post. Jag bokade in intervjuer med alla berörda. Före själva intervjuerna startade, ville 
jag få bekräftat att de tagit del av mitt informationsbrev. Sedan gav jag en muntlig 
information om de resterande punkterna jag valt ut ur Vetenskapsrådets individskyddskrav. 
För att få kvalitet i intervjuerna har intervjuerna skett utan störande moment, vilket också 
Trost (2005) påpekar, att det ska vara en så trygg och ostörd plats som möjligt. Intervjuerna 
genomfördes därför i enskilda rum på de olika förskolorna. I informationsbrevet hade jag 
uppgett en maxtid för intervjuerna på en timme. I praktiken tog intervjuerna för tre 
informanter cirka tjugofem minuter och för de övriga tre cirka fyrtio minuter.   
 
4.5. Bearbetning av data 
 
För att få fram de enskilda informanternas upplevelser av sin livsvärld i ämnet, har jag haft 
fenomenologin som utgångspunkt vid transkriberingen av det inspelade. Därefter har 
hermeneutiken varit i fokus, för att kunna analysera och tolka det nedskrivna inför resultat 
och diskussionsdel. Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker att med fenomenologin som 
utgångspunkt finns intresset på hur människor upplever livsvärldsfenomenet. Vidare säger 
dem att fenomenologin även visar på öppenhet inför intervjupersonens erfarenheter och ett 
sökande av mening i beskrivningarna, till skillnad mot hermeneutiska forskarens fokus som 
ligger på tolkning av mening. I hermeneutiken är samtal, text, diskurser och handlingar det 
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centrala, skriver Kvale & Brinkmann, där uttolkarens förkunskaper är av betydelse. Enligt 
Trost (1997) finns inte några givna metoder för hur bearbetning av data ska ske. Däremot 
uttrycker han att analysen med fördel kan struktureras på samma sätt som 
intervjuprogrammet. För att få en helhetsbild, började jag med att lyssna igenom hela 
intervjun. Därefter kategoriserades och transkriberades intervjun under liknande rubriker 
enligt intervjuguiden, för att lättare kunna hantera informationen. Texterna lästes noggrant 
igenom, för att kunna finna återkommande mönster med relevans till studiens frågeställningar 
och syfte. Vid genomgången kunde jag urskilja vissa teman att redovisa resultatet kring. 
Information som jag inte upplevde var relevant för studien sorterades bort. När jag 
transkriberade intervjun innebar det att det muntligt sagda omformulerades till skriftspråk. 
Vidare har jag bearbetat texten genom meningskoncentrering, där jag har pressat samman 
långa uttalanden till korta. Kvale och Brinkmann uttrycker att den halvstrukturerade 
livsvärldsintervjun, vanligen skrivs ut och det inspelade och texten blir föremål för analys. 
Med hjälp av ljudinspelningen har jag kunnat göra en noggrannare bearbetning av texten. 
Genom utskriften går tonfallet och kroppsspråket förlorade, men med stöd av 
ljudinspelningen har jag haft möjlighet att få med den aspekten i analys och diskussionsdelen. 
Trost (2005) skriver att aldrig så noggranna utskrifter av en intervju kan ersätta de intryck 
man får under själva intervjun. Enligt Nyberg (2000) kan andra svar än det efterfrågade visa 
sig i studien. Om jag hade upplevt det relevant för studien hade jag även redovisat det. 
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5. Resultat  
 
Till en början i resultatdelen kommer jag att redogöra för vad informanterna upplever 
underlättar för att kunna bedriva sitt genusarbete. Därefter kommer jag att beskriva vad som 
försvårar genusarbetet enligt informanterna. I början av ny rubrik, sammanfattar jag i stort 
likheter och skillnader för de intervjuade, där jag kan urskilja något mönster och därefter 
redogör jag för deras mer personliga upplevelser.  
 
Förskola 1 (pedagog 1 och 2) 
Förskola 2 (pedagog 3 och 4) 
Förskola 3 (pedagog 5 och 6) 
 
5.1. Vad har underlättat i genusarbetet? 
  
5.1.1. Ledarens, kommunens och ekonomins betydelse. 
 
Mer än hälften av pedagogerna uttrycker att deras ledare har eller har haft en stor betydelse 
för deras genusarbete. (De övriga informanterna har fått visst stöd). När det gäller kommunen 
och dess ekonomi, så tycker de flesta av pedagogerna att den har påverkat arbetet i positiv 
riktning framförallt till en början, i form av extra resurser och genuspedagoger. När det gäller 
ledarens, kommunens och ekonomins betydelse så har pedagogerna från samma förskola 
liknande upplevelser, varför jag under den här rubriken har sammanfattat och redogjort för 
varje förskola för sig.   
 
Pedagog 1och 2, Förskola 1  
Här menar pedagogerna att det var en tidigare ledare, som fått utbildning inom genusområdet 
och som hade ett gediget intresse för frågan, som tog initiativ och väckte deras intresse. ”Det 
vill ju verkligen till att ledaren är intresserad” säger pedagog 1. De menar också att de extra 
resurserna i kommunen, det vill säga genuspedagoger, har varit till stor hjälp för dem vid 
starten.   
 
Pedagog 3 och 4, Förskola 2  
De här pedagogerna har känt stöttning av sina rektorer och upplever att de drivit arbetet 
tillsammans med dem. ”Rektorn är spindeln i nätet” uttrycker pedagog 4. Pedagogen 3 anser 
att de inte är beroende av ekonomin, för att kunna bedriva ett genusarbete, men att det kan 
underlätta. Vi är så inspirerade och tycker det är så intressant, att arbetet fortsätter trots 
försämringar i ekonomin säger pedagog 4.  
 
Pedagog 5 och 6, Förskola 3 
Upplevelsen hos dessa informanter är, att de har bedrivit genusarbetet till största del på egen 
hand på grund av många ledarbyten, men har trots det känt viss stöttning av sina ledare under 
åren. Att vi tilldelades extra pengar för vår delaktighet i ett projekt, gjorde arbetet mycket mer 
gynnsamt och gav oss möjlighet till att läsa, göra studiebesök och mer reflektionstid anser 
pedagog 5. På liknande sätt uttrycker pedagog 6, att de extra resurserna har inneburit mycket 
mer reflektionstid och hjälpt dem att komma långt fram i sitt jämställdhetsarbete.  
 
5.1.2. Kunskap, utbildning och lärandesamtal. 
 
Gemensamt för alla intervjuade är att de i inledningsskedet, har skaffat kunskap genom bland 
annat litteratur och därefter haft gemensam reflektion och lärande samtal kring detta på 
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förskolan. Mer än hälften uppger att en orsak till att intresset för frågan hålls vid liv, är att den 
upplevs viktig och aktuell. Men på vilket sätt kunskapen i övrigt når dem och vad de betonar 
som extra betydelsefullt och inspirerande, skiljer dem åt, vilket jag redogör för nedan.  
 
För att underlätta läsningen vill jag nämna att det muntligt sagda av informanterna har 
omformulerats till skriftspråk och långa meningar har pressats samman till korta. Exakta citat 
har omgärdats med citattecken.    
 
Pedagog 1, Förskola 1 
Intresset för genusarbetet väcktes genom vår ledare, som då hade gått en utbildning inom 
genusområdet. ”Några for iväg på ett studiebesök och blev jätteinspirerade.” Studiebesök blev 
en stor inspirationskälla för oss.  
 
Pedagog 2, Förskola 1 
Ge arbetet mycket tid till en början, ta till dig litteratur och tankegångar inom området. Till en 
början behövs stöd av kunniga personer. Hjälp hade vi av en genuspedagog som vi träffade en 
gång per månad. Vi listade tillsammans med handledaren upp positiva tjej och killegenskaper. 
Vi skulle tillföra de positiva egenskaperna, till det andra könet och bredda arenan. ”Det blev 
enklare när vi tänkte så där.” Att bekräfta och förstärka det ej förväntade hos barnen. ”Vad 
bra att du hjälper till” kan vara en positiv förstärkning för en pojke och för en flicka ”Vad vill 
du?”  
 
Pedagog 3, Förskola 2 
En konsult anlitades hos oss via EU-medel för att bedriva arbetslagsutveckling. Där 
synliggjordes vårt behov av kompetensutveckling. ”Många i huset ville utbilda sig i 
området.” Vi har hela tiden försökt läsa någon slags litteratur och samtalat mycket. Under 
åren har litteraturen gett mig inspiration. ”Det är ju det man har läst, det är ju mycket man 
inte ens har reflekterat över.” Nu har vi en genusgrupp som tillsammans med vår ledare 
försöker hålla arbetet levande. Genusgruppen, där en från varje avdelning deltar, ger förslag 
på litteratur att läsa till övriga och planerar diskussionsfrågor tillsammans med rektorn. Sen 
sitter vi i tvärgrupper och samtalar och funderar hur vi ska jobba vidare. Vi kommer att 
fortsätta att observera, dokumentera och diskutera för att få nya infallsvinklar. Forskaren som 
är här och studerar kommer att ge oss uppgifter att samtala om.  
 
Pedagog 4, Förskola 2 
Vi började föra dialoger och diskutera ämnet på jobbet och då väcktes ett intresse. En 
genuspedagog i kommunen, anlitades och föreläste i ämnet för oss på våra P-möten. Vi 
började med att lyfta fram, de som vi upplevde vara de ”positiva egenskaperna” hos pojkarna 
och flickorna. Nu har vi en genusgrupp som fördjupar sig i ämnet lite mer och ger förslag på 
litteratur och styr upp vårt gemensamma arbete, vilket känns bra. Nu har vi en forskare här 
hos oss som har observerat och filmat och som till nästa personalmöte ska vi ta fram något för 
oss att diskutera. Det ska bli intressant.  
  
Pedagog 5, Förskola 3 
Det som väckte mitt intresse var en föreläsning på eget initiativ med Kajsa Wahlström, om 
hur vi bemöter pojkar och flickor olika, som blev en ”aha” upplevelse. Kunskapen om att jag 
kan begränsa barnen med mitt förhållningssätt, gjorde att jag ville fortsätta med arbetet. ”Det 
ville jag väl inte vara med om.” Genom vår delaktighet i projektet tvingades alla till att läsa 
och sätta sig in i ämnet. Vi har haft en genomgripande resa i det här området.  
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Pedagog 6, Förskola 3 
En föreläsning med Kajsa Wahlström väckte vårt intresse för ämnet här på förskolan och vi 
läste boken ”Flickor pojkar och pedagoger”. Extra resurser från kommunen för vår 
delaktighet i ett projekt, möjliggjorde regelbundna personalträffar med uppgifter, vilket gav 
mer tid för reflektion, studiebesök och litteratur. En orsak till att intresset har fortsatt att hållas 
vid liv är nog min nyfikenhet på människan. Kunskapen om att normen är snäv, även om den 
luckras upp lite grann, gör att jag vill fortsätta med arbetet.  
 
5.1.3. Synliggörande av förhållningssätt och genusmönster.  
 
Samtliga pedagoger upplever att synliggörandet av deras egna förhållningssätt och genus-
mönster i barngruppen, har varit nödvändiga och haft en avgörande betydelse för att kunna 
arbeta ur genusperspektiv. De flesta har på egen hand och några har med hjälp av någon 
pedagog utifrån, observerat verksamheten för att få fram de nödvändiga och specifika 
behoven för förskolan, mer eller mindre sedan starten.  
 
Pedagog 1, Förskola 1 
”Egentligen började vi med oss själva” Vi hade en genuspedagog utifrån som studerade 
personalens förhållningssätt till en början. Därefter började personalen observera varandra 
under en period. Utgångspunkten för genusarbetet ska vara de lokala förutsättningarna och 
behoven. Nu ska vi studera och följa upp var på gården barnen och personalen befinner sig 
och se om det finns någon förändring i genusmönstret. ”På kullen fanns pojkarna utan vuxna 
och tjejerna höll sig nära oss.”  
 
Pedagog 2, Förskola 1 
Vi hade en genuspedagog som observerade verksamheten ute och inne. Från början ville vi 
inte se att vi könsdiskriminerade, men sen fick vi en annan medvetenhet. Genuspedagogen 
kunde bland annat se att pojkarna höll till på kullen utan vuxennärvaro och flickorna höll sig 
nära oss. ”Det handlar ju mycket om oss, det känner ju av förväntningarna från oss.” I 
kommande kvalitetsredovisning ska vi utvärdera skolgårdssituationen. Har genusmönstret 
förändrats? Hur placering av material påverkar ur genusperspektiv och om det finns 
skillnader, hur vi bemöter en utåtagerande kille och en utåtagerande tjej, är det forskaren 
studerar.  
 
Pedagog 3, Förskola 2 
På egen hand observerar vi regelbundet. Det har varit av betydelse för att arbetet ska hållas 
vid liv för oss. Att vi sedan diskuterar det vi har sett, ger så många infallsvinklar. Till en 
början videofilmade vi vissa fasta situationer som till exempel måltiden. Vi har under åren 
försökt titta på likheter och skillnader mellan pojkar och flickor och där kan vi upptäcka saker 
som har förändrats. ”Alla är inte så stereotypa flickor och pojkar, alla är olika individer.” 
Däremot har vi har kunnat se typiska tecken hos flera flickor som servar andra och pojkar 
som bara pekar för att få sin vilja igenom. Att till exempel kunna få den annars servande 
flickan att börja fokuserar mer på sig själv, inspirerar en att fortsätta.  
 
Pedagog 4, Förskola 2 
I en diskussion om jämställdhet bland personalen väcktes ett intresse. ”Vi måste försöka få 
hjälp att synliggöra det vi har med oss i ryggsäcken” Under åren har vi videofilmat och 
observerat regelbundet, till exempel vad pedagogerna och barnen gör den första stunden de 
kommer ut på gården. Känslan att vi står still försvinner när vi hela tiden fortsätter att 
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observera olika situationer och betonar vikten av att inte ha för avancerade observationer, för 
att alla ska orka fortsätta bedriva ett medvetet genusarbete. ”Vad du ska lyfta fram och vad du 
ska hålla tillbaka” kan bli olika från år till år.  Vi är mer medvetna nu över hur barnen gör och 
hur vi förhåller oss. Det sista vi har observerat i år, är om det finns skillnader i flickors och 
pojkars sätt att bygga lego.  
  
Pedagog 5, Förskola 3 
Hur vi själv förhåller oss och bemöter är den förändringen som först och främst måste till. I 
grovplaneringen funderar vi över: Hur gör vi i hallen? Hur gör vi i matbordet? På våren 
utvärderar vi. Tidigare videofilmade vi oss och hade med det som en punkt på våra P möten. 
Vi kan se att de äldre barnen grupperar sig, men vi upplever trots det att barnen är trygga med 
andra barn i olika aktiviteter och att de vågar och inte känner sig lika begränsade som 
tidigare. 
 
Pedagog 6, Förskola 3 
Förändringen som betytt mest under åren är den egna reflektionen av verksamheten som vi 
fått hjälp med. Att vi deltog i ett projekt, möjliggjorde regelbundna träffar med uppgifter där 
vi fick upp ögonen för vår egen verksamhet. Vi fokuserar på två saker, barnens agerande och 
vårt förhållningssätt. Från början använde vi video och fotokamera, förde anteckningar på det 
vi studerade. Vi kunde till exempel studera våra olika röststyrkor i förhållande till flickor och 
pojkar. ”Alla våra mål genomsyras ur genusperspektiv” Alla som blev filmade upplevde att 
det var ett av de bättre sätten att få inblick i verksamheten. 
 
5.2. Vad har försvårat i genusarbetet?  
 
Mer än hälften uppger att det ökade barnantalet har försvårat deras genusarbete. Mer än 
hälften upplever en osäkerhet i hur mycket stöd de kan tänkas få av sin nya ledare. Några 
signalerar ett behov av starkt ledarskap i dagsläget för att kunna fortsätta sitt genusarbete med 
bibehållen kvalité. I övrigt redovisar jag nedan de respektive informanternas olika upplevda 
svårigheter och olika upplevda behov av förändringar. 
 
Pedagog 1, Förskola 1 
Vi är ju bara tre pedagoger tillsammans, två timmar om dagen numera. Barnantalet har ökat 
sedan vi startade med genusarbetet. ”Vi räcker inte till” Behovet ur genusperspektiv, att vara 
fler vuxna kring pojkarna i den fria uteleken är svårt att tillfredställa. Vår uppmärksamhet går 
till de yngsta barnen. Så visst har ekonomin betydelse. Finns det några genuspedagoger kvar i 
kommunen? Genuspedagoger för oss behövs med tanke på att hitta konkreta metoder och 
arbetssätt i det dagliga arbetet med barnen. ”De har gett oss uppdraget och då får vi nog fixa 
det”, är vidare tankar från pedagogen om kommunens roll. Reflektionsstiden är för liten. Det 
är svårt att hitta tid för att analysera videoinspelningar. Pedagogen nämner också att deras nya 
ledare visar ett visst intresse, men ”vi får se vart det leder”. Föräldrareaktionerna var 
krävande till en början, men de har minskat med tiden. Av föräldrar till pojkar fick vi höra: 
”Va ska ni göra dom till flickor?” Föräldrars och barns förväntningar på vilket sätt vi ska 
uppmärksamma och förhålla oss till barnen, stämmer inte alltid med vårt arbete. Det kan 
också kännas svårt att mäta arbetet, hur skulle det ha varit om vi inte gjort så här? Nu skulle 
vi behöva en pedagog utifrån som studerar verksamheten. ”Vi är i ett slags tomrum” Senaste 
föreläsningen gav oss inte någon ny kunskap. Jag vet inte vart vi är på väg? ”Vi kanske gör 
fel här nu?” tänkte jag en dag när en pojke undrade över om han verkligen skulle sitta med 
flickorna. Vad skapar flick och pojkbord? Sen är det så många saker som måste utvecklas i 
verksamheten, så det känns ibland svårt att behålla fokus på genus.  
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Pedagog 2, Förskola 1 
Vi känner stöd av vår rektor, men han var ju inte med från början och brinner nog inte för 
frågan som vår förre rektor. Tyvärr så påverkar ekonomin vårt arbete. Större barngrupper har 
lett till mer rutiner. När 18 galonbyxor ska av är det inte genusperspektivet, i första hand man 
fokuserar på utan, ”bara vi hinner in till lunchen”. De stora barngrupperna försämrar 
genusarbetet, men är ändå inte avgörande för vårt genusarbete. Vikariesituationer och inskol-
ningsperioder är också tillfällen då arbetet har kunnat kännas svårt att bedriva. När det gäller 
genuspedagoger, så tror jag inte att de finns i kommunen som tidigare. I nuläget upplever vi 
att vi har breddat mer för pojkarna än flickorna. Vi vill få fler flickor intresserade av bygglek 
och konstruktion. För att arbetet ska fortskrida behöver vi mer utbildning, studiedagar, läsa 
och reflektion. När det gällde litteratur och föreläsningar, kändes det till slut att inget nytt 
tillkom för oss. Men vi måste ju ändå försöka hålla kunskaperna vid liv.  
 
Pedagog 3, Förskola 2 
Genusarbetet blir svårare att bedriva med större barngrupper. ”I stressade situationer kan vi 
lätt hamna tillbaka i gamla mönster.” Vid mycket frånvaro av ordinarie personal faller mycket 
av arbetet, planeringstid försvinner och man försöker att ”hålla allt flytande”.  
 
Pedagog 4, Förskola 2 
Försämringar i ekonomin gör arbetet svårare. Det stora barnantalet gör det svårare och sliter. 
Två ”15timmars barn” räknas som ett. Det blir fler i barngruppen och generellt fler yngre 
barn. Du kan fort falla tillbaka i det gamla mönstret när arbetsbelastningen blir större. Du kan 
tillexempel få gå på en utbildning, men får ingen vikarie. Tillfällen när det har känts svårt är 
nog när vi har stått och stampat och känt att vi inte kommer någonstans. (P4)    
  
Pedagog 5, Förskola 3 
Arbetet har blivit tungrott med många olika ledare. Vår nya rektor visar visst intresse och en 
ödmjukhet inför vårt kunnande. ”Men det gäller att få med våran ledare på tåget.” Vi vill ju 
verkligen fortsätta med vår pedagogiska idé. Det känns viktigt att ha en ledning som leder oss 
i arbetet och som även handleder ny personal in i genusområdet, att rektorn är tydlig i att ”det 
inte är något fritt val, alla ska läsa boken”. För att kunskapen ska spridas mellan verksamheter 
för barn, behövs ett starkt ledarskap för att kunna skapa dessa möten. Det är också viktigt att 
vi får möjlighet att fortsätta med en jämställdhetspunkt på våra P-möten. Våra möten ska vara 
ett pedagogiskt forum. Vi har tidigare filmat oss själva och haft med det som en punkt på P-
mötet. Det känns svårt att nå ut till skolan med vårt budskap. ”De håller ju på med sitt 
projekt.” Det finns en attityd att de här frågorna inte är så viktiga, både hos föräldrar och 
pedagoger. Till exempel pedagoger som pliktskyldigt kommer på studiebesök för att deras 
rektor tagit initiativet. Det skulle kännas lättare om föräldrarna var med på tåget. Rädslor hos 
en del för att pojkar görs till ”flickpojkar”. En annan svårighet är mediavärlden, som är svår 
att komma förbi, där vi matas med hur flickor och pojkar ska vara. Ibland har det känts svårt 
att plocka bort material, inget material är ju fel i säg, det finns så många perspektiv. Att hitta 
tid för nyanställda kan vara svårt, i år blev det t.ex. ingen bra grovplanering, det blev istället 
att vi berättade för vår nyanställda om vår verksamhet.  
 
Pedagog 6, Förskola 3 
Ledaren ska ha en stor del i ett genusarbete, men eftersom vi har haft så många olika ledare 
under den här perioden, anser jag att det är vi som har drivit det här. ”Vi har varit steget före” 
rektorerna. Vi har fått ge rektorerna kunskap för att få dem att förstå vad vi håller på med, 
även om vi har känt stöd. Vid varje byte av ledare har vi ”backat” tillbaka. Alla rektorer borde 
få en grundkurs i ämnet så att jämställdhetsarbetet blir väl förankrat hos dem. Ledaren måste 
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fånga upp var vi står och även få med nya medarbetare. Vårt behov just nu är att ledaren eller 
några pedagoger, styr upp genusarbetet hos oss. Vi behöver också mer gemensam 
reflektionstid. ”Vi hinner inte reflektera över vad vi ser och tänker” För att kunna synliggöra 
sina egen handlingar behövs reflektion med andra. Att få på sig genusglasögonen har varit 
betydelsefullt men ”det svåra med det där är att behålla dom på, för dom åker av titt som tätt, 
man faller tillbaka i gamla vanor”. När projektet avslutades blev det inte lika självklart att 
hålla det vi liv och svårt att på den tid vi har till förfogande ”att bara prata genus”. Det är om 
någon av oss har sett något på tv, läst någon artikel eller en bok som genus frågorna kommer 
på tal. Tyvärr har vi kommit ifrån att observera i barngruppen, men däremot samtalar vi om 
våra dagliga upplevelser, till exempel hur barnen delar upp sig. ”Filma kan vi ju göra” men 
tiden till att reflektera över det filmade finns inte, men viljan finns hos oss. När det gäller 
kommunen, kan jag inte komma ihåg att vi har fått någon större stöttning i övrigt, förutom de 
extra resurserna för projektarbetet tidigare. Det som upplevdes tungt i början, var när till 
exempel media hörde av sig och ville ha ett resultat på arbetet. Arbetet skulle synas och direkt 
kännas i atmosfären och i luften, men ett långsiktigt förändringsarbete går inte så fort. 
Hjälpen och stödet från föräldrarna finns inte i någon stor utsträckning och alla håller inte 
med oss i våra tankar. ”Det är mycket att slåss mot” med tanke på den starka normalisering 
som finns i samhället.  
 
Samverkan eller lärande samtal om jämställdhet, med personal från någon annan verksamhet 
för barn eller annan förskola, har inte alls bedrivits eller endast bedrivits vid några få enstaka 
tillfällen, enligt informanterna.     
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6. Diskussion 
 
6.1. Metoddiskussion 
 
Trost (2005) förordar att intervjuaren fokuserar på att ställa frågor och vara en god lyssnare, 
till skillnad mot Kvale & Brinkmann (2009) som kan se intervjun som ett utbyte av kunskap. 
Min strävan var att mina intervjuer mer skulle gå ut på att lyssna och försöka få fram deras 
erfarenheter, men att det inte går att bortse från att intervjustunden samtidigt blir ett möte. En 
reflektionsstund där ämnet är i fokus och där mina återkopplingar och följdfrågor kan påverka 
informanternas funderingar och perspektiv. Enligt Kvale & Brinkmann är en vanlig 
invändning mot intervjuforskning att det finns för få informanter för att kunna generalisera. 
De menar att det inte finns någon anledning att generalisera eftersom det är svårt att finna 
vetenskaplig kunskap som är giltig för alla platser och tider och att varje fenomen har sin inre 
struktur och logik. Med mina intervjuer vill jag få fatt på just mina informanters upplevelser 
av hur de har bedrivit och bedriver sitt långsiktiga jämställdhetsarbete. En strävan finns hos 
mig att intervjumaterialet kan representera några verkligheter. Men jag är ju i allra högsta 
grad själv en del av materialet, vilket inte går att bortse ifrån.  
 
När intervjuaren fokuserar på sitt syfte och frågeställningar och därtill har liknande 
intervjusituationer och frågor, höjer det trovärdigheten enligt Trost (2005). I alla mina 
intervjuer har jag haft samma intervjuguide och frågeställningar som underlag, och 
intervjuerna har skett i likvärdiga miljöer. Alla informanter har fått samma information om 
mitt arbete och på liknande sätt. Jag har fokuserat mitt syfte och mina frågeställningar under 
arbetets gång. Intervjuerna hade förhållande vis en bra längd och varken jag eller 
informanterna gjorde några sidospår från ämnet. Mitt tillvägagångssätt finns beskrivet i 
metoddelen och möjlighet finns att genomföra en liknande studie. Det inspelade har minskat 
feltolkningar med tanke på att jag har kunnat gå tillbaka och lyssnat om och om igen. Kvale 
& Brinkmann (2009) menar att i en kvalitativ forskningsintervju ska intervjuaren försöka 
formulera det underförstådda budskapet och sända tillbaka det till intervjupersonen. Av mina 
intervjuade tycker att jag i det flesta fall att jag fick respons på att jag tolkat dem rätt. I detta 
stycke ovan beskrivna faktorer tycker jag har bidragit till en god reliabilitet och validitet.  
 
Med många år som lärare i bagaget och därigenom erfarenhet av många olika slags samtal 
med många olika människor, påverkar nog min möjlighet att skapa ett avslappnat och 
konstruktivt samtal. Det har i mångt och mycket under åren handlat om att få fatt på mina 
elever och föräldrars upplevelser i olika frågor. Men nackdelen är att det kan vara svårare för 
mig att gå in i intervjurollen, eftersom informanterna med automatik kan upplevas som 
kolleger. En fördel i det hänseendet var att informanterna och förskolorna inte var kända för 
mig. En annan nackdel kan vara att jag kan ha svårare att se med nya ögon och i ett utifrån 
perspektiv, med tanke på att jag i allra högsta grad varit delaktig i skolan värld, men då inte i 
förskolans. Att min erfarenhet som pedagog skulle ha skapat någon slags osäkerhet hos 
informanterna, fick jag ingen känsla eller signaler om vare sig under intervjun eller vid 
genomgången av det avlyssnade. Mina informanter hade många års erfarenhet av sitt ämne 
och upplevdes trygga.  
 
Kvale & Brinkmann (2009) uttrycker att färdigheten att intervjua, lär man sig genom att 
intervjua. Att intervjua i ett vetenskapligt syfte var helt nytt för mig och att kunna intervjua 
professionellt kräver mycket erfarenhet, vilket jag inte har och detta har givetvis påverkar 
resultaten. Det gäller både intervjustunden med följfrågor och förslagen till frågor i 
intervjuguiden. Min upplevelse är att intervjustunderna kändes trovärdiga, men med i 
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beräkningen bör nog finnas, att pedagogerna kan känna sig tvingade att framstå som kunniga 
genuspedagoger vilket kan påverka resultatet. Patel & Davidsson (2003) menar att om 
intervjupersonerna säger en sak och handlar på ett annat, ger det ett rikare underlag för 
tolkning. Intervjuer i kombination med observationer, hade gett en större tyngd åt 
forskningens syfte och frågeställning. Men för att det skulle kunna leda till en bättre kvalité i 
denna studie, skulle det behövas både mer tid och för mig mer kunskap och erfarenhet inom 
området, anser jag.  
 
6.2. Resultatdiskussion 
 
6.2.1. Ämnets komplexitet  
 
SOU (2006) framhåller vikten av att fundera över hur pedagoger kan bli inspirerade av att 
arbeta med jämställdhetsarbete, till skillnad mot att komma med fler pekpinnar, fler lagar och 
nya mål. Vygotskij (1995) menar att överallt där människor fantiserar och förändrar 
förekommer skapande hur obetydligt det än må vara till skillnad mot geniernas verk. Att vi 
kan förändra och skapa nytt enligt Vygotskij, även i det lilla, kan vi behöva påminnas oss om 
och det kan kanske inspirera fler att medvetet arbeta med frågan. Berg (2003) betonar att 
arbetet ska vara lagom utmanande för att kunna vara hållbart över tid. Är det bland annat de 
perspektiven som saknas i förskolan och i skolan med tanke på avsaknaden av 
jämställdhetsarbeten, är min fråga? Gör vi pedagoger frågan för stor och avancerad så vi 
skjuter den ifrån oss? Men vi får kanske varken göra frågan för stor eller för liten för 
samtidigt visar forskning att ämnet kräver gedigen kunskap och därigenom mycket tid i 
anspråk, vilket visar på ämnets komplexitet. Tid behövs för att synliggöra sitt egna 
förhållningssätt och barngruppens genusmönster, vilket jag knyter an till Berge (2001) som 
betonar analysens och värderingens betydelse. Liknande resonemang har även Eidvald 
(2009). Till det kan även nämnas den i allt för hög grad stora fokuseringen på skillnaden 
mellan pojkar och flickor istället för individerna enligt (Nyström, 2009 och Eidvald, 2009). 
Att vi ständigt och jämt kategoriserar barn efter deras kön, pojkar och flickor, enligt Davies 
(2003), och som så starkt kan förknippas med barnets identitet, är en fråga som behöver 
problematiseras. Även Pramling & Hagsérs (2009) betoning på att barnet är mer nyskapande 
än pedagogerna och viktigt att tänka på och kan nämnas i sammanhanget. Ämnets 
komplexitet kräver både utbildning och tid, vilket även visar på vilken betydelse politiker, 
kommunen och ledningen har. Alla informanter i min studie har läst in sig på området och 
haft gemensamma reflektioner på sina arbetsplatser. Större delen av de intervjuade har 
uppgett att extra resurser vid starten har varit av betydelse för deras genusarbete. Enligt SOU 
(2006) måste ett jämställdhetsarbete få kosta i inledningsskedet och därefter fungera inom 
den ordinarie budgeten.    
 
6.2.2. Politikernas, ledarnas och den lokala kontextens  
 
Att det är av stor betydelse att ledaren stödjer arbetet för att kunna bedriva ett 
jämställdhetsarbete under längre tid uppger samtliga intervjuade. Ledaren har en stor 
betydelse för utvecklingsarbete menar Berg i Berg & Scherp (2003) som betonar ett 
lärandeorienterat ledarskap, där ledaren handleder personalen i att reflektera över sina 
erfarenheter, tydliggöra sina tidigare lärdomar och föreställningar och därigenom skaffar ny 
kunskap. Enligt Hameyer i Berg & Scherp (2003) är ingenting i det långa loppet möjligt utan 
rektors samtycke. Liknande resonemang för Jutterdal (2008) men påtalar att även politiker 
och ledare på alla nivåer i verksamheten måste få kunskap om genusmönster, för att kunna 
stötta all personal i ett förändringsarbete. Wallins (2007) utvärdering visar också att 
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jämställdhetsarbeten kan försvåras om förankring inte finns på organisationsnivå. Jutterdal 
uttrycker också att ett förändringsarbete i den här frågan kräver extra mod, med tanke på att 
människor som berörs av ett genusarbete, kan känna sig ifrågasatta i sina uppfattningar.  
Liknande resonemang som Jutterdal lyfter några informanter som försvårande i genusarbetet. 
De har upplevt liten stöttning i frågan av föräldrar och de har även upplevt en rädsla hos en 
del föräldrar, att tillexempel göra pojkar till ”flickpojkar”. Jutterdal menar att ledaren ska 
stödja framförallt när motstånd upplevs. Flertalet av informanterna kände en osäkerhet inför 
vilket stöd som var möjligt att få av sina ledare i nuläget, för att kunna fortsätta det 
långsiktiga arbetet. Om inte mer tid för reflektion i ämnet avsätts så undrar jag om det på 
förskolor där mina intervjuer skett och där osäkerheten för ledarskapet och upplevs, minskar 
rejält i kvalitét eller till och med kan leda till att den medvetna jämställdhetssatsningen inom 
en framtid är ett minne blott. Skolverket (2004) påtalar att den enskilde pedagogens 
kompetens, förmåga och intresse blir avgörande om inte den pedagogiska ledningen fungerar.  
 
Berg i Berg & Scherp red. (2003) uttrycker att utvecklingsidéer faller platt till marken om de 
inte är förankrade i den enskilda skolans specifika behov och förutsättningar. Vikten att få fatt 
på den lokala kontexten, förespråkar även Nyström (2009). I det sammanhanget kan även 
Dahlberg, Moss & Pence (2006) nämnas, som beskriver att många olika sorters barndomar 
råder. Det vill säga att barndomen är en social konstruktion där tillexempel tid, plats, kultur, 
klass och kön påverkar. Vad som upplevdes vara framtida behov och upplevda svårigheter för 
att kunna utveckla jämställdhetssatsningen, skiljde sig till vissa delar åt mellan informanterna 
och även vad de upplevt som inspirerande och betydelsefullt under åren. Någon uttryckte 
svårigheten med att kunna mäta kvalitén på genusarbetet, någon annan ett stort behov av mer 
reflektionstid. Det visar på vikten för ledaren att få fatt på den enskilda förskolans 
utvecklingsbehov i ämnet.  
 
Med tanke på eventuella personalförändringar, är min tanke om inte en genusgrupp likt 
organisationen för Förskola 2, bestående av några pedagoger i samarbete med ledaren, med 
huvudansvar för ämnet, kan vara en bra organisation för att arbetet ska kunna vara hållbart 
under längre period. Både pedagoger och ledare kan bytas ut och att det kan vara av vikt att 
pedagogerna känner större delaktighet för att arbetet ska kunna drivas framåt. Pedagogerna på 
förskolan med den organisationen signalerade en mycket trygg och positiv inställning under 
intervjun, för möjligheter att kunna fortsätta bedriva sitt jämställdhetsarbete. Men nämnas bör 
att kanske den positiva inställningen även kan grundas på att förskolan i nuläget har en 
forskare som studerar deras verksamhet. Vilket givetvis också kan ha påverkat atmosfären.  
 
6.2.3. Spridning för större genomslagskraft 
 
Enligt intervjuerna upplever pedagogerna att det har arbetat långsiktigt med jämställdhet på 
sin arbetsplats. Men en annan fråga jag ställer mig är hur genusarbetet kan bli långsiktigt för 
barnen? Hur kan erfarenheterna och kunskaperna kring jämställdhetsarbetet spridas och följa 
med barnen till skolan och fritidsverksamheten? Hur kan mina informanter med erfarenhet 
inom ämnet, ges möjlighet att sprida dem och förhoppningsvis väcka intresse inom 
framförallt närområdet? Regelbundna möten genom nätverk och samtalsgrupper mellan 
verksamheter i kommunen för barn i ämnet, har inte informanterna varit delaktiga i, men för 
mig låter det som en möjlig väg. Mina informanter skulle kunna dra lärdom av varandras 
verksamheter, om intresse finns och om det ges möjlighet till möten. Till det vill jag även 
tillägga Wahlströms (2003) resonemang att inte fokusera på vem som är skyldig att barnen 
inte är jämställda, utan fokusera på möjligheten att förändra. Wahlström vill ta bort all skuld 
vilket hon menar är ett stort hinder i skolutvecklingen. Fokus ska inte ligga på vem eller 
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vilken skola som är mest jämställd, utan hur kan vi inspirera varandra så jämställdhetsarbetet 
kan få större genomslagskraft anser jag. Enligt SOU (2006) är kunskapsspridning ett måste 
för att kunna utveckla jämställdhetsarbetet i förskolor och även Jutterdal (2008) påtalar 
kunskapsspridningen betydelse, för att skapa inspiration mellan verksamheter.  
 
6.2.4. Reflektion över verksamhet  
 
Samtliga intervjuade har uppgett och betonat, att synliggöra sitt egna förhållningssätt och 
genusmönster i barngruppen, har varit avgörande för att kunna arbeta ur genusperspektiv. 
Vilket kan knytas an till Berge red. (2001) betoning på att få personalen att reflektera över sin 
verksamhet och att bli avslöjade i hur de bidrar till könsmaktordningen. Även bland annat 
Månsson (2001) och Eidvald (2009) visar på självreflektionens betydelse i ett jämställd-
hetsarbete. Davies (2003) påtalar vikten av människans medvetenhet om den sociala 
strukturens påtagliga styrka, vilket kan nämnas i sammanhanget. Pramling & Hagsér (2009) 
påtalar vikten av att praktiker studerar hur genus gestaltas i barngruppen. Berge förordar 
videoinspelning, vilket gör att pedagogerna kan se att deras agerande är förkroppsligat. De 
flesta av mina intervjuade har uppgett att de använt videoinspelning för att observera 
verksamheten tidigare, men i dagsläget används videokameran i mycket liten grad hos mer än 
hälften av pedagogerna, där några uppger tidsbrist att reflektera över det inspelade som orsak. 
Berge uttrycker också att maktrelationer till och med kan få större fotfäste om analys och 
värdering inte görs och att kontinuerligt uppföljande studier ständigt måste pågå. Med tanke 
på det så ställer jag mig frågan, om inte ett resonemang där videoinspelning vid några enstaka 
tillfällen än inte alls, borde vara möjligt och av betydelse för att kunna behålla och fortsätta ge 
genusarbetet en bra kvalité. Informanterna på en av mina förskolor uppgav att de kände ett 
behov av någon kunnig utifrån, till hjälp att observera verksamheten. Ingen av dem kände till 
om det fanns verksamma genuspedagoger i sin kommun. Mer än hälften av informanterna 
hade haft tillgång till genuspedagoger tidigare under arbetes gång. Wallins (2007) utvärdering 
av projektet Forma framtiden i Norrbotten, visar att de flesta genuspedagoger inte fått 
nedsättning i tjänsten för att kunna verka i en jämställdhetssatsning. 
 
6.2.5. Frågor att ställa sig 
 
Under arbetets gång har min upplevelse pendlat mellan den enorma komplexiteten i ämnet, 
till solklara möjliga tillvägagångssätt för ett långsiktigt genusarbete. Att det är nödvändigt att 
studera detta ämne på ett djupare plan, visar både forskning och även min lilla studie och det 
kräver sitt. Men att leva som du lär, att praktisera dina teoretiska kunskaper, är nog den 
riktiga svåra utmaningen. Forskning visar till exempel att det är av vikt att få fatt på det dolda, 
till exempel Månsson (2001) menar att de vuxnas delaktighet i barnens könssocialisering ofta 
är osynlig. Med den vetskapen borde du om du vill skapa förändring, inte handla naturligt och 
av den anledningen, många gånger vara tvungen att gå emot dig själv. Hur mycket klarar vi i 
fråga att gå emot oss själva? Hur mycket koncentration krävs det av dig som människa och 
när blir kraven omänskliga? Och vad i övrigt i barngruppen kan du missa? En annan fråga 
angående vårt förhållningssätt är, om vi kan missa i att uppmärksamma tillexempel en flicka 
tillräckligt, som agerar ”könstypiskt”, om vi går in för att uppmärksamma det ”icke 
könstypiska” görandet hos henne. Till exempel en flicka som inte får positiva kommentarer 
för att hon servat kompisarna vid matbordet, för att vi upplever att hon är fast i den rollen. 
Hinner vi se till att barnet får tillräckligt med positiv bekräftelse och blir hörsammad vid 
andra tillfällen? Ytterligare exempel på vad som kan vara viktigt att fokusera är, vad vi 
skickar för signaler till barn och vuxna som agerar könstypiskt, upplever dem att deras 
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agerande har mindre värde? Upplever de att det är sämre att vara pojke/man och känna 
fascination för ishockey och flicka/kvinna för klänningar?   
 
6.3. Avslutande reflektion 
 
Vilka faktorer är då av betydelse för ett långsiktigt genusarbete? Mycket tid för reflektion i 
ämnet måste avsättas och då framförallt vid starten av ett jämställdhetsarbete. Men för ett 
arbete av långsiktig karaktär behövs även en ständigt pågående reflektion, för många 
frågeställningar måste regelbundet problematiseras.  Av vikt är att få vetskap om den 
specifika förskolans behov, när det gäller till exempel kunskapsbehov, pedagogernas 
förhållningssätt och genusmönster i barngruppen. Det gäller också att hitta en organisation på 
arbetsplatsen som är hållbar över tid.  Handledning av kunniga inom området kan ha stor 
betydelse och kunskaper inom området behöver spridas mellan verksamheter. För att kunna 
uppfylla ovanstående måste politiker, kommunen, ledare och pedagoger ha kunskaper i ämnet 
och allas ageranden är av betydelse och allt arbete bör följas upp i alla led. Om än inte allt 
ovanstående är uppfyllt, kan du som pedagog ändock påverka, bidra med dina kunskaper och 
vara med och försöka skapa förändring. Allt ovan har inte varit uppfyllt, för alla mina 
informanter, men trots det har de mer eller mindre lyckats hålla genusfrågan vid liv en längre 
period, åtminstone på deras förskolor.        
 
Enligt Vygotskij (1995) karaktäriseras en människas handlingar av två typer, en återskapande 
och en kreativ och enligt Davies (2003) att positionera sig som människa är att både skapa 
och upprätthålla den sociala ordningen. Min tolkning av det sagda är, att vi alla kan bidra med 
förändring, men att det är mänskligt att även följa de invanda genusmönstren, vilket kan vara 
något att tänka på ibland.   
 
Genusresan med mitt examensarbete, har i många lägen men inte i alla, gjort området enklare 
för mig och jag vet helt klart mycket bättre vad jag talar om nu, när det gäller förutsättningar 
för långsiktiga genus och jämställdhetsarbeten. 
 
6.4. Fortsatt forskning  
 
Vilka upplevelser har föräldrar till barn i verksamheter som arbetar ur genusperspektiv? Vad 
upplever dem som försvårande och underlättande, i sin delaktighet av sina barns förskolors 
genusarbeten? Vilka lärdomar kan vi dra av dem, för att utveckla kvalitén i genusarbeten? En 
annan fokusering är ledarnas upplevelser. Internationell och nationell forskning, visar på 
ledarens betydelse för förutsättningar för utvecklingsarbeten. Vad skulle en studie med 
liknande syfte och frågeställningar visa, om den skulle genomföras med ledare inom 
förskolan? Vilka upplevelser har de av sin förskolas långsiktiga genusarbete? 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
Hej!     2010-04-09 
 
I den utbildningen ingår ett examensarbete på 15 poäng. Min erfarenhet efter 
många år i läraryrket, är att långsiktiga förändringsarbeten i genusperspektiv 
inte bedrivs i någon större utsträckning, vare sig i förskolan eller i skolan. 
Genom examensarbetet får jag möjlighet att studera vad forskningen visar inom 
området och samtidigt ta del av några förskollärares tankar och idéer om 
förutsättningar för att genomföra ett långsiktigt genusarbete. För mitt 
examensarbete önskar jag intervjua 2 pedagoger i 3 olika förskolor. 
 
Syftet med denna studie är att beskriva olika pedagogers upplevelser om hur 
deras förskola genomför ett långsiktigt arbete ur genusperspektiv.  
Jag kommer att intervjua en pedagog i taget. Intervjun kommer att ta ca 1 
timme. Till min hjälp önskar jag använda en diktafon för att kunna vara mer 
närvarande under samtalet, ta till vara de intervjuandes upplevelser på ett bättre 
sätt och få fatt på mitt egna sätt att intervjua vilket kan påverka resultatet.  
 
De som deltar garanteras full anonymitet. 
 
Om ni har frågor kan ni vända er till:  
 
karanu-6@student.ltu.se 
Karin Anundi 070-6343876, 0920-257676 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:karanu-6@student.ltu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
 
 
Genusarbetet 
 
 
 

 
 
Måluppfyllelse 

  
 
 
 
Inspiration, kunskap och samverkan 

  
  
 
 
Budgetens, ledarens och kommunens roll 
  
 
 
 
Långsiktigt förändringsarbete 
 
 
 
 
Behov av förändringar 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor 
 
Hur väcktes ditt intresse för genusarbete? 
 
Finns det någon specifik eller några specifika händelser som väckte ditt intresse? 
 
Kan du beskriva ert genusarbete? 
 
Hur har arbetet förändrats med tiden? 
 
Med vilka verktyg och metoder utvärderar ni genusverksamheten? 
 
Vad har gett dig inspiration under arbetets gång och viljan att fortsätta? 
 
På vilket sätt skaffar ni kunskap inom genusområdet? 
 
Hur sker samarbete med andra avdelningar, förskolor och verksamheter? 
 
Hur påverkar ekonomin ert arbete? 
 
Vilken roll har din ledare i genusarbetet? 
 
Vilken roll har kommunen i genusarbetet? 
 
Vad upplever du är av betydelse, för att kunna bedriva ett långsiktigt förändringsarbete inom 
det här området? 
 
Nämn något som du upplever är av extra betydelse för ett långsiktigt arbete och som du vill 
betona? 
 
Kan du nämna någon eller några situationer, när du har upplevt arbetet extra svårt att bedriva? 
 
Vilka uttryckta behov av förändringar har er genusverksamhet i dagsläget? 
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