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Abstract 

The purpose of this study was to examine pedagogues behaviour and perceptions of gender in 

preschool. We have chosen to use the methods of observation and interview in order to 

achieve our purpose. We visited two preschools and observed pedagogues in three different 

situations in their work with the children, we wanted to see if they make any difference in the 

meeting against boys and girls. The results showed that the pedagogues we observed worked 

pretty equal. After the observations have been made, we interviewed pedagogues to find out 

what their perceptions of gender in preschool were. Their perceptions are that gender is a big 

topic and relatively new to all educators, but they see the importance of working equal. Most 

people believe they work equal but shows signs of lack of competence in the subject of 

gender and would like further education by acquiring new knowledge. 
 

 

Keywords: gender, equal, preschool, pedagogues, perceptions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sammanfattning   

Syftet med den här studien var att undersöka pedagogers beteende och uppfattningar om ge-

nus i förskolans verksamhet. Vi har besökt två förskolor och observerat pedagogerna i tre oli-

ka situationer i deras vardag. Detta har vi gjort för att se om de gör någon skillnad på pojkar 

och flickor i det muntliga bemötandet samt vilka barn pedagogen hjälper mest. Det sam-

manställda resultatet visade på att pedagogerna vi observerade arbetade relativt jämställt. Ef-

ter att observationerna ägt rum intervjuade vi pedagogerna för att ta reda på vilka uppfatt-

ningar de har om genus i förskolan. Deras uppfattningar är att genus är ett stort ämne och re-

lativt nytt för samtliga pedagoger, men de ser vikten av att arbeta jämställt. De flesta tror sig 

arbeta jämställt men ger uttryck för att sakna kompetens inom ämnet genus och vill gärna ge-

nom fortbildningar tillägna sig nya kunskaper. 

 

 

Nyckelord: genus, jämställdhet, förskola, pedagoger, uppfattningar 
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1.  Inledning 

Vi är två lärarstudenter som har valt att skriva examensarbetet tillsammans. Under arbetets 

gång har lika stort ansvar tagits över text och innehåll, litteraturen har bearbetats tillsammans. 

Arbetet är skrivet av oss båda från början till slut. Examensarbetet har skrivits med utgångs-

punkt i ämnet genus, då ämnet sedan utbildningens start har intresserat oss. Intresset har vuxit 

under våra verksamhetsförlagda utbildningar, där vi har fått ta del av och ingå i verksamheter 

som har präglats av ”alla människors lika värde”.  Trots att detta tänkande om alla människors 

lika värde präglar de förskolor som vi varit i, har vi ändå tagit fasta på att olikheter i pedago-

gers beteende och uppfattningar om genus i förskolan finns.  

 

Samhället i allmänhet strävar idag efter att upprätthålla demokratiska värderingar och detta 

även i förskolan. Vi har under våra verksamhetsförlagda utbildningar uppmärksammat att 

pedagoger i förskolans vardag medvetet/omedvetet gör skillnader i bemötandet av barnen, 

beroende på om det är en pojke eller flicka. Exempelvis har pedagoger påpekat barnens kläd-

val, där flickan sägs ha en söt tröja medan pojken har en tuff tröja. Vi har även erfarenheter av 

att pedagoger har delat in barnen i ”tjejjia” och ”pojkiga” aktiviteter. I Läroplanen för försko-

lan (Lpfö 98/reviderad 2010) framgår det tydligt att inget barn ska utsättas för diskriminering 

på grund av kön, förskolan ska hjälpa barnen att utveckla en positiv uppfattning om sig själva.  

 

Genus är ett problemområde som har stor plats i skollagar och styrdokument. Det vi tar fasta 

på är att alla som verkar inom förskolan enligt läroplanen ska motverka traditionella köns-

mönster och inte se pojkar och flickor som varandras motpoler. Att göra ett arbete kring pro-

blemområdet genus känns viktigt för att vi själva ska få lärdom om att arbeta i en förskola för 

alla, där både pojkar och flickor ges samma möjligheter och bemöts på likvärdigt sätt.  

 

Vi har goda förhoppningar om att denna studie kommer att ge oss bredare förståelse i hur vi 

ska bemöta barn på ett likvärdigt sätt i förskolans vardag. Vi vet själva hur svårt det kan vara 

att bemöta barnen på ett sätt som är likvärdigt och att vi lätt kan uttrycka oss som i klädsitua-

tionen ovan. För att vi som blivande pedagoger inte ska hamna i detta, som vi kallar fallgro-

par, vill vi med vår studie lära oss mer om pedagogers beteenden och uppfattningar om genus 

i förskolan. 

 

 

1.1 Syfte 

 
Syftet är att studera och analysera några pedagogers beteende och uppfattningar om genus i 

förskolan. 

 

 

1.2 Forskningsfrågor  
 

Vilka genusbeteenden bland personalen kan iakttas i olika situationer i förskolans verksam-

het?  

 

Vilka uppfattningar har pedagoger om genus och jämställdhet i förskolan? 
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2. Bakgrund 

 
Vi har gjort en uppdelning av forskningsbakgrunden. De olika delarna kommer att tydliggöra 

olika definitioner av begreppet genus och jämställdhet.  

  

 

2.1 Genus  

 

Enligt Hirdman (2003) har begreppet genus sitt ursprung i latinets gen-ere, släkte och kön. 

Fram till 1980-talet har begreppet genus bara använts inom språkläran, endast för att beteckna 

att substantiv är av olika slag, han, hon, den och det. Dessutom vill Hirdman att begreppet 

genus ska börja förstås samt användas flitigt, för att ge en uppfattning av hur vi människor 

kan formas och formar oss till män respektive kvinnor.  

 

Olofsson (2007) menar att begreppet genus är relativt nytt. Det kom till i början av 1980-talet 

och avser det sociala könet. Författaren menar att män och kvinnors skilda beteenden är en 

social konstruktion som inte kan förklaras som någon biologisk skillnad, det är i stället inlär-

ningen med sina kulturella och sociala förväntningar som har stor betydelse.  

 

Berg (2006) menar att genusdiskussionerna handlar om hur vi människor upplever och be-

skriver vår könstillhörighet och på vilket sätt vi hanterar det faktum att människor har delats 

in i två grupper, som män och kvinnor. Genus omfattar människans kulturella, sociala och 

biologiska kön. För att kunna praktisera denna kunskap om genus i skolverksamheterna behö-

ver lärare ta till sig den kunskap om genus som modern genusforskning tillhandahåller. 

 

 

2.2 Jämställdhet 

 

Begreppet jämställdhet skapades under 1960 talet och är det svenska ordet för jämlikhet mel-

lan kvinnor och män. Syftet med vår svenska jämställdhetspolitik är att alla människor oavsett 

kön ska ha rätt till samma möjligheter och rättigheter inom alla områden i vårt samhälle. Jäm-

ställdhet handlar således om vårt människovärde och de mänskliga rättigheterna. (Myndighet 

för skolutveckling. 2004.) 

 

Enligt Skolverket (1998) använder Sverige begreppet jämställdhet för att visa könens lika 

ställning, att kvinnor och män skall ha samma rättigheter och skyldigheter, lika värde och på 

lika villkor dela makt och ansvar både i arbets- och hemlivet. I Sverige finns idag en jäm-

ställdhetslag vilken innebär att både kvinnor och män ska ha likvärdiga rättigheter.  

 

Wedin (2009) menar att jämställdhet är en vision om att kvinnor och män ska ha samma rätt i 

samhället. Förskolan ska ansvara för att pojkar och flickor ska få en förståelse för demokra-

tiska värderingar. 

 
Jämställdhetsarbete utifrån en kvalitativ aspekt handlar om att kritiskt granska en verksamhet 

och ifrågasätta hur stereotypa föreställningar om kön präglar arbetet. Jämställdhet är alltså en 

kvalitetsfråga i förskola och skola. (Wedin, 2009, s. 18) 
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2.3  Genus ur olika perspektiv 

 

Connells (2002) definition av begreppet genus är betydelsen av de kulturella skillnader mellan 

kvinnor och män som utgår från en biologisk uppdelning av endera kvinnligt eller mannligt.  

 

Hirdman (2003) ger uttryck för att manligt och kvinnligt oftast är varandras motsatser och 

med det syftar Hirdman att kvinnor och män är två helt olika delar och hålls separerade ifrån 

varandra. Hennes exempel tar upp om hur människor så lätt uttalar sig om pojkar och flickor i 

allmänhet, bland annat att det finns ”pojkleksaker” och ”flickleksaker”, och att pojkar klassas 

som bråkiga medans flickorna som tysta.  

 

Enligt Gannerud (2001) är genus ett begrepp som används för att beskriva de sociala, kultu-

rella och historiska föreställningar och normer som innefattar människans olika kön. I hennes 

exempel rör det sig om både stora och små ting, alltifrån vilka färger på kläderna som barnen 

bär till vilka politiska värderingar vi har. I rapporten Hur är det ställt? Tack, ojämt! (Myndig-

het för skolutveckling, 2004) kan vi läsa att normer för flickor handlar om utseende och klä-

der, pojkar däremot tar avstånd från flickors normer och gör istället allt för att synas och hö-

ras.  

 

Connell (2002) tar upp om hur pojkar och flickor redan vid födseln blir klädda i kläder med 

kulörer som bestämmer om det är en pojke eller flicka: blåa kläder för pojkar och rosa för 

flickor. Vidare menar författaren att barnen redan i tidig ålder förväntas vara och uppträda på 

ett visst sätt, som tuffa pojkar och snälla flickor. 

 

I Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) tas det upp om att 

tidigare forskning visar på att det görs skillnader på hur man behandlar pojkar och flickor i 

förskolan. Det framgår att pojkar får större uppmärksamhet och tar mer plats än flickorna. I 

rapporten Jord för växande (Skolverket, 1998) framgår att det är i samspelet med andra indi-

vider som barns upplevelser skapas om vad det innebär att vara pojke respektive flicka. I för-

skolans vardag sker ständigt en genussocialiserande utveckling, där flickor och pojkar utfors-

kar nya beteenden och sätt att vara på. Vidare kan vi läsa att barn utifrån reaktioner de får från 

sin omgivning skapar överrenskommelser om vad som är lämpligt endast för flickor respek-

tive pojkar att göra och vad som är lämpligt för alla (Skolverket 1998). 

 

Rithander (1991) förklarar att när flickor och pojkar kommer till förskolan har de med sig 

normer och värderingar om vad som är rätt och fel. Grundläggande uppfattningar ur ett ge-

nusperspektiv handlar om vad kvinnor och män ska göra och hur de ska vara samt hur flickor 

respektive pojkar förväntas bete sig och vad de förväntas tycka om. Dessa uppfattningar har 

barnen fått lära sig redan som små genom andra närstående människor. Vidare tar Rithander 

upp att värderingarna som barnen har med sig till förskolan speglar sig i deras val av aktivi-

teter och leksaker men också i beteende mot andra barn och vuxna. 

 

Eftersom genus enligt Gannerud (2001) är ett begrepp som används för att beskriva sociala, 

kulturella och historiska föreställningar och normer vilken innefattar människans olika kön, är 

det av stor vikt att koppla genus till det sociokulturella perspektivet. Ett sociokulturellt per-

spektiv börjar med att barnet föds in i en social värld. I det sociokulturella perspektivet är det 

samspelet och samverkan mellan människor som är i fokus. I interaktion med andra ska män-

niskan utveckla uppfattningar om sig själv och andra. Att arbeta efter ett sociokulturellt per-

spektiv främjar individens utveckling.  
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Det innebär att barnet behöver en sensitiv vägledare som kan fungera både som en känslomäs-

sig trygghetsbas för barnets utveckling och som vägledare in i de sociokulturella gemenskaper 

som barnet måste erövra för att leva ett fullvärdigt liv. Därför är barnets utveckling inte enbart 

en spontan, inifrån driven utvecklingsprocess (det är den också) utan i hög grad en assisterad 

utveckling där en eller flera kompetenta deltagare som barnet känner tillit för (omsorgsperso-

ner, föräldrar eller kamrater) vägleder och stöttar barnet på vägen in på de arenor och in i de 

gemenskaper som utgör en naturlig del av dess utvecklingsprocess. 

(Hundeide, 2009, s. 6) 

 

I det sociokulturella perspektivet är barnets lärande och utveckling förenat med den gemen-

samma och sociala vardagen i förskolan. Här ingår också barnets egna förutsättningar till lä-

rande och utveckling. Barns identitets- och meningsskapande blir verklighet i samspel mellan 

barnet och i den miljö som barnet befinner sig i (Hundeide, 2009; Vygotskij, 2001). 

 

 

2.4  Förordningar och lagars syn på genus/jämställdhet 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/reviderad 2010) tar upp vikten av ett jämställt arbete mel-

lan könen samt att i tidigt skede bemöta barnen med ett förhållningssätt som visar på att 

kvinnligt och manligt ska behandlas likvärdigt.  

 
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 mannligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i för-

skolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begräns-

ningar utifrån stereotypa könsroller . 

(Lpfö 98/reviderad 2010, s. 5) 
 

Lagar och styrdokument är skolväsendets riktlinjer. Att aktivt arbeta med dessa kommer för-

hoppningsvis att leda till bredare kunskaper hos pedagoger som i sin tur med ett bra genusbe-

mötande kan vidarebefordra kunskapen till barnen. Vidare tar Lpfö 98 upp att pedagogens roll 

i förhållande till barnen är viktig. Pedagoger ska bemöta och förhålla sig till barngruppen på 

ett jämställt sätt, som bland annat visar på alla människors lika värde oavsett kön.  

 

FN’s barnkonvention (Unicef 2009) tar upp vikten av att alla barn skall ha samma rättigheter 

och ska respekteras oavsett vilket kön, vilken religion och vilket språk man har. I skollagen  

(2010:800) under paragraf 8§ i kapitel ett kan vi ta fasta på att 

alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika till-

gång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. 

(Sveriges riksdag, Skollagen, kap. 1, 8 §) 

Vidare sammankopplas Diskrimineringslagens (2008:567) bestämmelser till skollagens pa-

ragraf där vikten ligger i att 

motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbild-

ningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, reli-

gion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  (Sveriges riks-

dag, Skollagen, kap. 1, 8 §) 
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Skolverket (1998) menar om samhällets jämställdhetspolitiska mål ska kunna uppnås, har 

förskolan ett åtagande av stor betydelse att motverka traditionella förväntningar på flickor och 

pojkar. Barn ska ges förutsättningar att förverkliga sina förmågor oavsett könstillhörighet. 

 

 

2.5 Pedagogers roll i jämställdhetsarbetet 

I Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005), tas vikten av peda-

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

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

hetsarbetet. Förskolan är en viktig del i barns utveckling där personalen har den största rollen 

i arbetet för en jämställd förskola. Vidare behöver pedagoger ha både teoretisk kunskap om 

jämställdhet/genus, men också praktisk erfarenhet för att kunna upprätthålla ett jämställd-

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

könsidentitet formas i förskolans vardagssituationer där kommunikation och social samvaro 

med andra barn och vuxna är i centrum. 

Förskolan blev sommaren 2011 en egen skolreform, vilket innebär att det pedagogiska upp-

draget nu blir klarare. Detta innebär också att förskollärare måste besitta kunskaper för att öka 

sin genusmedvetenhet med tanke på det uppdrag som förskolan idag har. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i för-

skolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begräns-

ningar utifrån stereotypa könsroller.  (Lpfö 98/reviderad 2010, s.5) 

Skolverket (1998) menar att jämställdhet handlar om hur individer av olika kön förhåller sig 

till varandra och hur de vuxna överför värderingar och demokratiska idéer som förändrar tra-

ditionella könspositioner. Barn är aldrig passiva mottagare till vad vuxna för över i form av 

värderingar och normer till dem. Vidare tar skolverket också upp att 

förskolan är en social arena som på många sätt organiseras efter kön. Var personal och barn 

befinner sig, vilka aktiviteter de ägnar sig åt, hur de värderar dessa, liksom hur de bemöter 

varandra sammanhänger med deras syn på genus. Personalens medvetenhet om sina egna at-

tityder är en av grunderna för att aktivt främja jämställdhetsarbetet i förskolan.  (Skolverket 

Jord för växande, 1998, s.6) 

I jämställdhetsprojektet Hur är det ställt? Tack, ojämt! (2004) tas det upp att jämställdhetsar-

betet startar hos de vuxna, där det viktiga är att börja se det man normalt inte ser samt skaffa 

en medvetenhet om sina egna värderingar.  

 

Berg (2006) menar att genus i yrkespraktiken handlar om lärarens medvetenhet och förhåll-

ningsätt, där det är av största vikt att läraren ständigt är uppmärksam på frågorna gällande kön 

och sin egen roll som förebild. Alla ska göras delaktiga i arbetet med att främja jämställdhet, 

såväl personal och barn, som föräldrar. Vidare menar Berg att lärare är de viktigaste vuxna i 

ett barns liv näst efter föräldrarna, eftersom barnet träffar lärarna den största delen av dagen. 

Därför är det viktigt att lärare lär, guidar och bekräftar barnens kunskaper samt ger stöd för att 

barnet ska kunna utvecklas maximalt. Berg tar också upp en svårighet med jämställdhetsar-

bete, nämligen att läraren själv oftast har formats av typiska könsmönster under sin egen upp-

växt. Det är därför viktigt att lärare ges mer utrymme för kunskap och reflektion för att kom-

ma vidare i jämställdhetsarbetet.  
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I rapporten Hur är det ställt? Tack, ojämt! (Myndighet för skolutveckling, 2004) understryks 

att förskolepersonal behöver stöd av kommun- och skolledning bland annat genom att erbju-

das kompetensutveckling för att utveckla sitt pedagogiska förhållningssätt i förhållande till 

jämställdhetsarbete. Berg (2006) har även hon samma synpunkter: ”Resurser måste avsättas 

för att bygga upp den kunskap som behövs för att tillgodose de krav som ställs på skolan” 

( s.22).  

Statens offentliga utredning Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) antyder att om jäm-

ställdhetsarbetet i förskolan ska kunna utvecklas sett från ett längre tidsperspektiv, bör all per-

sonal som verkar inom förskolan få möjligheter att tillägna sig kompetensutveckling på områ-

det genom fortbildningar. Vidare kan vi läsa en enkätstudie som utförts 2002, vilken visar på 

att hela 76 % av Sveriges kommuner inte ger sin förskolepersonal möjlighet till kompetensut-

veckling inom området jämställdhet (SOU 2006:75). Om förskolan ska kunna upprätthålla ett 

arbete om att motverka traditionella könsmönster och könsroller är det av stor vikt för för-

skolepersonal att få kompetensutveckling för att kunna utföra sitt uppdrag. Vidare väcktes stor 

beundran av gruppen av ombud då de vid besök av olika förskolor i Sverige mött personal 

som visat på stor entusiasm och viljan att ständigt lära och utvecklas, men kan ganska snabbt 

konstatera vilka bristerna är, 

Intresset och viljan finns på många förskolor, men många saknar fortfarande ordentligt med 

kunskap för att kunna omsätta den här viljan i praktisk handling i det vardagliga pedagogiska 

arbetet i förskolan. Som vi konstaterade i vårt delbetänkande ser vi bristen på kunskap i genus 

– och jämställdhetsfrågor som den mest avgörande faktorn som måste åtgärdas för att jäm-

ställdhetsarbetet i förskolan ska kunna ta fart och utvecklas på längre sikt.  (Statens offentliga 

utredningar SOU 2006:75, s. 189) 

Bristerna i lärares kompetensutveckling om genusfrågor börjar redan i lärarutbildningarna. 

Rudhe (2012) berättar i sin artikel om forskning som gjorts i ett flertal lärarutbildningar där 

det har påvisats att genus- och jämställdhetsfrågor får en mycket liten plats i lärarutbildning-

arna. Detta leder till att det endast blir en översiktlig syn på ämnet där jämställdhet till stor del 

bara handlar om den lika fördelningen mellan män och kvinnor. Genus- och jämställdhetsfrå-

gorna blir alltså bara ytlig kunskap för studenterna.  

Enligt Månsson (2000) är pedagogens roll en stor del av den process av genusformande som 

ständigt gör sig påmind i förskolans verksamhet. Vidare visar Månssons studie att både peda-

goger och barn har del i denna process, vilken innebär att det är mötet mellan vuxna och barn 

som tillsammans formar genus. Samma författare visar i sin studie att pedagoger har köns- 

och individrelaterade förväntningar på barnen, både medvetna, oreflekterade och delvis osäk-

ra. Detta förklaras i att pedagogerna påverkas av sina individuellt kulturella föreställningar om 

pojkar och flickor. Ett exempel ur studien är att personalen ofta anser att flickor klarar sig 

själva tidigare än pojkar och där av får flickorna mer uppmuntran och större tillit till sin egen 

förmåga.  

 

Enligt Berg (2006) finns det idag flera sätt att ta sig an ett jämställdhetsarbete i skolverksam-

heten. Vissa lärare väljer att utgå från sig själva för att hitta metoder medan andra väljer att 

utgå från barnen där aktiviteter skapas för att bryta traditionella könsmönster.  Könssegrege-

rande grupper där barn delas in i en pojk- respektive flickgrupp är en metod som många lärare 

väljer.  
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Fördelar med denna metod är enligt Berg att barnen ges större andrum, med vilket menas att 

barnen i en positiv miljö ges möjlighet att prova på saker som normalt tillskrivs det andra kö-

net. Till exempel vågar flickor ta för sig mer och pojkar får insikter i att bry sig om varandra. 

Samtidigt finns en risk med denna metod, att arbetssättet tydligt betonar skillnaderna mellan 

könen och styrker ett negativt budskap om att flickor uppfattas som svaga och pojkar som 

bråkstakar. Som en slutsats menar Berg att det är av stor vikt att den könssegregerade verk-

samheten inte hindrar barnen att utvecklas till egna individer.  

 

Edström (2010) menar i att pedagoger tidigare inte såg barnen som egna individer utan delade 

upp dem utifrån kön, vilket bidrog till traditionella könsmönster. Men med nya resonemang 

har metoderna för att motverka könsmönster handlat om att främja jämställda pojkar och 

flickor, genom att behandla barnen könsneutralt. Månsson (2000) visar i sin studie att vuxna i 

samspel med barn tillsammans ska forma genus. I enighet med föregående författare där sam-

spelet mellan vuxna och barn betonas tar Gannerud (2001) upp att pedagogens ansvar ligger i 

att utforma verksamhetens innehåll och besluta vilka arbetsformer som används, detta för att 

skapa en god social miljö.  

 

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

jämställdhet är och hur de tänker kring ämnet. Det framgår att alla ska ha samma möjligheter 

och förskolan ska erbjuda barnen material som kan användas av både flickor och pojkar. För 

förskollärarna i studien är det en självklarhet att både pojkar och flickor ska kunna leka med 

till exempel dockor. Barnen ska ha samma möjligheter utan begränsningar som kopplas till 

könet. Vidare tar Eidevald upp att förskollärarna uttrycker svårigheter i fråga om hur de kon-

kret ska kunna arbeta för att nå jämställdhet i sin verksamhet. Eidevald tar också i sin studie 

upp att förskollärarna ser hinder i jämställdhetsarbetet. Bland annat tyckte förskollärarna i 

Eidevalds studie att barn påverkas av massmedia och att barnens föräldrar hindrar jämställd-

hetsarbetet, bland annat genom att klä barnen i kläder som betonar om barnet är en pojke eller 

flicka. Samtidigt som förskollärarna försöker att arbeta jämställt finns det fortfarande föräld-

rar som inte vill tillåta sitt barn att gå över gränser om vad som ”tillhör” det andra könet.   

 

Hellman (2010) tar i sin studie upp att vissa pojkar anses ta mer utrymme och vara ”stökiga” 

så att andra barn kommer i skymundan. Den största delen av personalen i den studerade för-

skolan tänker att verksamheten måste planeras utifrån pojkarna för att få den att fungera och 

få en ”lugn” barngrupp. För att främja en ”lugn” barngrupp görs valet att ta bort alla uttrycks-

fulla aktiviteter, bland annat där barnen målar med kladdiga färger eller spelar instrument. 

Dessa aktiviteter anses ge en negativ inverkan på barnen och göra gruppen livlig. Samtidigt 

gör en pedagog invändningar om hur de övriga pedagogerna ständigt diskuterar pojkarna som 

grupp. Detta sätt att diskutera anses inte överensstämma med förskolans jämställdhetsupp-

drag. En förändring i arbetslagets tankar om jämställdhetsfrågor måste prioriteras. För att få 

den eftersträvade lugna barngruppen väljer pedagogerna i studien att införa ett temaarbete. 

Tanken med temaarbetet är att alla barn ska bli delaktiga i något som de visar intresse för. 

Även de pojkar som anses vara stökiga ska ges möjlighet att delta i något som engagerar dem. 

Vi kan även läsa i Hellmans studie att föräldrar har opponerat sig mot denna generalisering av 

pojkar och anser att det måste göras andra beskrivningar av pojkarna istället för ”bråkiga” och 

”stökiga”. 
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I Cahill & Adams (1997) studie kan vi läsa att lärare ger uttryck för att barn ska vägledas i 

vilka beteenden och förväntningar som är lämpliga beroende på barnens könstillhörighet. Det 

vill säga att om en lärare anser att en kvinna ska ha personliga egenskaper som till exempel 

självständighet och bestämdhet kommer läraren med all sannolikhet att uppmuntra dessa 

egenskaper. Läraren kommer att arbeta för att utveckla dessa kvalifikationer hos unga flickor. 

Vidare tas det upp att lärarna anser att de inte gör några könsskillnader mellan barnen, men 

trots det ger lärarna uttryck för att det är mer acceptabelt att flickor spelar baseball än att poj-

karna tränar cheerleading. Slutligen i Cahill & Adams studie visar lärarna attityder ur ett ge-

nusperspektiv att flickor kan bejaka både sin feminina och maskulina sida. Pojkarna ges dock 

inte samma möjligheter att utforska sin feminina sida utan att bli betraktade utifrån ett homo-

fobiskt synsätt. Vuxna, både lärare och föräldrar, känner en rädsla inför att låta pojkarna i ti-

dig ålder leka med dockor. De tror att detta kan resultera i att pojkarna senare i livet blir ho-

mosexuella.  

 

Olofsson (2007) tar, liksom föregående författare, upp att det är mer acceptabelt för flickor att 

eftersträva manliga ideal än vad det är för pojkar att ha kvinnliga förebilder. Detta tolkas som 

att den manliga normen fortfarande värderas högre än den kvinnliga. Det är få pedagoger i 

förskola och skola som vill se sig själva som ojämställda. Pedagoger anses sig inte göra några 

större skillnader på flickor och pojkar (Wedin, 2009). Rönnbäck (2007) menar att det är van-

ligt att pedagoger tror att de inte gör skillnad på pojkar och flickor utan bemöter alla barn och 

elever som egna individer. Pedagoger kan uppleva påståenden om att de inte arbetar för att 

motverka könmönster som kränkande. De tar illa vid sig och känner sig anklagade. Men för 

att kunna arbeta med ett framgångsrikt jämställdhetsarbete gäller det enligt Berg (2006), att 

våga och vilja förändras samt att se sig själv som förebild. Många lärare har för vana att und-

vika förändring i sitt arbete genom att förneka, bortförklara och fastna i det gamla. Enligt 

Berg är det viktigt att ge sig själv den tid det behövs för att göra förändringar i jämställd-

hetsarbetet och bli en trovärdig lärare med en sund syn på genus. 
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3. Metod 

 

Under denna rubrik redovisar vi hur vi har genomfört vår undersökning och vilka tillväga-

gångssätt vi använt oss av. Vi har studerat och analyserat verksam personal i förskolan och 

valde därför att använda en kombination av två metoder för inhämtning av data, nämligen 

observation och intervju. I båda fallen av informationshämtning klargjorde vi för pedagogerna 

vad det var vi skulle studera och analysera. Vi talade även om vilket syfte vi hade med obser-

vationen och intervjun detta i samförstånd med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer. 

 

 

3.1 Försökspersoner  

 

Målgruppen för studien var pedagoger som är verksamma inom förskolan. I förskolans verk-

samhet arbetar både förskollärare och barnskötare. Eftersom vi själva kommer att få en yrkes-

roll som förskollärare valde vi målgruppen bestående av endast förskollärare att studera och 

analysera. Med urvalet hoppades vi kunna nå målet som var att ta reda på vilka beteenden och 

uppfattningar om genus i förskolan som dessa pedagoger hade.  

 

Vi besökte två förskolor i vår kommun varav två avdelningar observerades. Antalet pedagoger 

var cirka två till fyra stycken per avdelning. Den första avdelningen vi besökte hade tre an-

ställda i åldrarna 35-60 år varav två utbildade förskollärare. Barngruppen på avdelningen be-

stod av elva pojkar och tre flickor i blandade åldrar. Den andra avdelningen som besöktes var 

stor och bestod av sju anställda i åldrarna 40-63 år, varav fyra utbildade förskollärare. Barn-

gruppen bestod av 33 barn i åldrarna tre till fem år, fördelningen av pojkar och flickor var 

relativt jämnt. Vid första kontakten kunde vi fastställa att båda avdelningarna ansåg att genus-

arbete i förskolan var något nytt, men att man försökte jobba jämställt med utgångspunkt i 

demokrati och värdegrunden.  

 

 

3.2 Bortfall 

 

Vid observationerna blev det bortfall av observationstillfällen. Detta på grund av tid- och per-

sonalbrist från förskolans sida. Två förskolor har observerats. Tanken från start var att tre si-

tuationer i förskolans vardag skulle observeras på båda förskolorna. Den situation som föll 

bort var samlingen på en av förskolorna, då de inte hade tid till samling.  

 

 

3.3 Material  
 

Materialet som vi kommer att använda under vår studie är 

- Observationer 

- Observationsschema, (se Bilaga 1) 

- Intervjufrågor, (se Bilaga 2) 

- Anteckningsmaterial 

- Ljudinspelning  
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3.4 Informationshämtande metod: observation 

 

Løkken & Søbstad (1995) definierar observation som uppmärksam iakttagelse i pedagogiska 

sammanhang, vilket syftar till att vi som observatörer skulle vara uppmärksamma på vad som 

hände i omgivningen vi befann oss i. Observation är en vetenskaplig teknik för informations-

hämtning. Denna teknik är bra att använda som komplement till andra tekniker inom infor-

mationshämtning (Patel & Davidson, 2003). Vidare valde vi att genomföra observationer för 

att det, enligt Patel & Davidson, är en bra metod vid inhämtning av information inom området 

som bland annat rör beteenden där både fysiska handlingar och verbala yttranden äger rum i 

vardagliga situationer. Genom observation kan vi i förskolans vardagliga miljö se vilka bete-

enden och uppfattningar pedagoger har om genus i samma stund som de inträffar. Observa-

tioner kan också ge oss information om hur relationerna är mellan vuxna och barn, menar 

Løkken & Søbstad (1995). 

 

Vi utförde strukturerade observationer där vi som observatörer var okända men synliga och 

icke deltagande (Patel & Davidson, 2003). Observationsschema var det hjälpmedel vi an-

vände oss av under våra observationer. Under observationerna var vi endast åskådare med 

penna och papper som oavbrutet under de utvalda situationerna antecknade vad som hände. 

Enligt Løkken & Søbstad (1995) är detta ett bra sätt att under kort tid få en allmän informa-

tion om vad pedagogen ger uttryck för. 

 

En kvalitativ observationsmetod står som grund för vår forskning. Løkken & Søbstad menar 

att i en kvalitativ observationsmetod ska man rikta sitt intresse på utvalda företeelser som man 

valt att studera. Vidare uttrycker författarna att denna metod har starkare betoning på sam-

spelet mellan människor, vilket var till fördel för oss som studerade pedagogers interaktioner 

med barn i förskolans verksamhet. 

 

Vi observerade pedagogerna i deras yrkesroll i speciellt utvalda situationer i förskolans var-

dag. Situationerna som observerades var samling, matsituation och påklädning i samband med 

utevistelse. Våra val av dessa situationer var grundade på att vi av tidigare erfarenhet har sett 

pedagoger vid flera tillfällen bemött barn på helt olika sätt beroende av kön.  Enligt Olofsson 

(2007) får pojkar av pedagogerna mer uppmärksamhet, större respons, fler leenden och även 

fler negativa tillsägelser än flickor. Denna typ av beteende och bemötanden sker i samband 

med samling, matsituation och påklädning. Detta väckte vårt intresse och vi ville ta reda på 

om det stämde i verkligheten. Medvetna val av situationer att observera gjordes för att få den 

information vi behövde till vår forskning. Enlig Løkken & Søbstad (1995) ska man inte ob-

servera allt som inträffar under en dag: 

 
Om man försöker se allt, ser man ingenting. Det innebär att man måste välja ut olika aspekter 

av den omgivande verkligheten och rikta sitt fokus mot just detta. Genom att aktivt använda 

sig av sina sinnen, gärna tillsammans med penna, papper och en bandspelare eller videoka-

mera, kan man få fram information som efteråt kan bearbetas och analyseras. 

 (Løkken & Søbstad, 1995, s. 17) 
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3.5 Informationshämtande metod – intervju 

 

För att få mer övergripande kunskaper om hur pedagogerna tänkte kring ämnet genus genom-

förde vi muntliga intervjuer. Om pedagogerna tillät ljudinspelning vid intervjutillfället skulle 

intervjuerna spelas in. Tanken var att vi skulle intervjua ungefär sex till åtta pedagoger i för-

skolan.  

 

Patel & Davidson (2003) har bra tankar om hur informationshämtning kan utföras. Som för-

fattarna förespråkar består våra intervjuer av öppna frågor, vilket kallas för en kvalitativ inter-

vju. Syfet med den kvalitativa intervjun var att studera och analysera beteenden och uppfatt-

ningar som intervjupersonen hade om genus. En kvalitativ intervju innebär att både intervjua-

ren och den som intervjuvas är medskapare i ett samtal. Samtalet mellan båda parter ska vara 

informativt och hållas oavbrutet, detta för att få bredare perspektiv av pedagogens syn på ge-

nus.  

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) finns många olika intervjuformer. Vi använde oss av dis-

kursiva intervjuer. Denna intervjuform innebär att intervjupersonen var en medforskare i vårt 

arbete. I en diskursiv intervju betonas vikten av de lokala och dynamiska uppfattningar som 

skapas i den pågående intervjusituationen.  

 

Intervjun ägde rum i en för pedagogen trygg miljö där samtalet och intervjun kunde pågå utan 

avbrott. Enligt Patel & Davidson (2003) bör intervjuaren ha ett förhållningsätt som visar på ett 

genuint intresse för ämnet och personen som intervjuvas. Vi gick in i intervju med ett neutralt 

förhållningsätt, vilket innebar att vi varken dömde eller kritiserade intervjupersonens åsikter. 

Som Kvale & Brinkmann (2009) talar för var vår vision att intervjun skulle bli ett samtal som 

stimulerade oss själva samt personen som intervjuades. Målet var att tillägna oss en större 

medvetenhet i ämnet genus. 

 

Vi utförde våra intervjuer enligt Patel & Davidsson (2003), då vi hade låg grad av standardi-

sering och strukturering. Intervjupersonerna fick möjlighet till stort svarsutrymme eftersom vi 

använde oss av öppna frågor. Anledningen till detta val av låg standardisering och strukture-

ring var att vi skulle ges möjlighet att få ut så mycket information som möjligt då frågorna 

och dess ordning kunde ändras under intervjuns gång. Valet gjordes också för att vi i resulta-

ten skulle kunna göra en kvalitativ analys av intervjuerna.     

                        

 

3.6 Genomförande  

 

Vi gjorde noga förberedelser innan vi påbörjade vår undersökning, det vill säga planering för 

observation och inför intervju.  När vi utförde våra observationer och intervjuer var vi båda 

delaktiga. Enligt Patel & Davidson (2003) stärks reliabiliteten på forskningsundersökningen 

om man är två närvarande observatörer vid inhämtning av data, eftersom båda observatörerna 

deltar och antecknar vid datainsamlingen. När det inte finns klara regler, kriterier eller tillvä-

gagångssätt kan det vara svårt att uppnå god kvalitet på studiens tillförlitlighet (Patel & Da-

vidson). Då vi valde att göra en kvalitativ inriktad studie var det extra viktigt att göra en nog-

grann beskrivning av vår forskningsprocess från början till slut. Patel & Davidson menar att 

läsaren utifrån vår noggrant skrivna forskningsprocess kan bilda sig en egen uppfattning av 

studiens trovärdighet.  
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Det första vi gjorde var att kontakta pedagogerna per telefon för att presentera oss och lägga 

fram vårt ärende. Efter en första telefonkontakt besökte vi pedagogerna och gav en fullständig 

redogörelse om varför vi kommit och vad det var vi ville få kunskaper om. Sedan bestämdes 

tid för nästa möte där observation och intervju skulle äga rum. Pedagogerna som vi skulle 

observera och intervjua fick valet om att vara anonyma eller ej och detta informerade vi om 

innan vår datainsamling.  

 

 

3.6.1 Genomförande av observation  

 

Den metod vi började med till vår inhämtning av data var observation. Vi valde att börja med 

observation för att pedagogerna inte skulle bli allt för medvetna om vad dem gjorde och vad 

dem sa till barnen ur ett genusperspektiv. Om vi hade valt att göra intervjun först tror vi att det 

skulle funnits en risk att pedagogerna på förhand blivit påverkade av de frågor vi senare skulle 

ställa. Pedagogerna kunde ha blivit mer medvetna om sitt agerande. Vilket hade kunnat ge en 

felaktig bild om vilka genusbeteenden som faktiskt iakttogs i de olika situationerna i försko-

lans verksamhet. 

 

Vi observerade pedagogerna i de tidigare valda situationerna. Under genomförandet av obser-

vationssekvenserna var vi okända, synliga men ej deltagande observatörer. Vi höll oss på ett 

längre avstånd i förhållande till situationen, men inom räckhåll för att kunna uppfatta och höra 

vad som sades och gjordes av pedagogerna.  

 

Under observationerna används ett observationsschema (se Bilaga 1) som vi i förväg sam-

manställt. Shemat användes vid alla observationstillfällena och var uppbyggt av fem olika 

yttranden om pedagogers handlingssätt ur ett genusperspektiv. Beroende på om pedagogen på 

något sätt uppmärksammade en pojke eller flicka, gjorde vi en markering i schemat.  

 

Tillfällena tog olika lång tid att observera. Frukosten tog upp till 30 minuter att observera me-

dan samling och påklädning tog cirka 15 minuter. Under observationerna delade vi upp oss. 

På detta sätt kunde fler pedagoger observeras.  

 

 

3.6.2 Genomförande av intervju 

 

Vidare fortsatte forskningen med metoden intervju. Vi började ge intervjupersonerna en bak-

grund till vårt forskningsarbete. Intervjun var uppbyggd med neutrala frågor (se Bilaga 2) 

med öppna svarsmöjligheter, vilket, Patel & Davidson (2003), rekommenderar. Ett önskemål 

vi hade var att få möjlighet till ljudupptagning vid intervju och frågade därför pedagogerna 

om lov. Det vill säga om denne kände sig trygg och tillät en ljudinspelning. 

 

Intervjuerna utfördes med sammanlagt sex stycken utbildade förskollärare. Intervjuerna ägde 

rum i förskolornas lokaler och varje intervju tog ungefär 30 minuter vardera. Av sex inter-

vjuer spelades bara en in. Detta respekterades eftersom pedagoger kände obehag inför ljudin-

spelning. Intervjuerna hölls utan avbrott och pedagogerna gavs god tid på att formulera sina 

svar. Vi har båda deltagit under alla intervjutillfällen och antecknat svaren i varsitt block. Di-

rekt efter intervjun, bearbetades och sammanställdes bådas anteckningar, för att garantera att 

all information kom med.  
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För att urvalspersonerna skulle få behålla sin anonymitet vid intervjutillfällena utgick vi från 

Vetenskapsrådets (2002) krav, ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet” (s.12).  Med detta i åtanke sammanställdes alla intervju-

svar under samtliga frågor. 

 

 

3.6.3 Bearbetning av informationshämtande metoder 

 

Efter observationernas genomförande sammanställdes observationsschemats rådata från båda 

förskolorna. När resultaten av observationerna redovisades, gjordes det överskådligt med 

hjälp av stapeldiagram. I diagrammen finns en sammanställning av resultaten från båda för-

skolorna. I tre olika diagram representeras de olika situationerna som observerats, måltid, 

samling och påklädning. Avslutningsvis sammanställdes alla observationer i ett diagram. Det-

ta val gjordes för att lättare kunna utläsa resultaten av hur vi tolkat pedagogernas beteenden i 

förhållande till pojkar och flickor i de valda situationerna. Vi gjorde analyser och tolkningar 

med utgångspunkt i varje diagram, om vilka genusbeteenden bland personalen som iakttogs 

under de olika situationerna. Varje diagram har en beskrivande text om vad vi har tolkat. 

 

Intervjuerna har analyserats enligt, Kvale & Brinkmann (2009), där analysen av intervjuerna 

blir en rekonstruktion av alla svar som samlats in. Rekonstruktionen av intervjuerna bidrog till 

en rikare och mer sammanhängande text.  Detta är också enligt, Kvale & Brinkmann, en nar-

rativ analys av intervjuer. Vilken lägger fokus på textens mening och språkliga struktur. Vil-

ket resulterade i en sammanhängande text som läsaren lätt kan förstå samt ta del av.  

 

Observationerna och intervjuerna analyserades med inspiration från hermeneutiken. Vilken är 

en tolkningslära, där människor som studerar inom humanvetenskap ska lära sig att förstå 

andra människor genom att tolka. Vi ska tolka hur människor kommer till uttryck i det talade 

och skrivna språket, samt hur de uttrycker sig i handlingar utifrån deras livsvärld. Patel & Da-

vidson (2003) menar att människor har avsikter som yttrar sig i språk och handling. Forskaren 

ska kunna tolka och förstå innebörden av den insamlade informationen. I hermeneutisk forsk-

ning ska forskaren kunna se helheter och dess delar ur olika synvinklar för att kunna sätta dem 

i relation till varandra. Detta för att få en så fullstädning förståelse som möjligt. Det är viktigt 

att forskaren använder sin egen förförståelse för att kunna tolka och förstå data som bearbetas.  

 
Det finns inte någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska tolknings-

akten. Helhet och del, subjekt och objekt, forskarens förförståelse, perspektiv förskjutningarna 

i pendlingen, allt detta utgör också en helhet som lever och utvecklas. Ofta kallas detta för den 

hermeneutiska spiralen. Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny för-

ståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas och är uttryck för det 

genuint mänskliga. (Patel & Davidson, 2003, s. 31) 

 
Utifrån hermeneutisk forskning gick vi igenom våra intervjuer ett flertal gånger samt tittade 

på hur vi tolkade observationerna. Därefter försökte vi upptäcka gemensamma mönster i det 

insamlade textmaterialet samt observationsdiagrammen. Efter tolkning och förståelse av tex-

ter och diagram analyserades och jämfördes de viktigaste delarna med tidigare forskning un-

der rubriken diskussion. 
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4. Resultat 

 
Under denna rubrik redogörs resultaten som framkommit under våra informationshämtnings-

metoder, observation och intervju. I efterhand kan vi tycka att observationerna inte gav oss 

det vi eftersträvade. Mer tid hade kunnat resultera i besök på fler förskolor och fler observa-

tioner hade kunnat genomföras. Resultatet blir inte heller rättvisande eftersom barngrupperna 

skiljde sig mycket. Den ena förskolan hade till största del bara pojkar under våra observa-

tionstillfällen, den andra förskolan hade mest flickor.  

 

 

4.1 Observationer   

 

Genom observationer som har gjorts vid tre olika situationer i förskolans verksamhet kan det 

utläsas vilka genusbeteenden bland personalen som iakttagits. Under observationerna har ob-

servationsscheman använts för insamling av data. För att tydliggöra de resultat som observa-

tionerna gett, valdes stapeldiagram som redovisningsform. Diagrammen visar en samman-

ställning av observationerna. Varje diagram består av observationsresultaten från samtliga 

situationer från båda förskolorna. Med hjälp av diagrammen kan resultaten lätt utläsas hur vi 

tolkat pedagogernas beteenden i förhållande till barnen i de utvalda situationerna. 
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Figur 1. Diagrammet ovan visar resultatet av matsituationerna som har observerats. Här 

utläs det tydligt att flickor får mer hjälp än pojkar samt att flickor får positiv respons flest 

gånger. Det är oftast pojkar som får negativ respons och tilltalas flest gånger vid namn. Pe-

dagogerna har under matsituationerna haft fler konversationer med flickor än med pojkar.  
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Figur 2. Diagrammet visar resultatet av samlingarna som observerats. Här kan det utläsas 

att resultaten av att alla fem påståenden skiljer sig ganska lite i förhållande till om barnen är 

pojkar eller flickor. Det yttrande som skiljer sig mest är att flickor tilltalas flest gånger vid 

namn. Vi kan även se att det är lika fördelning mellan pojkar och flickor i påståendet om vilka 

barn som får negativ respons flest gånger. När det gäller den positiva responsen är det flickor 

som fick mest positiv respons.  Flickor var de barn som fick ingå i en konversation med peda-

gogen flest gånger. I samlingarna som observerats kunde ta fasta på att det var pojkar som 

fick hjälp flest gånger.   
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Figur 3. Diagrammet ovan visar resultatet av påklädningssituationerna som observerats. I 

denna situation kan det utläsas att barnen knappt fick varken positiv eller negativ respons. 

Det var endast en pojke som fick negativ respons. Pedagogerna konverserar mest med pojkar, 

det är även pojkar som får mest hjälp och tilltalas flest gånger vid namn. 
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4.1.1 Sammanställning av observationsdiagrammen. 

14 14

9

11

15

9

34 34 34

32

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Antalet 

barn

Vilka barn får

hjälp flest

gånger?

Vilka barn får

positiv respons

flest gånger?

Vilka barn får

negativ respons

flest gånger?

Vilka barn för

pedagogen

konversation

med?

Tilltalas barnen

vid namn?
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Figur 4. Här är en sammanställning av samtliga situationer i ett diagram för att lättare se 

skillnader i förskollärares sätt i bemötandet av pojkar respektive flickor. I detta diagram ses 

tydligt att förskollärare inte gör stora skillnader i bemötandet till barnen enligt vår studie. 

Pojkar och flickor får lika mycket hjälp och förskollärarna för lika många konversationer 

med både pojkar som flickor. Det går även att utläsa att pojkar tilltalas oftare vid namn. 

Flickor får mest positiv respons och det går att se en stor skillnad på vilka barn som får mest 

negativ respons, pojkar 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4.2 Intervjuer  

 

Av de genomförda intervjuerna ville vi få reda på vilka uppfattningar pedagoger hade om ge-

nus i förskolan. Sammanlagt sex förskollärare mellan åldrarna 37-46 år har intervjuats. För att 

hålla oss till den integritet som från början har utlovats förskollärarna, sammanställdes samt-

liga intervjusvar från varje person under var och en av frågorna.  

 

Kan du beskriva så detaljerat som möjligt vad genus är/betyder för dig? 

Tyngdpunkten i vad genus är och betyder för samtliga förskollärare ligger i att det handlar om 

manligt och kvinnligt, om att göra pojkar till män och flickor till kvinnor. Det enas om att alla 

barn och vuxna ska ha lika värde, få samma möjligheter samt att kunna göra samma saker 

oavsett vilken könstillhörighet man har. Samtliga ansåg att begreppet genus är något nytt i 

förskolan som har infiltrerats mer och mer under den senaste tiden. Genus förknippas också 

med begreppet jämställdhet, att de går in i varandra. 

 

Citat - ”Som pedagog handlar det om att se barnet som en individ, inte som en representant 

för sitt kön. Bara för att du är pojke så antas du vara lite mer hårdhudad. Är du flicka så antas 

du vara hjälpsam. Lär känna ditt barn du har framför dig! Ställ frågor, var nyfiken på vad bar-

net kan lära dig! Ju mer du lär känna barnet, desto svårare är det att placera det i ett ”köns-

fack”.” 

 

Vad använder ni för arbetssätt för att få en jämställd förskola? 

Inga specifika arbetssätt kan urskiljas i intervjuerna. Däremot anser förskollärarna ha ett för-

hållningssätt som vilar på demokrati och solidaritet. Vilket innebär att alla i förskolan har 

samma värde, oavsett kön, klass och etnicitet samt skall ges samma möjligheter till personlig 

utveckling. Förskollärarna är överrens om att bemötandet av barnet är av största vikt. 

 

På vilket sätt är styrdokument till hjälp för ett arbete om en jämställd förskola? 

Skollagen, Läroplanen för förskolan 1998 och Barnkonventionen är de styrdokument som ger 

förskollärarna tydliga direktiv om deras uppdrag, att främja jämställdhet mellan könen. Styr-

dokumenten betraktas som ett viktigt verktyg i pedagogers eget tänkande om hur du som pe-

dagog ska arbeta för en jämställd förskola.   

 

Citat – ”Raderna i styrdokumenten blir bara ord på ett papper om man inte reflekterar kring 

det som skrivs.”  

 

Hur kan du utveckla dina kunskaper om genus? 

Samtliga förskollärare menar att vikten ligger i att hålla sig uppdaterade. Detta med hjälp av 

att läsa litteratur, forskning och verksamhetsberättelser. Delta i föreläsningar och gå fortbild-

ningskurser samt att vara aktiva i studiecirklar där man får utbyte av andra människor, vid 

diskussion och reflektion. Vid intervjun tar en förskollärare även upp att videokameran kan 

vara till stor hjälp för att få syn på sina egna handlingar och bemötanden mot barnen. 

 

Citat – ”Lära själv, för att lära andra.” 
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Hur tilltalas barnen om de är fler än en? 

Här kan det urskiljas några olika sätt att tilltala barnen på. Till exempel använder förskollä-

rarna sig av bland annat grupptillhörighet, vilket kan vara om barnen är indelade i två olika 

grupper som gruppnamn (hajar och delfiner), åldersindelning (fyraåringar och femåringar) 

och könsindelning (pojkar och flickor). De flesta av förskollärarna kan också tilltala barnen på 

följande sätt ”kom nu pojkarna och Greta, eller kom nu flickorna och Pelle”. 

 

Citat – ”Om de är många orkar jag inte ropa alla namnen utan det brukar bli – Barnen! Kom 

hit!.” 

 

Hur kan du utveckla ditt beteende i genussammanhang? 

För att utveckla sitt beteende i genussammanhang är förskollärarna överens. Att man bör tän-

ka och reflektera över sitt förhållningssätt, samt våga be om feedback av sina kollegor på sitt 

sätt att arbeta.  

 

Citat – ”Stanna upp och tänka till.” 

 

Hur förhåller du dig till barnen som pedagog i förskolans vardagliga situationer ur ett  

genusperspektiv (måltid, samling, bemötande i hallen vid påklädning) och enligt vilken prin-

cip i så fall? 

Den gemensamma principen hos alla förskollärare är att se till individen, vilka behov barnet 

har och vilken stämning barnet är i. Genus är inte något som styr hur pedagogerna förhåller 

sig just i detta sammanhang, det handlar mer om att tänka på att alla barn ska bli sedda, hörda 

och respekterade och att inget barn är mer värd än den andra. En pedagog uttrycker att man 

som pedagog ska tänka på att det är ett kompetent barn som står framför dig.  

 

Citat – ”När barnet kommer på morgonen… Se personen, inte kläderna den har på sig!” 

 

Under samling, finns då någon tanke bakom ditt val av sånger ur ett genusperspektiv? 

(Vem sjungs det om, pojkar/flickor/båda) 

(Ges pojkar och flickor samma möjligheter att välja sånger om de räckt upp handen) 

Övervägande finns det ingen speciell tanke bakom valet av sånger ur ett genusperspektiv hos 

någon av förskollärarna. Däremot kan de i vissa sånger byta ut karaktärerna, som till exempel 

i ”Björnen sover” han är inte farlig/hon är inte farlig. Det är en självklarhet att både pojkar 

och flickor ges samma möjlighet att få välja sånger, men en förskollärare upplever dock att 

flickor kan vara mer på ”hugget” än pojkar. En annan förskollärare har som vana att se till att 

alla barn har fått välja en sång på samlingen under loppet av en vecka. 

 

Hur ser placering av barnen ut vid matsituationer?  

Förskollärarna är överens om att könsfördelningen vid matbordet inte har någon betydelse ur 

ett genusperspektiv. Det viktiga är att alla barn ska bli uppmärksammade och då spelar det 

inte så stor roll om det är pojkar eller flickor som sitter vid bordet. Förskollärarna gör med-

vetna val utifrån barnens behov av stöd och stimulans, om problem uppstår görs bordsplacer-

ingen om.  
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Hur tänker du ur ett genusperspektiv kring ditt muntliga bemötande av barnen i hallen? 

Förskollärarna tänker mer ur ett personligtperspektiv än ur ett speciellt genusperspektiv när 

det gäller det muntliga bemötandet av barnen i hallen. Förskollärarna försöker att inte kom-

mentera barnens kläder och istället se personen. 

 

Citat – ”Uppmärksamma barnet som individ! Lägg inte så stor vikt vid vad barnet har på sig. 

– Vad roligt det är att se dig! Jag blev så glad när jag hörde din röst i hallen!” 

 

Hur tänker du ur ett genusperspektiv kring ditt bemötande av barnen vid hjälp av  

påklädning? 

I denna fråga uppstår olikheter bland förskollärarnas val kring bemötandet av barnen vid hjälp 

av påklädning. En förskollärare uttrycker att pojkar är snabbare vid påklädning och att flickor 

verkar mer omständliga, vilka ges olika mycket hjälp utifrån barnets behov.  En förskollärare 

anser det viktigt att se barnen som egna individer, där alla ska få kämpa lika mycket samtidigt 

som dem ska uppmuntras till självständighet. Oavsett kön så ska alla barn få vänta på sin tur.  

 

Citat – ”De rörliga pojkarna vill vi få ut först.” 

 

På vilket sätt är miljön på din förskola anpassad till barnen ur ett genusperspektiv? 

På en förskola använder dem ett rikt utbud av material som inte är könskodat samt att de vid 

inredning använder sig av könsneutrala färger, så som grönt. Alla barn har tillgång till alla 

rum utom ett som är till för de äldre barnen. På andra ställen används inte längre ”Dockvrån” 

utan har döpts om till ”kök” vilken ska vara en mer könsneutral plats för barnen att vistas i. 

Valet vid inköp av leksaker är också av betydelse, istället för att bara köpa in kvinnliga Barbie 

så väljer man att köpa in manliga dockan Ken också för att förskollärarna tror att fler pojkar 

kan lockas till att leka med dem.  

 

Citat – ” Förra året köpte vi in rosa lego. Det bidrog lite till att flickorna också ville leka med 

det.” 

 

Hur uppmuntrar du barnen att leka med alla barn oavsett kön och hur gör du då? 

De flesta av förskollärarna anser att de inte behöver uppmuntrar barnen att leka med det mot-

satta könet, barnen har som vana att göra det ändå. Förskollärarna tycks kunna uppmärk-

samma att barnen mest leker med jämnåriga kompisar oavsett könstillhörighet. Barnen utma-

nas också i att hitta på lekar som många kan delta i. En av förskollärarna försöker uppmuntra 

barnen att ta kontakt med samtliga på avdelningen men uppmuntrar också till att jobba ensam 

med en kompis.  

 

Citat – ” Barnen måste få möjlighet att leka med det barn de vill.” 

 

Hur uppmuntrar du barnen att ta del av alla leksaker som förskolan erbjuder, oavsett barnets 

kön? 

Förskollärarna är eniga om att barnen är duktiga på att leka med alla de leksaker som försko-

lan erbjuder. De menar också att förskollärare bör se till att alla barn ska ges möjlighet att 

utforska det material som erbjuds. Ena förskolan tog upp om att föräldrar kan vara ett hinder 

för ett jämställt arbete genom att de ogillar om deras barn gör och leker med saker som de inte 

anser höra ihop med barnets kön.  

 

Citat – ”Barn söker sig till det som det tycker är roligt.” 
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Hur kan du som pedagog föra ditt förhållningssätt kring genus vidare till barnen i förskolan? 

Som förskollärare bör man vara medveten om sitt eget förhållningssätt, vad man gör och inte 

gör, vad man säger och inte säger, vara en god förebild. Man bör på bästa sätt visa att alla ska 

behandlas lika oavsett könstillhörighet. Det tas också upp om att det är viktigt att man inte gör 

skillnader mellan barnen, ett sätt kan vara att barnen får stå på led och köa, att ingen har för-

tur.  

 

Anser du att du har tillräckliga kunskaper om genusarbete i förskolan? 

Samtliga förskollärare är eniga om att man aldrig får tillräckligt med kunskaper i ämnet, det 

finns alltid ny fakta att ta till sig och lära sig.  

 

Citat – ”Jag lär mig alltid något nytt, det gäller att uppdatera sig själv.” 

 

På vilket sätt vill du få de kunskaper du idag inte besitter i ämnet genus? 

Alla är eniga om att man ska läsa artiklar och forskningar, gå på föreläsningar och gå fortbild-

ningskurser för att utöka sina kunskaper i ämnet genus. Genom erfarenhetsutbyte vid diskus-

sion och reflektion kan nya kunskaper tillägnas. En förskollärare tar upp vikten av att video-

filma sig själv för att kunna studera sitt bemötande till barnen och på den vägen kunna ut-

vecklas.  

 

Hur skulle du beskriva dina framtida ambitioner i arbetet för en jämställd förskola? 

En av förskollärarna önskar fler manliga förebilder till förskolan. En viktig framtida ambition 

är också att all personal på förskolan ska sträva mot samma mål samt att förhålla sig lika i 

enighet till läroplanen. På en av förskolorna finns en ambition om att varje månad föra fortlö-

pande diskussioner om genus och jämställdhet under personalkonferensen. Där frågor kan 

komma från personal eller frågor som har arbetats fram av genusombud.  

 

 

4.2.1 Sammanfattning av intervjuresultat  

 

Det som kan konstateras är att förskollärarna lägger tyngdpunkten i att genus handlar om 

mannligt och kvinnligt. Alla ska ges lika möjligheter och rättigheter. Det anses att genus är 

något nytt inom skolväsendet. Men framförallt att det förknippas med begreppet jämställdhet. 

För att uppnå en jämställd förskola används inga specifika arbetssätt. Det som ligger som 

grund är demokrati och solidaritet. Det som för förskollärarna är av största vikt ligger i hur 

man bemöter barnen. Styrdokumenten betraktas som viktiga verktyg i arbetet för en jämställd 

förskola.  

 

Förskollärarna anser att det är viktigt att hålla sig uppdaterade i ämnet genus. Med hjälp av att 

läsa litteratur och ta del av forskning. Gå fortbildningskurser och vara aktiva i studiecirklar 

där det ges möjlighet att kunna delge varandra sina erfarenheter. Förskollärarna är eniga om 

att man aldrig får tillräckligt med kunskaper i ämnet. Det finns alltid nya erfarenheter att ta till 

sig. För att utvecklas anser förskollärarna också att det är viktigt att kunna reflektera över sitt 

eget förhållningssätt samt våga be sina medarbetare om feedback. En gemensam princip hos 

samtliga förskollärare om hur man förhåller sig till barnet är att se till individen. Vilka behov 

barnet har och vilken stämning barnet är i. Vikten ligger även i att alla barn ska bli sedda, 

hörda och respekterade men även att man ska se det kompetenta barnet.  
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Över lag anser förskollärarna att de inte behöver uppmuntra barnen speciellt mycket till att 

leka med det motsatta könet eller ta del av alla leksaker som erbjuds dem. Däremot fram-

kommer att andra vuxna kan ha synpunkter på vad som sker i förskolans vardag ur ett genus-

perspektiv.  

 

Framtida ambitioner i förskolan anses bestå av fler manliga medarbetare och att all personal 

som verkar inom förskolan ska sträva mot samma mål samt att förhålla sig lika i enighet till 

läroplanen.  
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5. Diskussion 

 
Under denna rubrik kommer vi reflektera över vår egen undersökning. Det innebär att vi 

kommer göra en värdering av vårt eget arbete utifrån hur det fungerade. Uppsatsens olika de-

lar kommer med hjälp av överskådliga underrubriker att diskuteras. Diskussionen avslutas 

med förslag till vidare forskning inom ämnet genus och jämställdhet.  

  

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Försöksgruppen som valts att studeras och analyseras var utbildade förskollärare. För att få 

svar på våra forskningsfrågor använde vi två olika metoder för att samla in data, observation 

och intervju. Tanken bakom valet av dessa personer var att de skulle vara utbildade förskollä-

rare med stor kompetens inom ämnet genus. Vi känner att urvalet av personer var helt rätt 

ämnade för vår studie.  

 

Vi anser att vi gjorde rätt val med att gå ut på observationer först och ta intervjuerna efteråt. 

Detta gjorde att pedagogerna inte kunde påverkas i arbetet av frågorna som de senare skulle 

besvara vid intervjun.  I efterhand kan vi känna att observationerna inte gav den information 

vi hade hoppats på. Anledningen till att observationerna inte gav det utfall som väntat var att 

barngrupperna på båda förskolorna skiljde sig mycket från varandra. Vid observationstillfäl-

lena bestod den ena barngruppen mestadels av flickor och den andra barngruppen till största 

del av pojkar, vilket gjorde att observationerna inte tog ut sin fulla rätt. Det positiva är att vi i 

slutet valde att slå ihop resultaten från båda förskolorna för att få ett rättvist resultat och för att 

inte känna att observationerna var helt resultatlösa. Ett annat problem som uppstod under ob-

servationerna som kan ha påverkat resultaten var bortfallet av en samling på den ena försko-

lan. Detta kan ha vägts upp av att den andra förskolan delade in sin samling i två grupper på 

grund av stor barngrupp, då kunde vi observera varsin samling. Antalet samlingar blir det 

samma men bara sett från en förskolas situation. I övrigt har observationerna utförts på det 

sätt vi från början hade planerat. Vi har i en mindre skala än det var tänkt kunnat iaktta vilka 

genusbeteenden pedagogerna visar i de olika situationerna i förskolans verksamhet. 

 

Intervjuerna är den metod som har gett oss mest data att analysera samt gett en insikt i vilka 

uppfattningar pedagoger har om genus och jämställdhet i förskolan. Trots att vi har fått bra 

med information ur intervjuerna så upplevde vi till en början att det vara svårt att få de tillfrå-

gade förskollärarna att ställa upp på att bli intervjuade. När ordet ”intervju” nämndes tyckte vi 

oss känna att personerna upplevde ett visst obehag inför uppgiften och kanske en rädsla av att 

bli kritiserade i sitt arbete. När förskollärarna delgetts informationen, bland annat den om att 

personerna skulle få vara anonyma och att intervjusvaren skulle komma att vara konfidenti-

ella, gick de tillslut med på att bli intervjuade. Det var från början tänkt att spela in alla inter-

vjuer för att underlätta efterarbetet vid resultatskrivningen. Eftersom vi annars bara använde 

papper och penna vid intervjuerna. Ett dilemma uppstod. Det var endast en intervjuperson 

som var villig att ställa upp på ljudinspelning, vilket vi respekterade. Detta kunde ha gjort 

skillnader i resultatet vid sammanställandet av intervjuerna. Vi upplever dock att vi har fått 

med det viktigaste som sagts och därmed skapat oss en rik text eftersom båda har antecknat 

under intervjuerna.   
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5.2 Resultatdiskussion 

 

Efter observationerna har vi studerat och analyserat resultaten och sammanställt vilka genus-

beteende som kunnat iakttas bland personalen i verksamheterna. För att få en klar bild av vad 

som sagts och gjorts har observationerna sammanställts i form av diagram. Tre separata dia-

gram representerar var och en av situationerna. Samt ett diagram som är sammanställt för att 

se en helhetsbild över hur pedagoger i allmänhet bemöter barnen i förskolan och på detta sätt 

se om det finns några större skillnader.  

 

De största skillnaderna vi kunde se i bemötandet av flickor och pojkar går att utläsas i dia-

grammen för de enskilda situationerna (Figur 1 matsituation, Figur 2 samling, Figur 3 på-

klädning). Olofsson (2007) menar att pojkar får mer uppmärksamhet än vad flickor får under 

samling och i matsituationer. Enligt vår studie stämmer inte detta. Det vi kan se i samling och 

matsituation i våra observationer är att flickor får mest uppmärksamhet. När det gäller den 

negativa responsen som iakttagits under våra observationer kan vi se att det är flest pojkar 

som får den sortens respons.  

 

Månsson (2000) menar i sin studie att de vuxna bemötte barnen på olika sätt i påklädningssi-

tuationer, genom att ge pojkarna mest hjälp. Detta kan vi också läsa i Skolverket (2005) där 

det framgår att det görs skillnader på hur pojkar och flickor behandlas i förskolan. Pojkar får 

större uppmärksamhet och tar större plats än flickor under påklädningen. I enighet med Skol-

verket och Månsson (2000) studie kan vi se att detta stämmer med våra observationer, det är 

pojkarna som får mest respons i alla våra påståenden under påklädningssituationen. Vidare i 

Månssons studie framgår att pedagoger tycker flickor klarar sig själv tidigare än pojkar, därför 

får flickor mindre hjälp men större uppmuntran att lita på sin egen förmåga. Kanske är det på 

detta vis även i vår studie. En tolkning är att de flesta flickor lämnats till att klara sig själva 

just i påklädningssituationen.  

 

I sammanställningen av alla situationer samlade i ett diagram kan vi se att det inte var några 

större skillnader som iakttagits ur ett helhetsperspektiv av pedagogers bemötande av barnen ur 

ett genusperspektiv. Det resultat som visade på största skillnaden var att pojkar får mer nega-

tiv respons än flickor. Olofsson (2007) menar att pojkar får fler frågor, större respons, fler 

leenden, men att de också får fler negativa tillsägelser. Det tas även upp att pojkar får mer 

uppmärksamhet än flickor i samlingen, vilket inte stämmer överens med vår studie. Där visar 

det sig att flickor får mest uppmärksamhet. Flickor blev inte tilldelade uppmärksamheten på 

grund av att det var flickor. Varför de fick mer uppmärksamhet berodde på att flickor var mer 

ivriga och som en pedagog i intervjun uttryckte ”att de är mer på hugget” och tog för sig mer 

än vad pojkarna gjorde. Det vi kunde se under observationerna var att pedagogerna tillät 

flickor ta större plats än pojkar. Det tolkar vi som att pojkar inte får lika stor uppmärksamhet 

och därmed hamnar lite i skym undan, vilket alltså inte stöds av tidigare forskning. Bland an-

nat Skolverket (2005) som menar på att pojkar får mest uppmärksamhet. Eidevald (2009) tar i 

sin studie upp att förskollärare ser svårigheter i hur de konkret ska kunna arbeta för att nå jäm-

ställdhet i sin verksamhet. Vi funderar på om detta kan vara ett problem även i de förskolor vi 

har studerat. Är det bristen på kompetens eller kan det vara så att förskollärarna arbetar med 

en omedvetenhet om vad de gör?  
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En tolkning är att förskollärarna inte reflekterar tillräckligt över sina handlingar. Detta efter-

som flickorna i största allmänhet tar mer plats och därför får mer uppmärksamhet under sam-

lingarna. Det är här omedvetenheten spelar in.  Att förskollärarna inte tänker på att lyfta poj-

karna och ge dem möjligheter att uppmärksammas. Ett liknande exempel som det vi har kun-

nat iaktta i vår studie kan återfinnas i Rithander (1991). Skillnaden i den här studien är bara 

att det är pojkar som får pedagogernas uppmärksamhet och inte flickor. 

 
De var mycket utagerande. Visst lät vi pojkarna ta mer plats. Man kanske gav pojkarna en ex-

tra fråga för att få dem lite lugnare under samlingen eller man lät pojkarna vara med och hjäl-

pa till under samlingen. Man tänkte inte på vad man gjorde. Att man egentligen förstärkte dem 

i deras roll. Flickorna var tysta och snälla. Och man… jag kanske ska säga att jag själv gjort 

så… att det hänt att jag placerat en flicka mellan två stycken bråkiga pojkar… som stötdäm-

pare. Utan att reflektera över vad jag gjorde. (Rithander, 1991, s. 30) 

 

Här finner vi stöd i vår tolkning om att pedagogerna inte reflekterar över sina handlingar 

och istället gör saker omedvetet. Vidare i våra intervjuer tar en förskollärare upp att hon i 

sina samlingar under en vecka har som vana att se till att alla barn, pojkar och flickor ska 

få möjlighet att välja en sång var. På detta sätt har hon uppmärksammat alla barn och inget 

barn blir osett. Att hon visar på detta förhållningsätt anser vi vara ett bra initiativ för en 

jämställd verksamhet och är något som vi  har dragit erfarenhet av. Intervjuerna har varit 

den metod som vi anser har gett oss mest information och erfarenheter i ämnet. Syftet med 

vår studie var att få kunskaper om pedagogers beteenden och uppfattningar om genus i 

förskoleverksamheten, vilket vi fick genom att genomföra intervjuer.  

 

Samtliga förskollärare var överrens om att genus handlar om manligt och kvinnligt. Att alla 

människor ska ha lika värde och ska erbjudas samma möjligheter.  Pedagogerna ansåg också 

att begreppet genus är något relativt nytt i förskolans verksamhet, vilket kan styrkas i Olofs-

sons (2007) mening, eftersom begreppet genus uppkom först i början av 1980-talet. Vi kan 

hålla med om att genus är något nytt. Under vår 3,5 år långa utbildning har vi inte fått någon 

större kompetensutveckling inom ämnet genus och jämställdhet. Det som har gett oss betydel-

sefull information om genus och jämställdhet är arbetet med värdegrunden och läroplanen för 

förskolan. Vi hade uppskattat att få mer vägledning i arbetet med genus och jämställdhet, inte 

bara få kunskaperna om vad det är, utan också få erfarenheter i hur vi konkret ska bemöta 

barnen och hantera verksamheten för att bryta könsmönster och motverka könsroller.  

 

Det vi tidigt reagerade på under bearbetning av intervjuerna var att ingen av förskolorna hade 

ett specifikt arbetssätt för en jämställd förskola. De tog upp vikten av att ha ett förhållnings-

sätt som vilar sig på demokrati och solidaritet, vilket är bra. Men ingen av pedagogerna tar 

upp om ett arbete för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Vilket tydligt tas 

upp i läroplanen för förskolan (Lpfö 98/reviderad 2010). Förskollärarna tycks ändå mena på 

att styrdokument är viktiga verktyg för eget tänkande i hur man ska arbeta samt att styrdoku-

menten ger tydliga direktiv. En pedagog uttrycker ”raderna i styrdokumenten blir bara ord på 

ett papper om man inte reflekterar kring det som skrivs”.  

 

Frågan vi ställde oss var varför pedagogerna inte har ett specifikt arbetssätt? Vi tror att en an-

ledning kan vara att pedagogerna inte har reflekterat tillräckligt kring styrdokumentens inne-

håll. Där det finns tydliga riktlinjer om jämställdhetsarbete. Vilket kunde resultera i att peda-

gogerna inte på ett utförligt sätt kunnat finna arbetssätten för en jämställd förskola. Vi tror att 

kompetensbristen inom ämnet som förskollärarna anser att de saknade skulle kunna vara en 

orsak till varför ett tydligt arbetssätt för ökad jämställdhet inte kunde beskrivas.  
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För att värna om en jämställd förskola som hela tiden ska följa med samhällets utveckling, 

tyckte förskollärarna att det var viktigt att hålla sig uppdaterad. 

 

I Statens offentliga utredning Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75), framgår vikten av att 

all personal ska få möjlighet till kompetensutveckling för att främja jämställdhetsarbetet. Det 

som känns tråkigt är att det enligt SOU 2006:75 är mer än ¾ av Sveriges kommuner som inte 

ger de anställda möjlighet till kompetensutveckling inom ämnet. Vidare tar de också upp att 

personal har stor vilja i att få kompetensutveckling (SOU 2006:75). Vi kan utifrån vår kom-

munikation med förskollärare göra en tolkning av att de gärna vill utvecklas genom att gå 

fortbildningskurser, men att tillfället för kompetensutveckling allt för sällan erbjuds dem. Det-

ta tycker vi är motsägelsefullt, med tanke på alla krav som ställs på förskolan och dess peda-

goger. Jämställdhetsarbetet och genus i allmänhet är något som har vuxit fram allt mer med 

åren, därför borde det vara en självklarhet att ge all personal en god kompetens i ämnet. Vi 

anser att grunden ska läggas redan hos de yngsta barnen i förskolan, där de ska få ingå i jäm-

ställdhetsarbetet redan från första början. I rapporten Hur är det ställt? Tack, ojämt! (Myn-

dighet för skolutveckling, 2004), kan vi läsa om vilka sätt alla kan göras delaktiga i jäm-

ställdhetsarbetet på förskolan. Personal, barn och föräldrar ska ges möjlighet att aktivt kunna 

delta. För att detta ska bli möjligt måste kommun och skolledning stödja förskolepersonalen, 

genom att erbjuda kompetensutveckling. I Rönnbäck (2007) framgår hur några kommuner i 

Norrbotten konkret möjliggör kompetensutveckling för sina anställda inom skolväsendet. Ef-

ter att flera jämställdhetsprojekt har genomförts i norrbotten men ännu inte blivit en självklar 

del i skolsystemet har kommuner uttryckt önskemål om att lyfta fram jämställdhetsarbetet i 

skolverksamheten. Detta har gjorts för att upprätthålla hållbarhet i skolverksamhetens jäm-

ställdhetsarbete på längre sikt.  

 
Jämställdhetsarbete handlar om att bryta vanans makt. Att så många människor fortsätter att 

göra som de brukar behöver inte handla om ovilja, okunskap eller ens omedvetenhet. Det går 

av bara farten. Josefin Rönnbäck menar att det inte är en stor satsning som behövs utan många 

små förändringar som drar åt samma håll: – Om alla går ett steg i en riktning, då blir det en 

stor förändring för hela skolsystemet. Det är därför det är viktigt att enas om vad jämställdhet 

i skolan är så alla vet åt vilket håll de ska gå. (Rönnbäck, 2007, s. 6) 

 

För att arbeta med jämställdhet behöver inga drastiska åtgärder vidtas. Det viktiga är att alla 

har samma målmedvetenhet genom att göra små förändringar i sitt gemensamma arbete. Vi 

tycker det är bra att det inte alltid behöver göras stora förändringar i skolverksamheten för att 

få ett lyckat resultat, bara alla är eniga och arbetar mot samma mål.  

 

Vi anser att miljön på förskolan ska passa alla barn. Där ska finnas ett rikt utbud av leksaker 

och barnen ska kunna leka med allt utan att det ska bli könsrelaterat. Att använda könsneutrala 

färger i lokalerna och döpa om lekrummen så rummen blir neutrala är för förskollärarna och 

deras verksamheter av betydelse. Till exempel kan ”dockis” bli ”kök”. Vi känner att det är bra 

initiativ ur ett genusperspektiv, för att få det jämställt bland könen. Detta kan resultera i att 

fler barn väljer att utforska alla lekrum och barnen kan få upp ögonen för nya vänner och nya 

material. Förskollärarna tycker att barnen är duktiga på att ta del av alla saker som erbjuds och 

att leka med det motsatta könet är inte något problem. Det vi kunde ta fasta på av intervjuerna 

om leken ur ett genusperspektiv, är att barnen lekte med jämnåriga barn och då spelade inte 

kön någon roll, vilket vi tycker är positivt.  

 

I Wedins (2009) studie kunde pedagogerna konstatera att när barnen själva fick välja kompi-

sar, lekte de ofta med barn med samma kön, vilket skiljer sig från vår studie. Där lekte barnen 

med barn i samma ålder och brydde sig inte om vilket kön det andra barnet hade.  
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Att barnen ska få möjlighet att utforska alla leksaker är av betydelse, att köpa in den manliga 

barbiedockan Ken och inte bara den kvinnliga Barbie, är ännu ett steg mot att främja genus-

perspektivet.  

 

Eidevald (2009) anser att det ska vara en självklarhet att kunna leka med dockor oavsett om 

man är pojke eller flicka. Barnen ska ges samma möjligheter utan att begränsas på grund av 

sitt kön. Förskollärarna som vi har studerat ser inte några problem med att pojkar leker med 

dockor och flickor med bilar. Däremot verkar detta vara ett större problem i andra länder, om 

en pojke leker med dockor infinner sig ganska snabbt fördomarna hos de vuxna om att barnet 

senare i livet kan komma bli homosexuell, (Cahill & Adams, 1997). Detta gör oss funder-

samma eftersom 193 stater är med i FN’s barnkonvention, där det tydligt framgår att alla barn 

ska ha samma rättigheter och respekteras oavsett kön (Unicef 2009).  

 

Eidevald (2009) tar i sin studie upp att föräldrarna ses som ett hinder i förskolans jämställd-

hetsarbete med barnen, genom att ge sitt barn kläder och leksaker som betonar vilket kön bar-

net har. Förskollärarna försöker arbeta jämställt men det finns föräldrar som inte vill att deras 

barn ska gå över gränser om vad som tillhör det motsatta könet. I vår studie kan vi i intervju-

erna se att det finns ett samband i denna fråga. I intervju berättas det att föräldrar ogillar när 

deras barn intar roller och leker med saker som av föräldrarna anses tillhöra det motsatta kö-

net. Det framkom att föräldrar vid flera tillfällen har blivit upprörda över barnets utforskande 

av leksaker och utklädningskläder. I Jord för växande (Skolverket 1998), kan vi läsa att barn 

utifrån reaktioner de får från sin omgivning skapar överenskommelser om vad som anses vara 

”flickigt” och ”pojkigt”, vad man som pojke respektive flicka får och inte får göra, men även 

vad som anses vara lämpligt för de båda könen att ta del av.  

 

 

5.3 Avslutande reflektion 

 

Vi har fått en inblick i hur några pedagoger tar sig an genus och jämställdhet i förskolan. Hur 

arbetet ser ut, vilka uppfattningar pedagoger har och vilka beteende de uppvisar. Vi tycker att 

vi har uppnått syftet i att ta reda på vilka beteenden och uppfattningar pedagogerna har om 

genus och jämställdhet i förskolan. Det vi har lärt oss är att arbetet med genus och jämställd-

het kan vara svårt. Att det ständigt gäller att reflektera med sig själv och andra över sitt sätt att 

handla och bemöta barn. Genus och jämställdhet är något som måste genomsyra hela försko-

lans verksamhet och inte bara vissa delar av den. En pedagog måste alltid ha på sig sina ge-

nusglasögon i bemötandet till barn, vuxna och föräldrar. Alla som verkar inom förskolan mås-

te vara genusmedvetna för att det ska ge resultat. Barn gör inte som vi säger utan de gör som 

vi gör. Vi vuxna, både pedagoger och föräldrar måste därför ha ett förhållningssätt om att vara 

en god förebild som barnen kan ta efter. 

 
Barn som möts av respekt och får positivt gensvar från sin omgivning utvecklar sitt självför-

troende. Barn som får pröva sina tankar och teorier i ett utforskande arbete och upptäcka att de 

förstår vill lära sig mer. Genom att barnen får möjlighet att utveckla sitt självförtroende och 

sin lust att lära kan förskolan lägga en god grund för ett fortsatt livslångt lärande.  (Skolverket, 

Jord för växande, 1998, s. 51) 

 

Om vi hade haft mer tid var ambitionen att observera fler förskolor för att få ett mer rättvi-

sande resultat att diskutera. Vi hade även fått höra fler pedagogers syn på ämnet genus och 

jämställdhet, vilket hade gett oss en bredare grund att koppla till litteraturen.   
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5.4 Vidare forskning 

 

Något som vi har fastnat för och som vi anser har ett stort behov av att lyftas fram och under-

sökas vidare är, varför förskolepersonal inte får kompetensutveckling i ämnet ge-

nus/jämställdhet. Eftersom förskollärarnas intresse och vilja att utvecklas är stort. Med tanke 

på de krav som ställs på förskolan och dess personal är det underligt att endast ¼ av Sveriges 

kommuner erbjuder sina anställda fortbildning (SOU 2006:75). 

 

En annan sak vi reflekterat över är att vi saknar manliga förskollärare i verksamheterna. Vad 

är det som gör att förskolläraryrket domineras av kvinnor? Varför väljer inte män att bli lärare 

till de yngre barnen? Kan kvinnorna i förskolan vara förebilder som tillgodoser både flickor 

och pojkar? Vi tycker att det hade varit roligt om fler män hade valt att arbeta inom förskolan.  
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BILAGA 1  

OBSERVATIONSSCHEMA 
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OBSERVATIONSSCHEMA 
 
Vem hjälper pedagogen mest? 
 

Flicka   Pojke 

 
 
Vem får mest positiv respons? 
 

Flicka   Pojke 

 
 
Vem får mest negativ respons? 
 

Flicka   Pojke 

 
 
Vem har pedagogen mest en konversation med?  
(tex, samtalar om vardagliga saker) 
 

Flicka   Pojke 

 
 
Tilltalas barnen vid namn? (inte pojke/flicka, du/ni) 
 

Flicka   Pojke 
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BILAGA 2  

INTERVJUFRÅGOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

Kan du beskriva så detaljerat som möjligt vad genus är/betyder för dig? 

 

Vad använder ni för arbetssätt för att få en jämställd förskola? 

 

På vilket sätt är styrdokument till hjälp för ett arbete om en jämställd förskola? 

 

Hur kan du utveckla dina kunskaper om genus? 

 

Hur tilltalas barnen om dem är fler än en?  

 

Hur förhåller du dig till barnen som pedagog i förskolans vardagliga situationer ur ett genus-

perspektiv? 

(måltid, samling, bemötande i hallen vid påklädning) 

 

Hur förhåller du dig till barnen som pedagog i förskolans vardagliga situationer ur ett  

genusperspektiv (måltid, samling, bemötande i hallen vid påklädning) och enligt vilken prin-

cip i så fall? 

 

Under samling, finns då någon tanke bakom ditt val av sånger ur ett genusperspektiv? 

(Vem sjungs det om, pojkar/flickor/båda) 

(Ges pojkar och flickor samma möjligheter att välja sånger om de räckt upp handen) 

 

Hur ser placering på barnen ut vid matsituationer? 

 

Hur tänker du ur ett genusperspektiv kring ditt muntliga bemötande av barnen i hallen? 

 

Hur tänker du ur ett genusperspektiv kring ditt bemötande av barnen vid hjälp av påklädning? 

 

På vilket sätt är miljön på din förskola anpassad till barnen ur ett genusperspektiv? 

  

Hur uppmuntrar du barnen att leka med alla barn oavsett kön och hur gör du då? 

 

Hur uppmuntrar du barnen att ta del av alla leksaker som förskolan erbjuder, oavsett barnets 

kön? 

 

Hur kan du som pedagog föra ditt förhållningssätt kring genus vidare till barnen i förskolan?  

 

Anser du att du har tillräckliga kunskaper om genusarbete i förskolan? 

 

 På vilket sätt vill du få de kunskaper du idag inte besitter i ämnet genus? 

 

Hur skulle du beskriva dina framtida ambitioner i arbetet för en jämställd förskola? 

 


